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YÜZ KIRK İKİNCİ İNİKAT 

9 Kânunusânıi 1338 Pazartesıi 

İİKFNCİI CELSE 

REİS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : Haydar 'Bey (Kütahya), Sait Bey (Kângırı) 

RBİS — Celse kuşat okundu. 
Efendim; geçen celsei hafiye zaptı sabıkı okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

YÜZ KIRK BİRİNCİ İNİKAT 

7 Kânunusani! 1338 Cuimar'tes'i 

TKİNdİ CELSE 

Bilindi Reis Vekili Musa Kâzım Efendinin tahtı 
riyasetlerinde bir in'i'kat; Celâlettin Arif Beyin Roma 
Mümessilliğine tayini haık'kınjdaiki teskere okundu ve 
Ceîâlîttin Arif Bey Büyük Meclisin hakkında göster
diği teveccühe teşdk'kür etti, 

Nâfıa Vekil Rauf Bey, vekâletten istifası okun
duktan sonra istifa sebeplerimi/ tavzih eden bir ko
nuşma yaptı. 

/. — Harp encümeni teşkili hakkındaki lâyihai 
katutniyenin müzakere ve Kanunu Esasi Encümenine 
Havalesi, 

REİS — Müzaikerata başlıyoruz. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendi, 

Koçgiri (Zara) heyeti malumu al'iniz ikilye ayrılmış. 
Heyeti celilece ya onları memur edelim, yahut başka 
bir heyet. 

SIRRI BEY (Yozgat) — Süruri Beyin takriri hafi 
celsede okunacaktı. Bu kanunun müzıaikeresinti bu gün 
Heyeti Vekilenin huzurile tekjhf etmiş. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Heyeti a1 ye 
tensip ederse arzu ettiğîi kararı verir, 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Koçgiri heyetin
den gelipte encümene havale edilen bir mesele var. 
Müstaceldir efendim. Bunun müzaikeresinji heyeti ali -
yeden rica ediyorum. 

REİS — Efendim, şimdi bu mesele için davet edil
di. Birini bitirmeden diğerine geçelim mi?. 

Harp Encümenii hakkında Konya Mebusu Vehbi 
iBeyin beyanatını müteakip Amasya'İstiklâl mahkemesi 
hakkındaki müzaikeralttan sonra bu mevzu ile alakalı 
görüşmelerin talikina dair teklif kabul edilerek cel
seye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Musa Kâzım Kütahya 

Haydar 
Kâtip 

Kütahya 
Ragıp 

REİS — Zaptı sabı'kı kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Gayet müs
tacel olarak. Koçgiri heyeti makina başında bekliyor. 
Adliye encümeni bu hususta bir şey desıin. 

NECATİ BEY (Saruhan) — Geçen gün karar ver
dik. MecKs'in verdiği karar üzerine Paşa Hazretlerinin 
gelip, (Meclisimizi tenvir etmesi lâzım gelir. Mama
fih) (4) Beyefendi Hazretlerinin mesuliyeti müştere-
kesi vardır. Fevzi Paşa hazretleri bulunmazsa . diğer 
mesulü müşterdki olan zevat vardır. 

ISALÂHATTİN BEY (Mersin) — Muhterem ar : 

kadaşlar, elimizde bulunan Harp Encümeni Fevkaîa-
desli 'hakkındaki 'kanunun bininci maddesi ne ihtiyaç 
doIayıs'Jle yapılmıştır ve buigün o ihtiyaç bize (ne şe
kilde hareiket etme mecburiyet :n i tevlit etmiştir?) (5) 
Bu harp encümeni fevkaladesinir. yapacağı iş nedir? 

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

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Müsaadenizle bir parça izah etmek isterim. Fakat 
zannediyorum ki neler yapacağımızı söylemeden ev
vel, neler içinde bulunduğumuzu, nelerin arefesinde 
bulunduğumuzu ve bazı kanaatlerimi arzetmeyi fay
dalı addediyorum. 

Heyeti âliyenin bu husustaki kanaatini heyeti 
umumiyeye nakledebilmelidir. Gayet fevkalâde ahva
lin arefesindeyiz zannederim. İkinci İnönü muharebe
sinden sonra vaziyeti âtiyeyi bize nasıl gösteriyor idiy
se, bugün de ahval bir aydan beri âtiyi öyle mühim 
göstermektedir. Daha evvelden beri böyle bir atî 
göstermektedir. Düşmanlarımız mühim mikyasta ha
zırlanmışlardır ve mühim mikyasta mazharı muave
net olmaktadırlar. Binaenaleyh, yapılacak iş, fevka
lâde tedabiri nasıl yapabilmek keyfiyetidir? Bendeniz-
ce en kısa yolu, iş yapmakla mükellef kıldığınız ar
kadaşların elini ve kolunu bağlamaktadır. 

İkincisi; bunlara zahir olacak ve bunları "ileri yü
rütecek bir heyetin işlerini iğlak etmemektedir. Bina
enaleyh, teklifatım, biri heyeti icraiyenin (ittihaz ede
ceği maksada) (1) hadim olan tedbirleri; diğeri de 
bizzat Meclisin kendi vazifesini en iyi yapabilecek 
bir teşkilâtın olması keyfiyetidir. Malûmu âlileridir 
ki bizim, dahilde halkımıza asayiş ve hariçte mem
leketimiz için itibar ve emniyet temin etmek, saniyen 
millet ve memleketin para ve iktisadiyatı müstakbe-
lesini genişlettirerek halkı daha ziyade terfih etmek 
ve harp için bize lfızım olan para ve vesaiti harbiye-
yi bu sayede temin edebilmek; salisen milletin bütün 
kuvvasını, gerek maddî ve gerek manevî kuvvasını, 
harp gayesine götürebilmek için onu bu gayeye göre 
tevhid etmek, tanzim etmek çaresi vardır. Bunlarla 
uğraşmak üzere Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda bir 
İcra Reisi kabul etmişiz. Halbuki ahvali hazırada ve 
yalnız bizde olduğu veçhile, bugün bu vazife ordu
ların da sevk ve idaresini deruhde etmiş olan Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisinin uhdesinde bulunuyor. 
Bendeniz diyorum, ki bu vezaifi - ki arzettiğim şey
lerdir - yani memleketimizi işletmek, dahilen ve ha
ricen kuvvet kazandırmak ve hem de Heyeti Vekile-
nin vezaifi muhtelifesini tevhit ve bunları harp ga
yesine göre yürütmek mümkün müdür? Eğer Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisinin başında bulunursa yürür 
mü? Dünyanın her yerinde harp ile siyaset birbirin
den ayrı şeydir ve bir yerde yürümez. Birbirine mer-
buten gider. Fakat ikisi bir arada yürümez. İkisi bir 
el ile idare olunamaz ve bu bizde oldu. Orada patla-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen- I 
di. M. Ünver I 
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di, infilak etti. Karargâh, umumî harbi ve harp siya
setini idare etmeye kalktı ve idare edemedi, yıkıldı. 
Onun için İcra Vekilleri Riyasetinin, ki bizim Teşki
lâtı Esasiye (Kanunumuzda buna dair hüküm) (1) 
vardır, bir vekâlet deruhde etmemek üzere müstakil-
len düşüp kalkması ve cephedeki kumandanları tek
mil, tamamiyle elinin altına almış ve harp gerisinde 
bulunan milletin, memleketin de bütün hazırlığını, 
sayini, rahatını ve memleketin bütün emniyetini ser
bestçe düşünüp ana yardım edecek bir devlet adamı
na ihtiyaç olduğu için teşkilât kanununda muharrer 
olan İcra Vekilleri Reisinin ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinin ayrı ayrı çalıştırılmasını teklif et
tim. Bizim esas meselemiz ve ruhu mesele bundan 
ibarettir. Bu meseleye ait arkadaşlarımın bir itirazı 
varsa burada tenvir buyurmalarını rica ederim. He
yeti Vekilede bulunan ve hariçte görüştüğüm tekmil 
arkadaşlarım da bu noktada bendenizle müşterektir 
ve tamamiyle aynı fikirde olarak görüyorum. Az çok 
bu işe dair bizde bir şey hâsıl olmuştur, az çok biz
de bu kanaat umumî bir şekil almıştır. Buna behema-
hal karar verilmesini faideli görüyorum. Kim bu işi 
yapabileceğini iddia ediyorsa çıkar ve Heyeti Umu
miye kendisini intihap eder, çıkar gider. 

Daha bir temenni söylüyorum. Beyefendiler, ikin
ci mesele; Erkânı Harbiyei Umumiye dairesidir. Erkâ
nı Harbiyei Umumiye, malûmu ihsanınız, harekâtı as
keriyeyi ihzar eder ve icra ettirir. Çok temenni eder
dim ki, bu dairenin reisi muhtereminin... zevat ile 
takviye edildiğini görmesini (ve memnuniyetini izhar 
etmesini temenni ederdim. Fakat) (1) kendileri hazır 
değillerdir ve arzu ederdim ki daha kendileri bu dai
renin mesuliyetini ... zaman tekrar söylemek isterim. 
Bu nokta üstünde vakia kendileri bu dairenin me
suliyetini kabul buyurmuşlardır. Bu dairenin muvaf-
fakiyat ve ademi muvaffakiyatı kendilerine ait bir 
meseledir. Mademki Heyeti âliyeniz bir meselenin sa
lâhiyetini beyan etmek istiyor ve mesaili icraiyeden 
dahi bir ... kendisine kabul ettirmektedir. Bendeniz 
Erkânı Harbiyei Umumiye dairesinin bugünkü vesa
itle mücehhez olduğuna ... ifa edebilecek veçhile mü
cehhez olmadığını görmekteyim. Harekâtı harbiye 
çok kıymetli, çok yüksek bir şeydir. ... ihtiyaç var
dır. Paşa yalnız kendisini çalıştırmaktadır. Mesuliyeti 
kendisinde olmak üzere bu halin devamını ister ve 
bitarafane memleketimizde ... tanınmış bir çok ricali 
askeriyenin muavenetinden istifade etmesini rica ede-

(7) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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rim. Bunun için hiç bir mâni ve zarar yoktur. Ve ı 
zannediyorum kendileri arzu etseler neyeti âliyeniz I 
içinde bazı muhterem arkadaşlarımız bulunabilir. On
ların alınmasında bir mahzur yoktur veya hariçten I 
alınmasında bir müşkülât yoktur. Böyle buhranlı an- I 
larda herkes memleketi için su bile taşımaya mecbur
dur. Değilki böyle işler... Yani istiğna etmemek lâ
zımdır. Bununla bittabi bu meyanda şahsım mevzuu 
bahis olmadığından bir defa daha ilâve etmek iste
rim. 

Üçüncü mesele; bizim içinde bulunduğumuz tarzı 
idare Erkânı Hafbiyei Umumiye ile Müdafaai Milli
ye umuru yekdiğerine tamamiyle dahildir. Aynı umu
ru ... bir kısım umuru her iki daire de görmekte, bi
rinden diğerine tanriri muamelâtla vakit geçmekte
dir. Biz sulhu katî zamanının hüluluna kadar bir 
harp karargâhı halindeyiz ve böyle yaşayacağız. Bina
enaleyh, Erkânı Harbiyei Umumiye ve karargâhın 
esas itibariyle birbirine delkü temas yapmayacak bir 
dairede toplu bir yerde ve Müdafaai Milliye ismi
nin ifade ettiği mesuliyeti umumiyeyi havi olacak 
bir el ile idare edilmesini herhalde daha selâmetli 
görmekteyim. Olabilir ki başka şekilde görmek iste
yenler de vardır. Maahaza bu bir içtihat meselesi
dir. Bunu ahar noktada müdafaa ederler. Bendeniz 
bu noktada yine ısrar etmeyeceğim. Fakat şunu söy
lemek istiyorum ki mesul olanlar makineyi bu suretle 
işletebilirler. Fakat bu makinenin güzel işlemesi, ar-
zettiğim veçhiledir ve bu işi anlayabilen zevatın tetki-
katına müracaat edilmesi lâzımdır. Bu mesele hakkın
da dünyanın her tarafında gerilerdeki hizmetleri top
lu bir surette idare etmek lâzım gelirken bunu dağıt
mak hiç bir zaman doğru değildir. Nitekim ordunun 
ihtiyacında, mesaili umumiye hakkında daima bir ki
şiyi görmek istiyorsunuz. Halbuki efendiler, o işle
rin görülmesi başka makamata aittir. Depolar neye 
yetişmiyor, neye efrat alınmıyor lüzumu kadar? Ha
tırıma geliyor ki bunlar Müdafaai Milliye aittir. Mü
dafaai Milliye efradı yedirir, içirir, geydirir. Depo 
kıtaatının lüzumu kadar efradı vaktiyle silâh altına 
almak, onları vaktiyle talim ve terbiye ettirmek Er
kânı Harbiyei Umumiyenin vezaifidir. Halbuki bu 
vezaifi Erkânı Harbiyei Umumiye anlamış mı, ken
disi takip ediyor mu? Ben bilirim ki takip etmiyor." 
Bir ay olmuyor, o da sorduğum ... heyeti umumiye
nin hatırına getirmek istedim. 

Ordumuzun ilerideki mesaisine zahir olabilecek 
gerideki harp hazırlığı meselesi, ki sırf Müdafaai Mil-
liyeye ait elbise meselesi filan değildir. Muallim ha
zırlanması, benim arzu ettiğim derecede değildir ve 

kanaati katiye hâsıl olduğu ve büyük noksanları gö
rebilecek ... ve bu noktai nazardan Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin büyük noksanları görebilecek bir hale 
gelmesini rica ederim. Reis Paşa Hazretleri bu hu
susta heyeti âliyeyi tenvir eder. Bu nıkat karanlıkta 
kalmazdı. 

Üçüncü nokta; efendiler, heyeti âliye ordunun ih
tiyacı nispetinde alâkadar olmak istiyor. ... İkmali me
selesinde heyeti âliyeniz esaslı bir surette ve Müda
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri de buradaki be
yanatında, bazı mevad arasında bilhassa erbabt ihti-
sasdan, encümenden bir kaç arkadaşın kendisiyle be
raber çalışmasında faide ve menfaat gördüklerini ve 
onların da bu meseleye vazı'yed etmelerini ve bu su
retle mevzua daha güzel vakıf olabileceklerini söy
lemişlerdi ve bir çok öyle kalabalık zevattan ibaret 
bir heyet görmekten ise, memur etmektense hakika
ten ordu ihtiyacını anlamak, bunların emrü tedari
kini teshil edecek zevattan ilmi bir faide görmek iste
rim. Zaman gaip olmasın. Malûmu âlinizdir ki bu
gün bizim mesaili askeriyemiz lehülhamd müspet bir 
gayeye doğru gitmektedir. Bendeniz bu müspet ga
yenin yine böyle devam edebilmesini çok büyük bir 
endişe ile arzu etmekteyim. Diyebilirim ki efendiler 
kuvvetli bir ordu harbiye hazırlamakta ve pek çok 
şeylere lüzumumuz olduğunu ve bunların en büyük
lerinden birisi, giydirmek filan meselesinden ziyade 
belki yedirmek meselesidir. Bu nokta üzerinde yine 
böyle büyük bir iş için ... geniş ve esaslı ve evvel
den düşünülmemiş olması meselesini mukaddem mua-
hazeden arzetmek isterim. Ordumuzun yalnız bugün
kü mevcudunun ilbası yani silah ve cephanece olan 
ihtiyaçlarla beraber elli milyon liradır. Hesap eder
seniz bütün vasatı ayda dört milyon liradır. Böyle 
azîm bir masraftır ve bu icra olunacaktır. Halbuki 
memleketin hali malisi, . vazı iktisadisi malûmunuz
dur. Bu kadar büyük bir işi Meclis dahî büyük bir 
alâka ile takip etmekte pek haklıdır. Bendeniz onun 
için vekili muhteremin temennisi veçhile, evet bu 
kadar ... ne tertibinden alınacak, ne suretle alınacak, 
nerelerden ve nasıl alınır, azamî para dahilinde kal
ması ne dereceye kadar kabildir? Sureti tedarik hak
kında şuradan buradan vârid, gayri vârid itirazat 
üzerine iş adamları iğlak ve işkâlden ne suretle kur
tulacak? Bunu halletmek lâzımdır. Onun için heyeti 
âliyenizin bu meselede ... ve idrakinden kanaatin ne 
olduğu arkadaşlardan beş kişinin ... dairesi ile bera
ber çalışmasını ve memur edilmesini bendeniz dahî 
gayet faideli görmekteyim. Bir proje halinde olanı 
icabederse heyeti »üyenize göstermeli ki mümkün mü, 
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değil mi? Çünkü efendiler ne yapabilecekseniz düşü
nebilirsiniz. Çünkü efendiler şevki tesadüfe ve hazi-
nei maliyenin mevcudu yevmisine nazaran idarenin 
... tebean fevkalâdenin ... elli milyon liraya idare ede
ceğiniz meseleyi ... çıkmaz. Sefil olarak kalırsınız, 
geç kalırsınız Vaktinde yediremez, geydiremezsiniz. 
Fakat bu ihtiyacı daha evvel düşünerek ona göre 
hesabını hazırlamak, memlekete edilecek hem maddî, 
hem manevî hizmet en faideli bu şekilde olabilir. 
Ve eğer bunun Hükümetçe imkânı ... heyeti âliye 
kani olursa huzuru âlinizde vaziyeti arz ile mesele
nin ne suretle olacağını siz söylersiniz. Onun için 
uzun uzadıya mesailin her cihetini ihata edecek ar
kadaşların, yani bir çok galabalık doldurmaktan ise, 
amelî olarak halletmek için ordu ihtiyacını anlamak 
ve orduların bu ihtiyacatının sureti tedarikini arzede-
cek en eşlem ve en faideli olabileceğine aklı erecek 
arkadaşlardan Müdafaai Milliye Vekilinin dairesine 
ve emrine gönderiniz ve onlardan malûmat isteyiniz. 
Bu suretle zannediyorum ki heyeti âliyeniz ihzarî 
bir proje karşısında kalacaktır ve ondan sonra karar 
verebilmekte daha serbest kalacaktır. Bu meyanda bu 
daire hakkında arkadaşların metalibinin böyle bir 
heyete tevdi edilmesini en faideli addetmekteyim ben
deniz. Çünkü efendiler; ricali mesulenin başına bi
nerek her gün sorulması, bu dairelerde çalışanların 
ellerini ve kollarını bağlamak demektir, hakikaten ça
lışma zevkini kırmaktır. Halbuki sizin orada arkada
şınız bulunur, onlardan sorarsınız ve tahkik edersiniz. 
Kani olmazsa o başka. Fakat hem işi hazırlasın ve 
hem de size malûmat versin. (Bu, mümkün değildir. 
Kendilerine bu surette bir yardım) (1) temin edilmiş 
olsun. Bendenizin bu meselede teklifim budur. 

Dördüncü mesele efendiler; memleket, kuvvetini 
azami olarak harbe vermiştir. Fakat bu harbi ida
meye muktedir midir ve ne zamana kadar idameye 
muktedirdir? Bunu idame edebilmek için muktazi 
parayı, muictazi harp vesaiti yani teslihat ve teçhi
zatı ve sonra bu harbi idamede büyük âmil olabile
cek olan müzaheratı siyasiyeyi (nazarı itibara ala
rak müstahzaratı lâzimeyc şitap) (2) mecburiyetinde
yiz. Yalnız dünyaya karşı topla yaşamak doğru bir 
siyaset değildir. Malûmu âliniz dünyada her türlü 
nakliyat vardır ve her türlü nakliyatı mümkün ve 
muhtemeline kaışı vaktiyle alıp ... siyaset de buna 
demişlerdir. Binaenaleyh böyle bir zamanda ... Me
selâ Yunanlılar Sakarya harbinden beri mütemadiyen 

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

Avrupaya heyetler, dört defa üst üste heyetler gön
dererek Avrupalıları aleyhimize tahrik ettikleri (sa
bit olmasına rağmen biz) (3) dünyaya küskün olarak 
başımızı bile çevirmiyoruz. -Bu vaziyet doğru mu
dur? Bizim her nevi havayici zaruriyei harbiyemiz 
hariçten gelecektir, bu muhakkaktır. Memleketimizin 
bir çok menabii serveti vardır, bir çok hututu ikti-
sadiyesi vardır, memleketimizin müdafaa olunacak 
davaları vardır. Bu mesele bu günün meselesi değil
dir. Biz bunları hariçte takip etmiyor değiliz. Vakıa 
bu mesele bir senenin, bir buçuk senenin meselesi
dir. Burada muntazam hükümet teessüsünden beri 
takip edilecek ... siyasetçe de yaşamak lâzımdır. Si
yaset de harp kadar faal olunacak bir sahadır ve 
bizim için bunun imkânları vardır. Bir hududu naza
rı dikkate almakla beraber, bizim neden imkânlardan 
vakit ve zamaniyle istifade edemediğimizi sormak is
tiyorum. Bu itirafı aciz değildir, bu tebdili siyaset 
değildir efendiler. Bu sade çalışmaktır. Kuvvetli bir 
hükümete yakışan itimat ile, serbesti ile memleketi
mizin menafiini Avrupaya, âleme anlatmak ve mem
leketin menafiine muvafık işleri yapmak, aynı za
manda orada görebilmek için bendenizin içimizden, 
gerek en ziyade emniyet ettiğimiz, gerek kendimiz
den ve gerek hariçten, dışarıdan aklı eren arkadaşla
rımızın muhtelif davalar peşinde koşturulması lâzım 
dır. Yalnız siyaset - yani lâf takip edecek değiliz 
biz hariçten mühimmatı harbiye tedarik ediyoruz, 
bugün petrol tedarik ediyoruz. Biz tekmil madenleri
mizi işletmek mecburiyetindeyiz. Bugün petrol ma
denlerimiz durup dururken on beş milyon lira her 
sene gümrükten akmaktayız. Anadoludan geçen se
ne çıkan para ile bu sene çıkan para arasında çok 
fark vardır. Geçen seneye nispeten ne çıkacak aca
ba? Bu gibi nıkattan dolayı bir davayı müdafaa 
ederken yalnız bir cihete hasrı nazar etmeyip her 
suretle memleketin yaşatılması esası üzerine müstenit, 
işlenilmiş esası üzerine ve hariçten dahî kuvvetler 
tedariki üzerine bir siyaset takibi behemahal lâzım
dır. Onun için iktisadî projelerimizi ve umuru nafi-
aya ait projelerimizi Avrupada ve hariçte Amerika-
da filan davayı millimize müzahir adamların mena-
fiimizi gözetmeleri ve bizim ihtiyacımız olan müesse-
satı nâfiayı suveri mümkine ile izhar etmeleri lâzım
dır. Efendiler, bunu en mühim mesele olmak üzere 
temenni ederim. Çok geç kalmışızdır. Fakat efen
diler bugün dahî kabili ihmal değildir. Bilâ ifatei 
vakit bunları yapmak lâzımdır. Bizim bütçemizde 
kâfi miktarda paramız vardır. İstifade etmeliyiz. ... 
Ben de söylerim, şevki tesadüfle idare olunabilir. 
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Tehir olunabilen bu gibi meşail filan, bendeniz bun
ların bilâ ifatei zaman, vakit tehiri caiz mesailden 
olmadığını arzediyorum. Emri vakiler karşısında bu 
milleti bıraktırmamak için zeıkâ ile çalışmak lâzım
dır. Yalnız kaville çalışmak olmaz. Biz mütemadiyen 
kaville çalışıyoruz. Faal bir surette dimağla çalışmı
yoruz. Efendiler, o kanını esirgemez faal ve zeki 
arkadaşların ... Binaenaleyh, bunlardan istifade edil
meli, ihmal olunmamalıdır. Dimağla çalışmalıdır. Ri
ca edeceğim şey budur. Onun için heyeti âliyeniz-
den rica edeceğim şey bize lâzım gelen parayı ve 
menafii ... aynı zamanda başka türlü menafii temin 
etmek için arkadaşlarımızı derhal intihap edip gön
dermek ve eğer tahsisat yoksa maaşımızdan yüzde 
on, on beş (nispetinde vermek suretiyle) (1) derhal 
bu arkadaşlarımızı çalıştırmak lâzımdır. Zaten bugün 
olmazsa yarın ibret alacağız. Erken gidip çalışmak 
lâzımdır efendiler. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Yunanlı
lardan ibret almalı. 

SALÂHATTÎN BEY (Devamla) — Bu kanaati
min Meclisçe her halde fiile gelmesini arzu ederim. 
Rica ederim, eğer yanlış ise alâkadar.... 

Beşinci mesele; Hükümeti serbest bırakmak me
selesidir. Efendiler, bendeniz görüyorum ki işleri çok
tur, nefes almaya vakitleri yoktur. Mütemadiyen mü
racaatta bulunmaktayız. Harp zamanında böyle bir 
çok mesalih için devairin tacizini muvafık görmüyo
rum. İcraî salâhiyetimiz filan mevzubahis etmek de
mek, üç yüz elli (mebus var ve bu kadar icracı) (2) 
var, demektir. Bu mümkün değildir. (Doğru sesleri) 
Onun için bendeniz diyorum ki devairi ciddî ve sa
kin mesailden ve bu bapta devlet makinesini işlet
mek için iki ihtimal görüyorum. Bir kerre fevkalâde 
işleri olan devair vardır. Bunlardan bazılarından eğer 
Vekil arkadaşlarımız ihtiyaç görüyorlarsa heyeti umu-
miyeden kendine lâzım olan, kendilerine muvafık 
gelen bir arkadaşı pekâlâ (kendisinden talep edilen 
hizmete) (l) diriğ etmez. Zannederim Heyeti âliye 
(de buna muvafakat eder.) (2) Bugün akşama kadar 
kâğıt havalesi ve kasadaki paranın sarfı için kâğıt 
... Halbuki biz maliye için bunlarla vakit geçirecek 
değiliz. Çok daha mühim şeylerle vakit geçireceğiz 
ve bu kadar vakit bunları düşünmeye ... ciddî za
manları tamamiyle beyhude gaip ... İcraata kıymet 
vermek lazımsa muavin ... En mühim mevadda, muh-

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

taç olan arkadaşlara, yardım lâzımdır. Bu hususta 
muhtaç olduklarını söylemeleri tebrik ederim. Fakat 
güç inanırım, inanamam. 

İkinci mesele, daireleri murakabesiz mi bırakaca
ğız? Efendiler, bu hususta bir kanun, yani eski ka
nun gayet büyük bir salâhiyet vermiştir. Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbata muharririne. Onun için 
bendeniz diyorum ki; her encümenin mazbata mu
harriri ait olduğu devairde bir murakıbı tabiîdir. 
Arkadaşların mesai hususunda onlara lütfen delalet 
ediyorlar. Şu suretle biz ufak tefek müdahalattan 
devairi masun bırakmalıyız. (Çok doğru sesleri) Onun 
için (arzularımızı bu arkadaşlarımıza söylemeliyiz) (3) 
ve metalibimizi o arkadaşlarımız gidip anlamalı. Ve
kil beyler de encümenler de muayyen gün bulunur
lar. O gün de gerek arkadaşlarımız vekillerden so
rarlar, gerek heyeti umumiyede sorar. Sair günlerde 
masa başında yalnız kalarak kendi başlarında düşü
nebilmek' ve üçü bir araya gelerek tevhit edecekleri 
mesaileri için lâzım olan sükûnu bulabilmelidirler. 

Sonra memurin hiç çalışamıyor. Sabahtan akşa
ma kadar kahve vesaire ile gelip gidenler, ayak üze
rinde, toz içerisinde, bu mesai değildir. Bu hükümet 
böyle yürümez. Bu, bakkal dükkânı meselesidir. Çok 
rica ederim, bize terettüp eden vezaifi biz ifa ede
lim. Her türlü metalibimizi encümen mazbata mu-
harirlerimize verelim, bunları uğraştırmayalım. Deva-
irdeki vekillerimizi serbest bırakalım. Rica ederiz, de
vairde intizamı mesaiyi temin etsinler. Vazifeleri ba
şında sükûnetle çalışsınlar. Asıl memleket için lâzım 
olan kanunları isteriz. Bunlar basit mesaildir. Gerçi 
efendiler, mademki icraiyatı yürüteceğiz, böyle olma
sı lâzımdır ve böyle geliyor bendenize. 

Sonra asıl halli lâzım gelen bir mesele, yani Mec
lisin mesai (sini nasıl daha kıymetlendirebiliriz,) (1) 
bunu kendi aramızda nasıl istihsal edebiliriz? Bunu 
tespit etmek bizim için bir borçtur. Heyeti Vekile 
nereye gidiyor ve nereye gidecektir? Bunları bilmek 
lâzımdır. 

İkincisi, harp, iktisat ve idarei dahiliyedir. Hutu-
tu esasiyesi yani veçheleri ne olacaktır? İşte bunu ih
zar ve heyeti umumiyeye takdim etmek üzere her
halde mütefekkir ve emniyeti umumiyeyi haiz biri
nin çalışmasına ihtiyaç vardır. Böyle bir esas elde 
bulunduktan sonra, bunları gerek encümenlere yaptır
mak, gerek böyle bir heyete kantatlarını takip ettir-

(7, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 
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mek, yine böyle bir heyetin vücuduna mütevakkıftır. 
Meclis evrakı varide ruznamesiyle yaşamaktadır. 
Önüne ne gelirse onunla vakit geçiriyor. Biz burada 
uyuyup giderken uykumuzu kaçıran zevat oluyor. O 
halde biz burada bir şey bilmiyoruz. O halde Mec
lisin kendi gittiği yolu görerek onunla beraber o nevi 
işlerin bilinmesi ve anlaması lâzım gelir. Bu gayet 
mühim bir meseledir. İcraiyat ile alâkadar bir mese
ledir. Bunun için dahî kendisine emniyet ettiğimiz 
bazılarının vücuduna ihtiyaç vardır. Icrai bir Mec
lise bir encümen, bir Divanı Riyaset lâzım oluyor, ki 
kanaati umumiyei Meclisi az çok tahkik ve tespit 
etsin ve heyeti umumiyeye gelecek mevaddı getirsin, 
arzetsin, gözden geçirerek getirsin. Bendeniz bunu 
en ziyade encümenlere intihap ettiğiniz veya edece
ğiniz birer reis getirirseniz, isterseniz bir encümen rüe-
sası olur. Meclis rüesası ile beraber bulunur. Bizim 
için lâzım olan umumî veçheleri hazırlamak üzere 
umumî kanunları; harbe, iktisada ve idarei dahiliye
nin ıslâhına (mütedair ne gibi mevzuata ihtiyaç bu
lunduğunu tespit ve ihzar eder. Bu) (1) Heyeti Veki-
lenin yanında bulunacak yegâne kuvvet ve bu Mec
lisin yegâne süzgeci olacaktır. Yoksa bu işin halle
dilmesi kabil olamaz. Böyle olursa fevkalâde faideli 
olabilir. Bunun için Meclisimizin içinden bir encü
meni rüesa yapsak, bu heyet tekmil mesaili milleti 
bir nokta etrafına tevcih etseler ve ihzarı olarak ça
lışsalar; İcra Vekilleri Reisi ile temasta bulunsa ve 
bu suretle Meclisin umuru devleti idare imkânını hâ
sıl edebilsek (çok faideli olacağı kanaatındayım.) (2) 
Zannederim bu Meclisin bünyesinin ıslâhıdır. Tabiî 
bu rüesanın tarzı intihabı (ayrıca teemmül oluna
caktır. Bunları encümenlerimiz hazırlar, bunların meş
galesi teklif) (3) heyeti umumiye de intihap eder. Ya
ni, olunan şeylerden ibarettir. Bu Meclis eğer icraî 
bir Meclis olarak yürüyebilecekse, kendisine bu işleri 
takip edebilmek için lâzım olan mutahassısları ancak 
encümenlerde bulabilir veyahut bazı mazbata muhar
rirlerini bunun timsali olarak kabul edebiliriz. Mecli
si faal kılmak lâzımdır, görür bir hale getirmek lâ
zımdır. 

Bu Harp Encümeni fevkalâdesinin ihzar ile mü
kellef olacağı ikinci bir iş encümenlerimizi düzelt
mektir. Onun için encümenlerin ihtisas erbabından ol
ması lâzımdır. Bu bapta kendi mazbata muharrirleri
mizi istimal ederiz, temas ederler. Aralarındaki ihti
lâfı bu encümen ve nihayet bu Meclis halleder. (Gü-

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

rültüler, devam sesleri) Mecliste kuvvetli bir Mu-
vazenei Maliye Encümenini teşkil lâzımdır. Bu iki 
teklif kabul olunursa hem biz icraî oluruz, hem de 
Hükümet çalışabilir. Sözüme burada hitam veriyo
rum. 

NUSRAT EFENDİ (Erzurum) — Tearuzu ârâ 
hususu nerede hal olunacak? 

SALAHATTİN BEY (Devamla) — Arzettim 
efendim, Encümeni Rüesa veya Mecliste hallolunur. 

CELÂL NURİ BEY (Lâzistan) — Bu mevzuda 
derdesti müzakere iki meselenin tevhidi hakkında be
yanı mütalaa edeceğimden sözümün kesilmemesini ri
ca ederim. 

Salâhattin Beyefendi şu kürsüden birinci maddeyi 
tenkit buyurdular. Sözlerinin ekseriyeti azimesini tas
dik ederim. Pek doğru birtakım mebahisten ibarettir. 
Not tuttum, kırk, elli maddeye temas ettiler. Birtakım 
memurinin kahve içmesi gibi idari, inzibati mesailden 
bahsettiler. Bunlar da mevzubahis olmaz değil, olur. 
Fakat mesele taayyün etti. Meclisin şekline, idareye, 
propagandaya aittir. Bunların ekseriyetini tasvip et
tiğini arz ediyorum. Bir usul ve ittırat tahtında söylen
mediği için, hangi sözün.... ve cümle rüfekanın söz
lerinden anlaşıldığı üzere bu teşkilat noksan görülü
yor. Meclisimiz iyi bir surette teşkil edilmemiştir. Bu 
kanun mucibince Meclis kuvvei icraiye ve teşriiyesini 
icra edeceğini, nasıl istimal edebileceğini bilmyor. On
dan sonra encümen faaliyetleri icra edemiyor. Bu
yurdular ki encümen reislerinden mürekkep bir en
cümen divanı rüesa teşkil etsin, şöyle müzakere et
sin. Bunların muhassallası nedir ve ne gibi bir neticeye 
peyveste olacaktır? Binaenaleyh, Meclisin icraı ve 
teşrii, nasıl icrayı ahkâm edeceği hakkında bir ni
zamname olmadığına nazaren, geçen gün heyeti âli-
yeniz buna dair mutavvel bir lâyihayı lâyiha encüme
nine havale buyurdu. Lâyiha encümeni lâyihanın na
zarı dikkate alınmasına karar vermiştir. Binaenaleyh, 
bugün yahut o bir gün buraya gelecektir. Bu karar 
mucibince encümenler veya bu Meclisten veya dev
letten çıkacak olan siyasiyata ve bütün mesaile ak
lımla, vüs'umla şerhettim. Binaenaleyh iş bu lâyihai 
âcizanernle Meclisçe birinci maddesi müzakere edil
mekte olan harp encümeni fevkalâdesinin tevhidi ica-
bediyor. tki mesele tearuz ediyor. Kanunu Esasi mad
desi de buna mütealliktir. O vakte kadar işbu kanunun 
tehirini telep ederim. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Muhterem arkadaş
lar, müdafaai istiklal ve misakı milli dahilinde ve
kâlet verdiğimiz, çalışmak için gönderdiğimiz arka-
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daşlar icraatta nabemevsim zamanlarda bize geliyor
lar, diyorlar ki; biz bu haldeyiz, biz yani beceremi
yoruz ve bundan dolayı Meclisi âliniz cuşu huruşa 
geliyor? Şu arkada oturan Celâl Nuri Bey, eğer hu
kukçular onu müdafaada bulunsalardı, daha çok Mal-
ta'da kalırlardı. Celâl Nuri Bey hukuku esasiye ka-
fasiyle kalsaydı daha çok Malta'da kalırdı. Arkadaş
lar, işte bundan dolayıdır ki, heyeti âliyeniz burada 
büyük bir müzakere yaparak, üç encümenin içtimaile 
dördüncü bir encümen teşkiline ve bu encümenin bu 
işe vazıyed etmesine ve Başkumandanla beraber çalış
masına karar verdi. Yoksa bu kendi kendine gelmiş 
değildir. Fakat bunu yine kendiniz öldürmek istiyor
sunuz. Bu esasat dairesinde çalışmak istemeyen üvey 
valideler çıkıyor. (Bravo sadalar.) Efendiler, Celâl Nu
ri Bey evvelki ifadesinde ve şimdiki ifadesinde güya 
bir proje ve askerlik hakkında düşünebileceğini ya-
zacakmış. Rica ederim, ben daha düşünüyorum, ben 
bu teklifi yapacağım demek oilmaz.. Celâl Nuri Bey 
hiç bir vakit böyle bir şeyle iştigal etmemiştir ve et
mediğine dair de kaydım vardır. Diyor ki, geri hi-
dematı ileri hidemattan daha büyüktür. Geri hidematı 
daha iyidir, ileri hidemattan. Arkadaşım İhsan beyin 
bir sözünü tekrar etmek isterim veya o sözü ikmal et
mek isterim. Arkadaşlar, ordumuz Sakarya muzafferi-
yetini ihraz ettiği vakitte arkamızda depolar olsaydı, 
işte o vakit Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
doğrudan doğruya düşmanı takip eder ve bütün Kü
tahya, Eskişehir, Uşak ellerimizde olurdu. Halbuki de
posu yok, ihtiyatı yok. Mevcutla takip etmek imkân
sızdır. Arkadaşlar, bu millet hukuku esasiye sadala-
rından, bu sahte şeylerden daha ziyade top ve tüfenk 
sadalarına alışıktır. (Yok yok sadaları.)' Sözünü geri 
al sesleri.) Almam. (Gürültüler.) Arkadaşlar, vazifesini 
kıskanmayan adamlar iş yapamazlar. Herkes vazife
sini benimsemelidir. Şöyle oldu, böyle oldu dememe
lidir. Tahşidat var, yok bilmem ne var dememelidir. 
Kendisi bizzat vazifesini takip etmelidir. Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretlerine çok hürmetim var
dır. Yalnız istiyorum, oraya hâkim olsun. Yani Mü
dafaai Milliye Vekâletinde dert yanıyor Beyefendi. 
Beyefendiler, Başkumandan sonra kim mesul olabilir? 
Müdafaai Milliye Vekilidir. Orduyu tanzim cihetiyle 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, ordu noktai nazarın
dan, levazım ve her şey noktai nazarından bugün Mü
dafaai Milliye Vekâletine mafevktir, tsmet Paşanın ka
rargâhı ve tsmet Paşanın şahsı Müdafaai Milliye Veki
linden daha mafevktir. Mesuliyet noktai nazarından 
hepimiz mesulüz. Bundan evvel icra memurlarımız da
ha ziyade mesul olmalı idiler. Arkadaşlar, seferber bir 

halde bir ordumuz var mıdır, yok mudur? Vardır, yok
tur, kim diyor? İki ordu kumandaniyle bir Başku
mandan var. Bir de Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
vardır. Fakat rica ederim, Erkânı Harbiyei Umumiye-
nin, benden daha asker, benden daha fazla görmüş ar
kadaşlar desinler ki teşkilat var mıdır, onun kolları var 
mıdır ve Başkumandanlığın kolları var mıdır? Yok
tur. El ile tutmalı, göz ile görmeli. Bunun eli, kolu 
yoktur. Bu noksan ikmal edilmelidir arkadaşlar. Evvel
ce verilen bir şeyde diyorduk ki, Heyeti Vekille her 
şeyden, her hükümetten başkadır. Askerliğin lâzımı 
gayri müfariki olan teşkilat yapılmalıdır. Paşa Haz
retlerine müşir ve gazilik verdik ve canü dilden tas
dik eyledik. Bunun mesuliyetini tamamen Paşa Haz
retlerinin üzerlerine... Arkadaşlar, bu harp encümeni 
ile Başkumandan beraber çalışsın ve İsmet Paşa ile 
Müdafaai Milliye Vekilinin arasını bulmak lâzımdır. 
(Gürültüler.) İstediğiniz kadar gürültü yapın, vız gelir. 
Bunu yapamazsanız mesuliyeti maddiye ve maneviye 
üzerindedir. Hergün vekilleri buraya çağırmayınız, baş
ka işleri yokmuş gibi. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi muhteremi yalınız 
askerî şuabat nereye geliyor, nereye gidiyor, onu bil
meli. Raporu o istikamette tetkik etmesi lazım geliyor. 
Bunun için uzun boylu söylememek şartiyie iki kelime 
söyledim. Yanlışım varsa siz tashih ediniz. 

REFET PAŞA MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
(İzmir) — Beyefendiler, bazı şeyler vardır ki gayrı vâ
ki telekki etmek en muvafık tarzdır. Eğer üzerinde ıs
rar edilirse gayri vaki halinden çıkar. Bundan sonra 
efendiler, İsmet Paşa Hazretleriyle Müdafaai Milliye 
arasında ezelî ve mütekabil bir hürmet ve samimiyet 
ve hatta mevtin bile ayıramıyacağı bir hürmetten baş
ka bir şey yoktur. 

Bundan sonra Salâhattin Beyefendi bir şey buyur
dular, düşman iki aydanberi hazırlanıyor. Yahya Gelip 
Beyefendi de bir şey buyurdular. Salâhattin Beyin ay
nını. Bu iki söz birleşince ortaya söylüyorum, söylü
yorum, hiç bir şey yapılmıyordan ibarettir. Mahza bu
nun içindir ki Heyeti Âliyenizde bir kelimeyi tekrar 
etmek isterim. Arkadaşlar, evvelâ biz teşriî, icraî Mec
lisiz. İcra: meclis değiliz. Hükümetiz, değiliz. Her ne 
şekilde olursa mesuliyeti müştereke vardır. Ne tarzda 
idare olunduğumuzu bilmediğim için Heyeti Vekile na
mına mı soyuyorum, İzmir Mebusu sıfatiyle mi soy
uyorum, bilmiyorum. Mademki hakkı kelâmım var
dır. söyliyeceğim. 

Şimdi Müdafaai Milliye Vekili veyahut İzmir Me
busu sıfatiyle söyliyeceğim. Arkadaşlar, harp böyle ol-
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maz, bir şey yapmıyoruz. Yarın inhidam vardır. Bir 
şeyler ~yapmak mecburiyetindeyiz.. Bu bir şey ne olur
sa olsun, intibah devirlerinden çıkıp bir şey yapmak 
mecburiyetindeyiz. En fena bir şey yapmak, uzun 
boylu düşünüp gözleri açmamaktan evlâdır. Arkadaş
lar, harp vahşidir, zâlimdir, müstebiddir. Harbi Hal-
lâkı âzam bu suretle halketmiştir. Harp ne hukuku 
esasiye ile yürür, ne da başka bir şeyle. Harp komis
yonla idare edilmez, demir bir elle idare olunur. Bunlar 
muayen ve müberhen hakikatlerdir. Bunları herkes bi
lir. Bu esaslara riayet edersek doğru yolu bulmuş olu
ruz. Geçenlerde de arzettim. Mahza tekmil kuvvetleri 
bir elde tevhit etmek için Başkumandanlık kanununu 
ihdas ettiniz. O dahî insandır, yemeğe, içmeğe, eğlen
meye muhtaçtır ve Başkumandan Paşa Hazretleri de 
yedi senedir benim gibi harp içinde yorulmuştur. Bi
naenaleyh, Başkumandan Paşa Hazretleri de bunu pek 
ziyade arzu eder ve bundan dolayı elinden gelen me
saiyi sarfetmek ister ve ediyor. Fakat mutlaka onun 
da istirahata ihtiyacı vardır. Herhangi gemi bir süvari 
ile idare edilmez. En mukaddem süvari yirmi dört saat 
köprü üzerinde kalamaz. Herhangi bir ikinci, herhangi 
bir üçüncü kaptan işi ele almazsa. Binaenaleyh, Baş
kumandan Paşa Hazretlerinden her şeyi istiyelim der
sek kendisini melekler meyanına girsin, yemesin, iç
mesin, gezmesin dersek olamaz ve tabiattan mümkün 
olmayan bir şeyi istemiş oluruz. Başkumandan Paşa 
Hazretlerinin tabiî ordu üzerinde işleri vardır. Aynı 
zamanda Heyeti Vekilde ve Mecliste de yapılacak işle
ri vardır. Bu nıkatı nazardan düşündüğüm zaman Sa-
lâhattin Beyin reyine iştirak ederim. Arkadaşlar, as
kerliğin esası kumandayı bir ele bağlamak, ondan son
ra vezâifi taksim etmektir ve böyle olmazsa mahvolu
ruz. Kumandayı mümkün olduğu kadar bir elde top
lamak ve vazifeyi taksim etmek lâzımdır. Biz harp 
halindeyiz. Her şeyi bir elde toplamak mecburiyetin
deyiz. Hepimizin sevdiğimiz, hürmet ve takdis ettiği
miz ve milletimize alem ittihaz ettiğimiz bir Başku
mandanımız mevcut. Fakat vazifeler taksim edilecek
tir. Meselâ umuru harbiye ve askeriyesi.. Ben Salâ-
hattin Beyin kanaatına iştirak ediyorum. Fakat zaten 
bunlar fikir, içtihat meselesidir. Bugünkü şekle nazaran 
tekmil umuru askeriyeyi bir elde toplarsak, Müdafaai 
Milliyesini, Erkânı Harbiyesini bir elde toplarsak ve bu 
el Başkumandanlıkta ittihad eden tekmil kuvvayı mil-
liyenin bir kuvveti olursa herhalde iyi bir şey olacak
tır; kanaatındayım. Müdafaai Milliye Vekâleti onun 
emri altında en kuvvetli bir şube olur. 

Müsaade buyurun mühim bir şey aklıma geldi. 
Erkânı Harbiye Umumiye işleriyle uğraşacak meselâ 

ihtimalki bugün Müdafaai Milliye Vekili olan ben 
doğrudan doğruya Fevzi Paşanın müsteşarlığını ya
pacağım ve bu suretle ne olacaktır efendiler? Her
hangi bir zat gelecek, Erkânı Harbiye Riyasetini ya
pacaktır. Alman Erkânı Harbiyei Umumiyesi, ki.de
min mevzubahis "oldu, merkezi Hükümetteki dağda
ğadan, gürültüden kaçmak için Berlin'i terk etti. Ber
lin'de daha çok nıkatı irtibat olduğu halde köye git
ti, orada yerleşti. Bu suretle vazifeyi, erkânı harbiyei 
umumiye vezâifini üzerine alan zat her şeyden azade 
olmak ister. 

Arkadaşlar, bizi iki günde bir buraya çağırmak 
doğru değildir. Erkânı Harbiye Reisi olacak zatın 
küşayişi fikri bir memleketin en merkez, en mebde 
noktasıdır. Ayaklarını bir iskemlenin üstüne atsın, 
eğlensin. Ben, beyefendiler, en buhranlı zamanlarda 
en kâtî tedbiri doğrudan doğruya, meselâ piyano ça
larken ve arkadaşlarımla alay ederken bulmuşum-
dur. Kafası dolmuş bir adam mühim bir iş göremez. 
Birtakım mühim noktalar vardır ki satranç tahtaları 
üzerinde... Fakat o zat bu gün buraya geleceğini, 
saat üçte Heyeti Vekileye gideceğini, orada bütçe ile 
uğraşacağım, oradan Müdafaai Hukuk grupunun he
yeti idaresinde izahat vereceğini, ondan sonra encü
mene gideceğini düşünürse felâkettir. Arkadaşlar, o 
halde tekmil umuru harbiyeyi bir zatın eline verelim. 
Memleketi sevenler için şahsı meselesi değildir. Bilâ 
tereddüd karar verelim. 

İkinci mesele de arkadaşlar, yine Salâhattin Beye 
iştirak ediyorum. Memlekette iş yalınız askerlik de
ğildir. Yalınız harp, yalınız askerlikle iş yapılmaz. 
Geride ekin yapılmazsa Almanlar gibi zınk diye du
rur. Bizden Almanlar, Avusturyalılar daha kuvvetli
dir. Ama askeri kuvvetten daha büyük âmiller var. 
Fakat en büyük âmil buğdaysızlıktır. Buğday ekil-
mezse pan yaparız, geride hastalık çıkarsa pan ya
parız. Nasd ki huzuru âlinizde ben de pan yaptim. 
Tekmil bu kuvvetleri harbin icabına, harbin arzusu
na, yalınız mantıkî olmak üzere verilmek lâzım ve 
bunları da yine bir elde toplamak lâzımdır. Tabii bu 
el kimdir? Başkumandanımız Mustafa Kemal Paşa... 
O halde geçenlerde arzetmiştim; Heyeti Vekile Riya
seti diğer işlerle uğraşmıyacaktır. İktisat Vekâletiyle, 
Sıhhiye Vekâletiyle iştigal etmiyecek ve en mühim 
olan harp işleriyle de uğraşmıyacak. Başka bir ma
kam ve vekâlet sahibi olmaksızın müstakilim vazi
fesini görecek. Bu suretle o makam harbiye umuru
na, Müdafaai Milliye Vekâletinin tekmil işlerine mu
kabil diğer vatanî ve millî işlerde de gayet kuvvetli 
bir âmil ve bir esas olacak. Bunu yapmazsak arka-
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daşlar işimiz fenadır. Müdafaai Milliye Vekili her 
gün huzurunuza çıkıpta Maliye Vekili aı asında her
hangi bir dedikoduyu halledemez. Maliye Vekili her 
gün buraya gelip ufak tefek meseleleri arzedemez 
ve daha bir çok bu gibi şeyler vardır. 

Bundan sonra ilave edeceğim mevat geçen defa 
da söylediğim gibi, Müdafaai Milliye Encümeninden 
intihap edilecek bir çok zevatın doğrudan doğruya 
Müdafaai Milliye Vekâletine gönderilmesi ve orada 
Müdafaai Milliye Vekili olacak zatla tevhidi mesaî 
etmesidir. Bunu adilen ve müstacelen yapmalıyız. 
Meselâ bazı hadisat vardır - ki size en ufak bir mi
sal söyliyeceğim - Elbise için tahsis ettiğiniz herhangi 
bir paraya koyun almak icabetti. Acaba koyun mu 
alalım, elbisemi alalım diye bunu gelip neman size 
mi arzedeyim? Vaziyet dardır, zamana göre yapıla
cak işler vardır. Tekmil Heyeti Vekile namına söy-
liyemem. Celâl Nuri ve Tevfik Rüştü Beyefendilerin 
teklifleri veçhile, Heyeti Vekile azaları arzu ettikleri 
halde Meclisten bir muavin alsın, bu muavin o veki
lin mesuliyeti altında çalışsın ve Meclisimizde bu za
tın o vekil ile çalışmasına müsaade etsin, teklifi. Bu
nun da faideli olacağını zannediyorum. Bean şartki 
muhtaç olduğu arkadaşları vekiller kendileri alsın. 
anlaşabilecekleri arkadaşları getirsinler. 

Meclisimizin diğer teferruatı hakkında ben uzun 
boylu mübahasatta bulunmak istemiyorum. Meclisin 
Nizamnamei dahilisini tanzim etmek mevzuubahis 
oluyor ki, o hususta Divanı Riyaset doğrudan doğru
ya salâhiyettardır. Halbuki zaten ben, değil Nizam
namei dahilinin ne olduğunu, hatta Heyeti Vekilenin 
mesuliyeti müşterek mi, gayri müşterek mi olduğu
nun farkında değilim. Maruzatım bundan ibarettir. 
Yalınız bir istirhamım var. Bu işi neticelendirelim. 
Çünkü hakikaten bir iş yapılamıyor. Bu gün netice
lensin. Arkadaşlar kanaatimi açık olarak izhar et
tim. Bu gün yakın, uzak herhangi bir tehlike karşı
sındayız. Düşündüklerimizi açıkça söyliyelim. Benim 
söylediklerim, düşündüklerimdir. Bence muvaffak 
olmak için kuvvayı milliyeyi, tekmil milletin kuvvet
lerini bir arada toplamak ve mesul bir şekilde topla
mak mecburiyeti katiyesi vardır. Başkumandan Paşa 
Hazretleri doğrudan doğruya şimdiye kadar vaki ol
duğu şekillerde bize daima ve müebbeden lâzım bir 
şahsiyettir. Ben Başkumandan Paşa Hazretlerinin ge
rek ferdî ve gerek müşterek ve maddî mesuliyetine, 
dedidoku teşkil edecek maddelerin mesuliyetine ka
rıştırılmasının taraftarı değilim ve bunu evvelden be
ri Başkumandan Paşa Hazretlerine arzetmiş ve dai
ma da tnesail bu yolda olmuştur. İster üzerlerinde 

Başkumandanlık unvanı olsun, ister olmasın. Esasen 
bu memleketin bir timsali halindedir. Başkumandan 
Paşa Hazretlerine Başkumandanlık verildiği zaman 
mas? başında oturmuş asıl mesul zevatla beraber masa 
başında gece gündüz aklı ve cehdi erdiği kadar ha
rekâtı sevk ve idare etmiştir. Maddî ve manevî kuv
vetleri de hu işe tahsis etmiştir. Başkumandan Paşa 
Hazretleri bu işi yapıyor ve yapacaktır. Huzurunda 
doğrudan doğruya muallâ olan Başkumandan mev
kiinde toplu ve müttehit bir Müdafaai Milliye Vekâ
leti her şeyden mesul bir Müdafaai Milliye Vekâleti 
görmesini arzu ederim. Bittabi Başkumandan Paşa 
Hazretlerine arzettim. Fakat Başkumandan çalışıyor 
ve çalışacak Ancak, Başkumandan Paşa bu kadar 
muazzam işleri şahsında cem edemez, buna. imkân 
yoktur. Bunu denrn de söyledim. Yalınız sizin huzu
runuzda. doğrudan doğruya müttehit Vekâlete yani 
Erkânı Harbiei Umumiye ve Müdafaai Milliye Ve
kâletlerini şahsında cem edecek Vekile dahi gayet 
kuvvetli insanların muavin olarak verilmesini arzu 
ederim. Bu zat ta sizin elinizden yakasını kurtarsın 
ki gidip orada esaslı mesele ile çalışa bilsin. İmkân 
yoktur arkadaşlar. O zatın yanında o kadar kuvvetli 
insanlar bulunmalıdır ki işin başına geldiği zaman 
kendisine kafi, sarih, muayyen, fikirlerden söylensin 
ve bunlardan hangisinin en doğru olduğunu kendisi
nin derin olan vukufu ve tecrübesiyle onun hangisi 
iyi olduğunu derakap ayırsın ve son kararla, bu doğ
ru, bu yanlıştır desin. 

Onun için mutalaatımı icmal edecek olursam; Baş
kumandan Paşa Hazretleri vazifelerini ne tarzda ifa 
ettilerse, yani Başkumandan olduktan sonra ne su
retle ifa ettilerse yarın da öyle ifa ederler. Fakat işin 
yegâne âmili günü gününe, dakikası dakikasına işleri 
halledecek. Beyefendiler, ben sizden gölgelik demek 
olan bir Heyeti Vekile Reisinden bir iş istemek... ve bu 
bundan benim istediğim Heyeti Vekile Reisi... Olunur. 
Sonra o zat ister kendisi gelir, ister vekilini gönderir. 
Sual ve istihzahlarınız ona teveccüh eder. O zat isterse 
kendisi cevap verir, isterse bu cevabı vekile verdirir. 
Herhangi bir iş istemek hakkını haiz değilsiniz. Her hak 
bir salâhiyet mukabilidir. Salâhiyet vermediniz ki va
zife isteyesiniz. Sualleriniz doğrudan doğruya Heye
ti Vekile Riyasetine teveccüh... Beklenirken vazife, 
yapılacak, tenkit bu gün artık Meclis nazarı dikkate.. 
Vekili mesulü buraya gelecek ve cevap verecektir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu günkü 
şu müzakerenin sebebi nedir? Gerek Erkânı Harbiye, 
gerek Müdafaai Milliyeden beklenilen vazife, yapıla
cak iş (tam olarak yapılıyorsa bu gün Meclisin na-
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zarı dikkatini celbeden nedir ve) (1) bu kanuna saik 
nedir/ Demek vazife bihakkın yapılmamıştır. Bundaki 
engeli yıkmak istiyoruz. Bu kanun zaten arz ettim, 
yanlış anlamayınız, bu kanun bence bir büyük gün 
dönümündeyiz. Müdafaai Milliye Vekili Refet Pa
şa bu gün var, yarın yoktur. Hepimiz hayat taşı
yoruz. Ondan sonra her vekil iskemle taşıyor. Ben 
bu gün varım, yarın yokum. Bu encümen benim işi
me engel teşkil etmez ve bilâkis geçen gün söyledi
ğim gibi, eğer başım şaşırmış, alıklaşmış isem ben her 
geleni oraya veririm. îş yürürmü? Yürümez, iş görü
lür mü? Görülmez. Bu kanunun kabulü haizi ehem
miyet değildir. Bu kanunu kabul ederseniz iş berbat 
olacak. On beş gün sonra hepiniz, Heyeti Vekileniz 
kırk defa daha çürük yumurta olacak. Ondan sonra 
bizi de sıraya çekeceksiniz ve o zaman işler ola
cak. Bu kanunu kabul etmektense reddederseniz ye
rine bir şey koymazsınız. Zaten fenalık için bizi bu
raya çektiniz. Ben buradan iniyorum vebali size ait
tir. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Erkânı Harbiyei 
Umumiye elyevm bir vekâlet şeklinde Heyeti Vekile 
içindedir. Zatı Âliniz Müdafaai Milliye Vekâletinin 
bütün emrü kumandayı tevhit ederek ayrılan Başku
mandan Paşa Hazretlerinin etrafında gayet geniş bir 
salahiyetle teşkil edilmesini söylediniz ve bu suretle 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletinin müdafaai mil
liye teşkilâtı içine girmesini ve Meclisten azade sakin 
bir hayat geçirmesini söylediniz. Evet, halbuki elyevm 
mevcut ve idame edilmekte olan şekle göre bir tena
kuzdur. Bu şekle göre bazı arkadaşlarımız, hatırımda 
kaldığına göre, geçende Salâhaddin Bey bu şeklin 
yorucu bir şekil olmadığını iddia ettikleri zaman, yü
rüyecektir, yürüyor ve şikâyetimiz yoktur tarzında bu
lundular. Binaenaleyh eğer Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi Paşa Hazretlerinin o beyanatlarında, o noktai 
nazarlarında bir tefavüt hâsıl olmamışsa, bir tahavvül 
hâsıl olmamışsa bu günkü beyanat zatı devletlerinin 
beyanatiyle o noktai nazar arasında bir tenakuz tevlit 
etmektedir. Bu mesele bence gayet mühimdir. Binaena
leyh evvelâ bu noktanın tenvir edilmesi lâzımdır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere icra edilmiştir ve her 
şey söylenmiştir. Elde bir madde var. Bu maddeye 
temas eder hiç bir şey konuşmuyoruz. Mesele büs
bütün başka vadilere saptı. Fakat tespit olunmuş 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. 1'1*>ver 

I hiç bir şey değildir. Lâf, lâf, lâf. Madde reye konul-
I malı, ya kabul edilmeli, ya ret edilmelidir. Ondan 
I sonra düşünülmeli, 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Madde sukut et-
I mistir ve mesele başka bir şekle girmiştir. 

REFET PAŞA MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ 
I (İzmir) — Şimdi Beyefendiler; bizim Mecliste her va-
I kit bol, bol söz söyleyebilirsiniz. Kanunda mesağı şer'i, 
I mesağı ihtiyati vardır. Yalnız bu Mecliste yaraya par-
I mağınızı mı, sus, saat geçiriyor, diyor ve bu Beyefen-
I di ben ne vakit yaraya parmağımı koymuş isem mut-
I laka kalkmış ve bu sözü söylemiştir. Eğer müsaade 
I ederseniz söyleyeceğim. 

NECATİ BEY (Saruhan) — Efendiler, hatırlarsı-
I nız ki bir zaman evvel yüzünüzü maziye çevirirseniz 
I daha fena sözler işitmişsinizdir. Hükümet bu kürsü-
I ye gelmiş bize demişti ki Sakarya harbi esnasında, 
I Kayseri'ye gitmek lâzımdır. Harp bunu icabeder. O 
i vakit imanlı kalplerinizde kopan... ve bu gün Sakar-
J ya zaferini kazandınız. Bu gün yine aynı azim ve 
I imanla itimat etmeniz lâzımdır. Bizim burada kal

dığımızı hatırlatmaktan bendeniz Anadolunun içini 
sizden aldığım kuvvetle... Geçen senek i vaziyetiyle 
bu seneki vaziyeti arasında pek büyük farkımız var
dır. Bu fark acıdır, elimdir, fenadır. Hükümeti idare 

I eden serveti umumiye eksilmiştir ve mütemadiyen de 
eksiliyor ve rüesayı askeriye zayıftır. Davayı kavraya
mamıştır. Halkın istinatgahı olan Meclis... arz et-

j mek isterim. Müdafaai Milliye Vekili sıfatiyle bu 
I kürsü muallâda söylemiştir ki; efendiler bu günkü 

teşkilâtla bu iş çıkmaz. Karşımızda tehlike vardır ve 
I benim kanaatıma göre tehlikeyi atlatmak için şu, 

şu tarik lâzımdır. Memleket meselesi vardır demiş, 
I hazırlanmakla yürüyecektir. Anın karşınında Sakarya 

muharebesine gelmezden evvel nasıl düşünmüş?. Bi-
I naenaleyh bu günkü vaziyeti de burada düşünüp ka

rarlar almak iktiza eder. Memleketin vaziyeti umu
miyesi nasıldır? Efendi tasavvur buyurunuz. Millet on 
seneden beri bu uğurda kan dökmüştür. Son zaman
larda bizim davamıza gelenler, Sakarya muharebesine 
akın, akın gittiler. Emin olunuzki yalnız davayı ve 
hakikati görerek, cebir ve şiddete (mahal bırakmadan 

j kendi arzulan ile) (1) gitmişlerdir. Davanın ulviyetini 
gören halk (hiç bir fedakârlıktan kaçmamaktadır.) (2) 

I Fakat efendiler; onun arkasından bir karar verdiniz.; 
[ Yüzde kırkını aldınız. Son kağnı arabasını kadın götü

rürken (görenler inkisası hayale uğradılar. Depolar.) (3) 

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

605 — 



İ : 142 9 . 1 . 1338 C : 1 

Teşkil ettiniz, silah vermediniz. Depo alayları yaya 
geçerken firar etti. Çalışamaz. Yazarsanız cevap ala
mazsınız. Çizersiniz Meclise bildirmez. Binaenaleyh 
memleket dahilinde asker firar etti diye asmak salâ
hiyetiniz yoktur. Çünkü yaralanan gazi yaya alarak aç 
geri dönmüştür. Çıplak aç olarak dönmüştür. Bu şerait 
dahilinde askeri sürüklerken... Memleketi tedkik etme
ye mecbursunuz, Yapmazsanız. Size küçük bir mesele 
arz edeyim. Geçen sene bizi Samsun'a gönderdiniz. 
Meseleye vaziyed ettik: Dedik ki; Pontos meselesi 
vardır. Büyük meselelerini çıkardık. Kumandanlarla 
müzakeer yaptık. Raporumuzu verdik. Çare budur, 
dedik. Ondan sonra tekrar ayrıldık. Vaziyet karma 
karışık oldu. Vaziyet ne halde oldu bilir misiniz? Ni
çin bize malumat vermiyorlar. 

Bütün tstjklal Mahkemesini çekersiniz oradan. 
Rum eşikiyalarile her gün mukatele vardır, mücadele 
vardır. Rum eşkiiyası her gün gelip köyleri yakıyor. 
Niçin Hükümet galip. izahat vermiyor? Efendiler. 
feci dakikalar içinde yaşıyoruz. Karşımızda hazırlan-
mıış bir ordu vardır. Bize karşı olan merbutiyet zayıf
lıyor. Onun için memleketi görmeliyiz. Salâhiyeti 
umıwniyei millet bizdedir. KuvveC icraiye ve teşrüyeyıi 
haiziz. İktidarı millî bizce tecelli etmiştir. SalâhOyeti 
vasıa ile memleket dahiline dağılınız. Eğer bu şerait 
daMi'nde gitmezsek, memleketin sürjlklenmekte oldu
ğu feci vaziyeti görmezsek netice itibarile bu kürsü
de biz öturamayız. Burada oturmaklığımız muvafık. 
olamaz. Mesuliyeti külliye deruhte etmiş adamlarız. 
Vicdanımız varsa fedakârlık yapmak lâzımdır. Her-
gün günden güne Yunan zülmu artmaktadır. Yalınız 
söylüyoruz. Binaenaleyh yapmalıdır. Efendiler, yalı
nız söylemiyorum. Çareler düşünüyorum. Bu gün bir 
Pontos meselesi var. Davet ediniz kumandanı teşvik 
ediniz. İcrayı kendiniz yapınız. Firar vukuatı vardır. 
Bir emir verdiler ki; firar edenlerin ailelerin:! teb'it 
ediniz. Efendiler aileal tebit.. Sdksen bin firarı, gön
derdim, kît'amda.. çünkü bir askeri ailesini teb'it et
mekle göndertir'isiniz. kalbini kazanmakla cepheye 
sevikederiz. Her firarın ailesini tehdit ederseniz memîe-
Ikette fahişe olur. Onun için verilecek kararlar kat'i 
olmalıdır. Her kafadan çfkan şada ile memlekette 
hiç bir şey yapamazsınız. Ne suretle yürünmek lâzım
dır, bunlar yazılmalı ve çizilmelidir. Onun için böyle 
madde üzerinde oynamak doğru değildir. Müdafaai 
MliUiye Vekili Paşa Hazretleri vaziyeti gösterm'işl er
dir Onun karşısunda İse gece çalışmalıyız. Söyledik
lerim mühim meselelerdir. Bu büyük mesele karşısın
da ve kuvvetli mesele karşısında encümene havale et-
meikle... Biz iburaya yine Sakarya., memleketin umu

runu üdare edelim, benlim söyliyeceğim şeyler bunlar
dan ibarettir. (Kâfi sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkımda takrirleri 
•var, 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — TaıkrJben tair bu
çuk ay evvel bu kürsüde siize dediler ki ordu taar
ruz etmek 'için eMsesi yoktur. Taarruz için cephane
sini ikmal ettik. Elbisesin.'! yetiştiremiyoruz. Zanne
derim, tahırtlniimde aldanmıyorsam, burada Müdafaai 
iMilliys Vekillinin istizahları yapıldı. Teslisi zaviye 
kabilinden elinize bir mesele verdiler. Zaviyeyi üçe 
ayırmak için uğraştınız,, olmadığı söyledi ve elbise 
meselesidir diyen zat çıktı. Binaenaleyh ordunun ta
arruz etmemesinin sebebi haikOkisi parasızlık mıdır, 
başka bir şey midir, zannederim taayün etmedi. Dört 
istizah bir arada. Zannediyorum o ademi taarruzda-
<ki sebep hakikaten elbise meselesi olduğu söyle.. Hilâ
fında olduğum bu kanun müzakere olununken... ve 
diyor ki teşkilâtımızda kusur vardır. Erkânı Harfoi-
yei Umumiye dairesi ile Müdafaai Milliye Vekâleti
ni birleştirmek istiyor. Bendenizin esasen, encümende 
dahi hilâfında bulunduğum halde.. Hiç birisi çıkıp 
reylerini söylemiiy'or. Salâhaddin bey kuyudan su çe
ker gibi buraya.. Binaenaleyh efendiler elimizde tak
riben eski Kafkas orduları kadar bir ordu vardır? Be
nim gördüğüm i'!;! tane ordu karargâhı vardır ve onun 
karargâhım teşkil eden bir eı'kânı harbiye... O kadar 
yekdiğei'ile az görüşürkii Müdafaai Milliye ayrı yer
de, filân yerde, Ziraat mektebi başka yerde, Başku
mandan karargâhı başka yerdedir. Halbuki bunlar 
günde bir kaç defa biribiriüe görüşmeğe vazifetem 
salâhiyettar zevattır. Çok görüşmediklerinin sebebi. 
Binaenaleyh kifayeti müzaıkere ile meseleyi kapatmak 
zamanında değiliz. Müdafaai Milliye Vekili, diğer 
arkadaşlarının fikirleri ne meı'kezde. Demek- ki gö
rüşmemiştir. Onun için meselede müzakere temamerf 
kâfi bir hale gelmem iştir.- Haikîkaten yakından temas 
edeceğiniz bir dereceye gelmıişüir. Bendenizden evvel 
idarei kelâm eden rüfekamın sözlerim işitmedim. Bi
ze anlatsınlar, biz de derdimizi bilelim. Şimdiye ka
dar verdiğimiz gibi verel'lm. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(Başkumandan) (Ankara) — Efendiler, bendıeıouiden 
evvel idam kelâm eden rüfekamın sözlerini işitme
dim. Yalınız bazı arkadaşiarMn İkaz etüter. İn
tikal suanetie soyuyorum. Zannederim kd ortada bir 
kanun lâyihası, torir kanun metnii vardır. Onun üze
rinde müdajvelei efkâr olunuyor. En son idarei ke
lâm eden Ömer Lütfi Bey diyor ki cephede «üki or
du karaaigâhı -̂amdır. Şu vaıdır, bu vardır, birçok 
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şeyler vardır. Bunlar hepsi biribirinden uzaktır. 
Hayır efenidıiiter, öyle değildir, bu saydığı karar
gâhlar vardır. Dünyamın en yakın utması 'lâzım 
gelen karargâhları kadar yakındır. Binaenaleyh or
du karargâhüle, cephe karargâhları ayrı ayrı yer
lerde bulunması. Başkumandan filân yerde otoru-
yormuş, Erkânı Harbiye ReM başka yerde oturu-
yormuş, değildlir. İhtiyacı Başkumandan ve Erkâ
nı Haffbiyei Umumiye Relisi takdir eder. Yoksa ha
riçten şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş denmesi 
doğru degidir. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisli 
tam yetinde akıp çalışmaktadır ve icabet tiği zaman 
yekkfiğerile görüşür. 

Ondan daha evvel diğer bir arkadaşımız Müdafaai 
Milliye ile Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin 
tevhidini teklif etti. Efendiler, Müdafaai Milliye ile 
Erkânı Harbiye zaten birleşmiştir. Başkumandan
lığın ihdası üzerine Mrleşmlişfcir. Maiumuâlinıiz Baş
kumandan Erkânı Harbiydi Umumiye Riyasetile 
harekâtı haılbiyenin sevk ve iMaresMe meşgul olup 
planlarını ona göre yapmaktadır. Başkumandanlık 
Erkânı Harbiyei Umumıiyenin vereceği vazifeleri ifa 
eder. Bundan daha başka türlü ne olabilir? Teş-
kilâtırnız güzeldir, taksimatımız muntazarndır. Her
kes vazifesini ifa etmektedir. MalumuâMeridir ki, 
Başkumandan hiçbir vakit size gelip filân veyahut 
falan adam vazifesini ifa edememiştir diye şikâyet 
etmemiştfir. 

Ordunun temarnÜIe ilbas edilememesinden ve sair 
nevakıstan dolayı hepimizde bir endişe vardır ve bu 
ikmal meselesini biran evvel yapmak istiyoruz. Bun
dan dolayı Meclisi Âlinizde bir çok zamandan beri 
hararetli münakaşalar cereyan ediyor. Başkuman
danlığın, Müdafaai MiHiyenlim, Erkânı Harbiyei 
Umumiyenin vezaifii hakkile ifa edip etmediğini sırf 
Heyeti defilenizi tenvir etmek için böyle bir heyeti 
•ihdasına Başkumandanlık tarafından mümanaat edil
medi. Fakat şunu alenen söylemek istiyorum ki ha
kikaten böyle bir mcümeni fevkalâdenin sizin arzu 
ettiğiniz şeyleri yapacağınla ben emlin değilim. Bu 
sırf MecM Âlinizi tatmine alittir. Yoksa bu en
cümenin daha fevkalâde iş yapacağına kani deği
lim. Yapılmış ve yapılacak olan işleri görmek için 
bunun teşkiline taraftarım. Bu encümen de göre
cektir kli azamî derecede yapılabilecek iş ancak yapı-
îaıbilen işlerden ibarettir. Bunu görecekler ve Heye
ti Âliyenizi bu suretle tatmin edeceklerdir. 

REFET PAŞA HAZRETLERİ (Müdafaai Milli
ye Vekili) (İzmir) — Efendim, Müdafaai Milliye 
Vekjili sıfatüe kanaat ve içtihadımı arz ettim. Bina

enaleyh kanaat ve içtihadım kaıbul edilrrüyecek olur
sa yapılacak bir şey yoktur. Binaenaleyh kanaat ve 
içtihadımı serbest arz ediyorum. Eğer işler doğru 
gidiyorsa pekâlâ Cenafbıhak muvaffak eylesin. Doğ
ru gitmiyor da bir eksffiklk varsa... O söyledi, ben 
de söyledim. O yapamadıktan sonra yapılacak şey... 
ve ben de iştfırak edersem pekâlâ... Aksi halde va
zifeme hitam vermek mecburiyetindeyim. Arz etti
ğim gayet basittir. Başkumandan Paşa Hazretleri 
emir buyururlarsa tekrar teşrih edeyim. Gayet kısa 
olarak ve aynı kelimelerle arz ediyorum. Her kuv-
vetirnizdir, maddî, manevî kuvvetirnâzdir. Başku
mandan olmadan evvel yaptıklarım Başkumandan 
olduktan sonra da yaptılar ve daıima da yapacaklar. 
Fakat Başkumandan Paşa Hazretleri tekmil mesaisi
ni sarf ettikleri halde bütün işleri görüyor, dersek 
haksızlık ederiz. Kendilerinin yaptığına teşekkür 
etmekten başka bir şey yapamayız. Başkumandan 
Paşa Hazretleri bütün kuvvayı memleketli eindie 
toplamak üzere nihayet tekmil kumandayı topla
mıştır. Bir Heyeti Vekile Reisi doğrudan doğruya 
başka bir vekâleti haiz olmıyacaktır, memleketin 
tekmilharp kuvvetlerini Müdafaai Milliye Vekâleti 
ve Erkânı Harbiye Riyasetfini harp gayesine tevcih 
edecektir. Bu, Almanya'da dahi Mecllis huzuruna 
çıkmaktan sarfınazar, mütemadi dedikodularla 
iştigal etmemek için merkezden ayrılmıştır. Biz 
de hiç olmazsa harice kaçarnazsak, i kli günde bir 
Meclise gelmek vesaire, vesaire gibi vazifelerden 
kurtulmaklığımız lâzım gelir. Onun için şimdiki 
Müdafaai Milliye Vekâleti ve Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetini, her ükUsini birden haiz, her ikisi
nin başında kuvveti bfir muavin. Erkânı Harbiyede 
kuvvetli bir muavin, Müdafaai Milliye Vekâletinde 
bir müsteşar olur, bunlar doğrudan doğruya Müda
faai MilHye Vekiline muti arkadaşlar -meyanmdan 
intihap olunur. Bu suretle bu Kumandianhklan bdr-
leştirelim. Aynı zamanda burada Meclisi de iştigal
den kurtaralım. Müdafaai Milliye Encümeninden bir 
heyeti müntehlbe orada yani yedi Müdafaai Milliye 
Vekilinin yanında onunla beralber çalışacak, hatta 
arzu olunursa yeni bir Müdafaai Milliye Vekili ta
nıdığı bir zatı ve o zat sizin mezuniyetinizle onun 
nazareti tahtmda ve size lâzım gelen izahatı verecek
tir Maruzatım bundan ibarettir. 

SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — Efendim, bu 
teklifi arzeden bendeniz olduğum liçin heyeti umumi
yenin bu mesele üzerinde daha iyi tenevvür edebil
mesi için takririn bir kerre daha «ize izahına girişi
yorum, 
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Cephedeki bütün fcuwetierimİ2İn emmi idaresi 
tevhit edriJmdşıtir. Başkumandanlık makamite cephe 
gerisimde istenilen terekküp olacaktır. Çünkü İcra 
Vekilleri Riyasetfiıyie Erkânı Harbiyei Umumiye ve-
zalifi ikîsa aynı bir zat uhdesinde bulunuyor. Binaen
aleyh memleketlin yürütülmesi iktiza eden bk çok iş
lerini yapmağa vakit bulamıyor, tcra Vekİfert Riya-
setitfe Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinim bir ol
ması, bir memleket rneselesidıkv 

İkinci mesele; bizzat Paşa Hazretlerinin Başku
mandanlık heyetini bir harp karargâhı umumisi ha
inde bulundurması keyfiyetlidir ki bunu bir sene ev
vel de 'bendeniz Fevzi Paşa Hazretlerine söylemiş
tim. Demin de Refet Paşa Hazretlerinin izah eylediği 
gibi, hem Erkânı Harbiydi Umumiye Reisi vardır, 
hem de Müdafaai Milliye Vekili vardır. İkisi iki 
dairedir. Bu iki dairenin bir başı vardır, ve bunlar 
ona itaat eder. Başkumandanlığın icraatını takviye 
edebilmek için muamelâtta teahhur olmamak için 
böyle bir harp karargâhı lâzımdır. Zannederim ki 
Paşa Hazretleri daha iyi bir kanaat izhar eder. Bu 
bendenizin geçen seneden beri kani olduğum bir 
noktadır. Bu noktada kendi kanaatimi arzeylemeği 
- memlekete karşı bir vecibe addeyledim. Mühim iş
ler görülmek için daha toplu bulunmak lâzımdır. Bu 
noktai nazardan her iki dairenin de bîr harp karar
gâhı halinde çalışması tedahülün orada refi için el
zemdir. Bu noktada bendeniz Erkânı Harbiyeü Umu
miye Riyasetine onu beyan etmek isterdim. Bu daire 
bütün memleketin züptei emeli olacağı için bir çok 
Kecrübedîde ordular kumandasını deruhte etmiş 
adamların burada bulundurulmasını temenniyi bir 
vecibe addederim, şahsım için. Amma kabul eder
ler, amma etmezler. İşte mekasıdı askeriye için en 
faydalı gördüğüm nokta budur. Yani Erkânı HarM-
yei Umumiyenin sıyrılıp kendi vazifesine bakması -
sureti ile Kuvvetli bir hale getirilmesidir. Emlin olun-
k!i elü milyonluk mesarifi âdiyesi vardır. Mahrukat, 
melbusat masrafı efendiler, elli milyondur, ve buna 
hakiki parayı bulmak kadar mühim bir işte içiniz
den sahibi ihtisas bir kaç zat hem murakıp olurlar, 
hem de Heyeti Âliyenin bu husustaki dedikodularını 
onlar tatmin eder ve işte efendiler, 'işlerde böyle yü
rür. İşlerin hüsnü temşiyeti için bendenizin lüzum 
gördüğüm şeyler bunlardır. O da sırf bir meselei umu
miye idi, bizim için tam harbi idare etmek ve ileri 
götürmek meselesi mutlaka paraya ve vesaiti harbi-
yeye ve muzaharete bakar. Vaziyeti iktisadiyetıknizin 
derecesi malumdur. Ordumuz harekette iken siyasetin 
âtıl kalmaması lâzımdır. İki ay evvel daha iyi çalışa

bilirdik. Siyasette, de harpteki kadar gayret edil
miş ve bu nokta üzerinde evvel emirde mümessillik
ler kabul edilmiştir, bütçede yemi vardır. Efendiler; 
eğer siyaset işlemez, durursa bile el altından yapalım, 
Her türlü vesaiti harbiye hariçten gelecektir. Sa
nayii Iktisadiyetiımizi inkişaf tedaibirindie bulunmuyo
ruz. Bir adım demir yolu mu yaptık? Memleketin 
parası mütemadiyen akıyor. Bir buçuk senedir bu 
topraklar bâkür duruyorlar, para mütemadiyen akı
yor. Harp daima para yutuyor. Yalanız kolların, 
kâğıtların çalışması kâfi değildir. İçimizden harice 
gönderelim, çalıştıralım. Proje ve para veriniz. İşte 
bu nokta lâzımdır. 

Bazı vekâletlere muavin verilmesi lâzım ise çok 
faidelidir. Bunu da teklif ederim. Bunun için yegâ
ne teklifim, her encümenden bir kişimin (intihabı 
sureti ile teşekkül edecek) (1) heyetin makamı Riya
setin emıii altında olmak üzere bir rüesayı encümen 
teşkil edilmesi ve bunun bizim içlin üç noktayı dü
şünmesi lâzımdır. O da; harp, iktisat, idarei dahili
yedir. Bizim memlekette neler yapmaklığım«z lâzım 
dır. Onlar hakkında bir şey hazırlar ve Heyeti Umu-
miyemizin nereye doğru gedeceğimizi gösterir ve bu 
İcra Vekillerimin nuhbei âmâli olur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(BAŞKUMANDAN) (Ankara) — Efendiler, Heyeti 
Vekile Riyaseti meselesi, sırası geldiği zaman, mev
zuu bahis edilecek bir hale gelecektir. Binaenaleyh 
ondan bahsetmek istemiyorum. 

Müdafaai Milliye ve Erkânı Harbiyei Umumi
yenin birieştiriimesli meselesine gelince; malumu âli
niz bundan bir zamanlar evvel Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi olan zat aynı zamanda Müdafaai 
Milliye Vekili idi. Yani her iki vekâlet bir elde bu
lunuyordu ve o zaman duçarı tenkit olmuştu. Her 
ikisi başlı başına ayrı, ayrı dimağların ve bu teşek
küllerin başında ayrı, ayrı çalışması iktiza eder de-
rfilmişti. Hatta Refet Paşa Hazretleri de bunda mu
sir 'idiler. Demek ki şimdiye kadar yaptıkları tecrü
be neticesinde birleştirilmesi lüzumuna kani olmuş
lar. Zaten tevhit edilmiştir ve bir elde bulunuyor. 

Bundan başka; bu şekli idarede Hükümetin yürü
mesi 'imkânı yoktur, dediler. O halde şayanı tenkit 
olan şey teşkilâtı askeriye değildir. Teşkilâtın başın
da bulunan insanlar olmak lâzım gelir ve yahut müt-
tehdden bunları faide bahş edememektedir. 

(1) Parantez içindeki kısım tarafımdan eklendi 
M. Ünver 
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Niçin daha iyi yürümesin, deniyor. Efendim, bu 
en mükemmel bir teşkilâttır ve ben Başkumandan sı-
faCile söylüyorum ki başka türlü bir teşkilât ile bir 
iş yapmak 'isteyen varsa Başkumandanlıktan istifa 
ederim. 

Karargâhın harp karargâhı olmasından bahsedi
liyor. Meclis Reisi, rüesayı mevcudenin reisi tabiisi-
dir. Kıtaatı askeriye i'le temasta bir garp cephemizin 
karargâhı vardır. Gid'ipte o cephe karargâhında otu
ramaz. Bir köyde de oturamaz. Başkumandanınk ka
rargâhı burasıdır. Hakikat ve isabet .bundadır. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Bu müza
kereyi hangi sebep tevlit etmiştir? Diğer mesailin hiç 
birisine temas etmiyeceğim. Çünkü bu zeminde söy
lenmesi lâzım gelen şeyiler onlar değildir. Ortada va
zifenin yapılmadığına dair bazı dedikodular vardır. 
Bir an evvel karar verelim, bunu kapatalım. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Yalı
nız üç haftadan beri değil, on üç haftadan beri ve-
zaif iyi yapılmamaktadır. 

REFET PAŞA (Müdafaai Maliye Vekili) — Şim
di, Başkumandan Paşa Hazretlerine şikâyet ettim. 
Bunu pek âlâ hatırlıyorum ve hatta bu hususta yazılı 
şikâyetlerim de vardır. Yani Heyeti Vekile Riyaseti 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti bunların hepsi 
başlı başına bir meseledir. Heyeti Vekile Riyasetile 
Erkânı Harbiyei Umumiyenin bir elde bulunması ve 
buna Müdafaai Mil'liyede inzimiam edince gayri ka
bili hal bir hale gelir. Bu takdirde yeni bir karar ve
rilmek katiyen lâzımdır. 

Sonra Başkumandan Paşa Hazretlerine telmihan 
Alman Erkânı Harbiyesi gibi... söyledim. Bundan 
maksadım, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin, 
vazifesinin cidden geniş olması itibarile serbest kal
masını ve vaziyeti askeriyeyi ister burada bulunsun, 
ister hariçte bulunsun, hiç iz'aç edilmeksizin idarei 
umur etmesini istihdaf etmekteyim. Yalınız Erkânı 
Harbiyei Umumiye hiç olmazsa encümen ve Meclise 
gelmezse biraz daha serin düşünebileceğinden emi
nim, bu benini kanaiatımdır. Fakat bu kanaatim Baş
kumandan Paşa Hazretleri tarafından tasvip edilme
di. Mesele gayet basittir, o kadar basittir ki mesele 
derhal halledilmiştir. Bu memleketin ... mevkiinde 
daima her gideceğimiz yeri göstermiştir. Ve bundan 
sonra da gösterecektir. Paşa Hazretleri, aramızda, 
iki seneden beri manevi bir timsalim izdir. Paşa Haz
retleri ve benim içtihadımla kendi içtihadının tevhit 
edîlemiyeceğinden noktai nazarlar arasında telif ol
madığını ... ona değil banadır. Ben kendi kanaatları-

mı açık olarak arzettim. Kim kimin kudret ve kuv
vetini almakla memnun olur? Bunu arzettikten son
ra, bunun haricinde her hangi bir kanaati kendi ka
naatim gibi göstermek, bu imkânı 'kendimde bulama
dığım için Heyeti aliyenizin göstereceği bir hizmette, 
Başkumandanın emredeceği herhangi bir yerde ça
lışmağa hazırım. Yarın daha bir çok şeyler için hü
cum edilecektir. Başkumandana şimdiye kadar bes
lediğim hürmeti bundan sonra daha ziyade besi iye-
ceğim. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi) (Kozan) — Efendiler, mesele iki 
kısma ayrılmıştır. Bir kısmı Teşkilâtı Esasiyeye, bir 
kısmı da orduya aittir. Teşkilâtı Esasiye bizde Heye
ti Vekille Riyasetine büyük bir salâhiyet vermiştir. 
Her vakit Heyeti Vekileye gelmek mecburiyetindedir. 
Mademki Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti gelip 
orada bulunacaktır. Ha müzakereyi idare etmiş, ha 
rey vermiş, ikisi de müsavidir. Bunu gösteriyor. An
cak bunun kâfi olup olmadığı ve başka şekle girmek 
lâzım olduğuna dair Teşkilâtı Esasiye Encümenine 
müracaat olunmuştur. Daha iyi bir usul varsa o ka
bul olunacaktır. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — ... Memleketin 
menafri hakikiyesine mi raptı kalp edeceğim? Ancak 
bunun kâfi olup olmadığı ve daha iyi bir usul varsa 
bu memleketin menafii hakikiyesi için, cephede bu 
devletin menafii hakikiyesi ile iştigal etmek. Yoksa 
eşkâli teşkilâta ve emnü asayişe ve en mühim me
sai!, bin türlü mesatihi ibadın müzakeresi konuşulmak 
lâzım iken Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi sıfatile 
ordunun selâmet ve saadetini temin ve Heyeti Veki
le azaisjmı rapt etmeye imkân var mıdır? Paşa Haz
retleri, zâtı âlinizin şahsı muhteremini düşündüğümü 
zannetmezsiniz. Mesele prensip meselesidir. Ya İcra 
Vekilleri Riyaseti ele alınır veyahut ikisi de iki se
nedir olduğu gibi sürünür gider ve elbette ne istika
mete gittiği belli değildir. Efendiler, Başkumandanlık 
ztaten tevhit edilmiştir ve bir elde bulunuyor. O hal
de şayanı tenkit olan şey, aramızda iki seneden beri 
devam eden tecrübelerimize istinaden (müşahede et
tiğimiz nevakısı, mevcut yaraların tedavisi çareleri
ni) (1) söyliyemiyecek miyiz? Efendim bendeniz ke
mali samimiyetle arz ediyorum. Ben bundan başka 
suretle yapmam. Niçin, mesaidir, buna mani olmam. 
Rrm kimin kudret ve kuvvetini almakla memnun 
olur. Meclis Reisi Heyeti Vekilenin r,eisi tahrişidir. 
Efendiler, bizim Garp cephemiz vardır. Doğrudan 
doğruya Erkânı Harbiyei Umumiye mesaili bu har-
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bı azamin işi için ve daha bir çok şeyler için hücum 
edilecektir bir şey dşitemeyiz. Müzakereyi hangi se
bep tevlit etmiştir. Bizim kulaklarımız bu dedikodu
lara kaapbdır, efendiler. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bıktık artık, 
(biz d» söyliyeceğiz. Yalınız bir kişi mi söyMyecek? 
Mademki şekil Teşkilâtı Esasiye meselesine gelmiştir. 
Burada iki haftadan beri müzakere ceryan ediyor. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Baş
kumandan) (Ankara) — Efendiler, Meclis âliniz her 
türlü mesaili teşriiye ve icraiyeyi tedfcik ve müzake-
re etmeğe saJâhiyettardır ve netayice iktiran ettirmek
le safâhiyettardjr. Fakat her şey cidden bir zemine 
istinat etmek lâzım gelir. Yoksa herhangi... ve bir 
teklif ettiğimiz zaman kaçıyorsunuz, kabul etmiyor
sunuz. Bin türlü mühim noktalara temas eden vâsi 
bir meseleyi halletmek ve bunun içinden çıkmak im-
nı yoktur. Burada idarei kelam eden zevat buyurdu-
îtar ki; madenler iştetıilmiyor, fakat vaziyet pek sa
rihtir. Şikâyet ettiği kısmı Heyeti Vekile Riyasetile 
başlı başına birer meseledir. Nitekim dendiki; Heye
ti Vekile Riyaseti meselesi zaten hazırlanmakta olan 
lâymai kanuniye münasebetile buraya gelecektir. O 
aaman görüşülür. O zaman heyeti umumiyenin tecel-
Kyiaıtı hakjkiyesi hangi noktada ise (karar ona göre 
tezahür eder). (1) 

Yine tahattur ettim ki Müdafaai Milliye Vekâle
tinin ayrılmasından ziyade Heyeti Vekile... ve bu tak
dirde yeni verilecek karar aynı zamanda Heyeti îc-
ranye Riyasetinde bulunmakta mahzur varsa... mü
sait öfetfaz. Bittabi bu mesele kendiliğinden halledil
miş offiacaktır, yalınız şu noktaya nazarı dikkati âli
lerini cefbeCrnek lâzımdır ki, Erkânı Harbiye Reisi 
olan zatın, ister burada bulunsun, (isterse bir başka 
mahalde bulunsun, vazifei asliyesi) (2) yalınız vazi-
yaıtı aBkerSyeyi tedkik değil, tefekkürle iştigal etme-
sidif, şayanı arzu olan budur. Fakat Erkânı Harbi-
yed Umumiye Reisi olan Paşa Hazretlerinin aynı za-
rrtanda Heyeti Vekıüe Riyasetini işgal etmesi bir za
ruret (in neticesidir). (3) Fevzi Paşa Hazretleri Sakar
ya muharebesi münasebetile ve onu müteakip cep
hede idÜer. Neden dolayı paşa buraya gelmeğe mec
bur oldu? (Kendilerin» cepheden) (4) çektik de onun 
için Mi gelmiştir? Hayır efendiler; Paşanın bur&da-

(1) Prantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünv<er. 

ki gaybubetinden Heyeti Vekilenin işlerine halel gel
di. Paşa avdet etmedikçe müzakereye devam edemi-
yecek bir hale geldi, Paşa Hazretlerinden başka ri-* 
yaset edecek kimse bulunamamıştır. ... sıfatı riyaseti 
tatbiaıten zayi etmiştir, ve sair rüfekamız sureti kafi
yede bundan müştekidir ve bundan dolayı Heyeti 
Vekiledefci arkadaşlarımızın ricası üzerine geldi. Pa
şa her gün bundan müştekidir ve daha iyi bir çare
sini, hakikaten zaruretini takdir edecek bir şekil bu
lunuz, peki. 

tkmci meseleye gelince; arkadaşlardan birisi di-
yorkt Riyaset makammı Başkumandanlık vazifesini, 
bunların hepsini bir adam yapabilir mi?. Hepsi bu 
adamın üzerindedir. Bu adam bunların hepsini yapa
bilir mi? Efendiler, benim -üzerimde belki İsmen bir 
çok vazife vardır. Fakat bu vazifeler hep sizindir. 
Mukarreraltınızt mahalline tebliğ etmekten ibarettir. 
Heyeti Vekile mukarreraıtının altına bir imza koy
maktan ibarettir. Beni işgal edecek, beni yapmaktan 
menedecek başka bir vazifem var madır?. Başkuman
danlık sıfat ve salâhiyetile benim haiz olduğum va
zife doğrudan doğruya Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisinin yapacağı vazifedir ve ben doğrudan doğru
ya Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, Heyeti aliye mu
vacehesinde- mes'ul olmak hasebile onun dahi srfat 
ve salâhiyeti yalınız fevkalâde zamanlarda, fevkalâ
de tedbirlere yarayacak. Sizin salâhiyetinizi istimale 
memur bir adamım. Başkumandan top, tüfek altına 
gidip kumanda edecektir. Yoksa ben cephenin geri
sinde oturacak bir kumandan değilim, diğer husu-
satta dahi böyledir. Müdafaai Milliye ile benim alâ
kam varmış. Fakat buna ait vazifeyi de yapan arka
daşlarım bulunuyorsa efendiler Meclisiniz Riyasetin
den de, Başkumandanlıktan da (çekilmeye amade-
yün.) (1) (Gürültüler). (Mesele yoktur, sesleri). Bi
naenaleyh (bu mütalaatınız) (2) gayri tabiidir efendi
ler, Meclis Riyasetinden de (Başkumandanlıktan da 
çekilmeye hazırım) (3) ve benim mevcudiyetim mem
leketin menafiine zarar iras ediyorsa (ısdar buyuru-
lacak karara bilâ itiraz ittiba edeceğim). (4) Şarta 
muallak olarak (Gürültüler). 

REİS — Perşembe günü müzakereye devam edil
mek üzere müzakereyi tatil ediyorum. 

(1, 2, S, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Ünver. 
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