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ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

6 Mart 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Reistsâni Rauf Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşıit Bey (Lâziistan), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Efendim; -Başkumandan Paşa ve Hariciye Vekâ

leti Vekili Celâl Bey kısmen vaziyeti askeriyemiz, 
kısmen de vaziyeti siyasiyemiz hakkında beyanatta 

Yüz altmış beşimi inikat 

25 Şubat 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazret
lerinin riyasetlerinde inikat ederek, İsparta Mebusu 
Nadir Efendinin bir sual üzerine, Demirci Mehmet 
Efenin halktan aldığı paraların kendi arabasiyle Re-
fet Paşa tarafından götürüldüğünü beyanla bunun su
reti ahiz ve sarfım Paşa Hazretlerinin bileceği yo
lundaki beyanına İzmir Mebusu Refet Paşa tarafın
dan alınan meblâğın miktarı ve sarf mahalleri hak
kında verilen geniş izahat ve kendisine tevcih olu
nan sualleri cevapladıktan sonra bu mevzudaki mü
zakeratın kifayeti hakkındaki takrir kabul edilerek 
mevzuun müzakeresine son verildi. 

İsparta Mebusu Hafız ibrahim Beyin; İsparta 
Müdafaai Hukuk Reisi iken teşkil edilen milis bir
likler teçhizatının temini ve iaşesi için halktan tah
sil ettiği teberruat ile İsparta'da zürraa ait tütünler 
ve bunlar hakkında çıkarılan kılükalter ve tevcih edilen 
sualler cevaplandıktan sonra ve Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi Beyin böyle bir esasa istinat etmeyen 
mesail üzerindeki müzakeratın bütçe müzakeresini 

1. — Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin vaziyeti askeriye hakkında izahatı ve mevzu 
üzerinde müzakerat. 

RElS — Buyurun Paşa Hazretleri. 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An

kara) — Arkadaşlar, bu akşam cepheye hareket ede-

bulunacaklardır. Hafi celse Heyeti Aliyenizce kabul 
buyuruluyorsa lütfen ellerinizi kaldırınız... Kabul edil
miştir. 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

geciktirdiği ve Meclisi Âlinin bu gibi mesaili tet
kik edemeyeceğini ve bu hususların yapılacak ciddi 
müracaatlar neticesinin Mahkemede rüyet edilebile
ceği beyaniyle bu mevzudaki müzakeratın kifayeti 
ile Bütçe müzakerelerine geçilmesi yolundaki tekli
fi üzerine müzakere kâfi görülerek bütçe müzakere
lerine devam olunması ve diğer meselelerin görüşül
mesinin Hükümeti mahalliyenin yapacağı tahkikat ne
ticesine taliki karargir oldu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri

nin tahtı riyasetlerinde inikat ile avans kanununun 
müzakeresine devam olunarak muvazenei umumiyeye 
dahil bilumum memurin ide mülhak bütçelerle idare 
olunan bilcümle devair ve şuabatı, Devletten ve 1da-
rei Hususiyelerden daimi bir vazife mukabili, maaş, 
tahsisat veya ücret alanların bir aylıklarının tevkif 
edilerek hazineye irad kaydı hakkında kanunun 8 
nci maddesi müzakere ve tayini esami ile reye vaz 
olundu. Nisap temin edilemediği anlaşıldığından cel
seye nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabıkı reyinize sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir,: 

Müzakerata başlıyoruz. 

ceğim. (Allah selâmet versin.) Heyeti Celilenize veda 
etmek üzere geldim. (Allah muvaffakiyet versin.) Bu 
münasebetle vaziyeti askeriye hakkında Heyeti Celi-
lenizi tenvir' maksadiyle bazı malumat arz edeceğim, 
(Teşekkür ederiz.) Malumu âlileridir ki Sakarya Mey
dan Muharebesinden sonra ordumuz düşmanın garp 

il. — ZAPTI SABİK HÜLÂSASI 

2. — BEYANAT 

— 2 — 
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istikametinde takibine başlamıştı. Bu /akip harekâtı 
Eskişehir, Seyitgazi ve Afyon hattı umumisinin şar
kına kadar temdit olundu. Harekâtı taki biyeyi ya
pan kuvvet ordumuzun heyeti umumiyesi değildi. 
Belki süvari kıtaatımızla süvari kuvvetine noktai is
tinat olmak için ileriye sevk edilmiş bazı fırkalar
dan ibaretti. Bu hattan sonra harekâtı taarruziyeyi tev
kif ettik. Bunun sebebi de cümlenizce şimdiye ka
dar malumdur. Taarruza devam edebilmek için ya
pılması zaruri olan birtakım noksanımız vardı. Onu 
ikmâl etmeden taarruza devam etmeyi caiz addetme-
miştik. Binaenaleyh 1337 senesi teşrinievvelinin onun
cu günü tarafeyn vaziyeti böyle idi. 

Düşmanın Söğüt, Eskişehir arasında bir fırkası 
bulunuyordu. Eskişehir'in şarkında, cenubunda ve 
Seyitgazi havalisinde dört fırkası bulunuyordu ve onun 
daha cenubunda alacağı vaziyet meşkûk iki fırkası var
dı. Afyon'un şarkında üç fırkası vardı ve cenubunda 
da diğer kuvvetleri vardı. Yani nevama düşman Es
kişehir civarında bir grup yapmıştı, Afyon'da bir 
grup yapmıştı ve bu iki grup arasında bazı kıtaatı 
mevcuttu. Biz de ordumuzu bu düşman cephesinin 
tamamen karşısında olmak üzere şimalden cenuba 
doğru ve denilebilir ki Eskişehir - Afyon şimendifer 
hattı ile Afyon - Eskişehir - Ankara şimendifer hat-
tiyle, Afyon - Konya şimendifer hattının arasındaki 
sahada bulundurmuş olduk. Yine biliyorsunuz ki bizim 
vermiş olduğumuz karar daima taarruz kararı idi. 
Vukubulan tevekkuflar ancak taarruz için muhtaç 
olduğumuz vesait ihtiyacatını bertaraf etmek maksa
dına müstenitti. Onun için demin arz ettiğim mübrem 
ve zaruri ihtiyacatın ikmaline intizaren harekâtı taar-
ruziyeye hitam verildi. 

Harekâtı taarruziye tevkif olunduğu sıralarda yi
ne taarruz noktai nazarından ordunun bulunması lâ
zım gelen vaziyet düşünülmüş ve ona göre bazı hare
kât icra edilmiştir. Bu harekâtın neticesinde alınmış 
olan vaziyet ve tertibat düşmana kati bir darbe vurma
ya müsait taarruzu yaptırabilecek bir vaziyette idi. 
Fakat aynı zamanda ordunun iaşesini ve ikmâli ne-
vakasını teshilen temin edecek bir vaziyeti de almayı 
nazarı dikkatte tutmak mecburiyetinde idik. tşte bu 
mülâhazat neticesinde alınmış olan vaziyeti hulâsatan 
söylemek lâzım, gelirse denilebilir ki, Garp cephesin
deki ordularımız kısmı küllisiyle Afyon'un şarkında 
ve cenubunda, yani Afyon ve Konya şimtndifer hattı
nın tarafeyninde kesif olarak bulunuyordu. Bittabi 
Eskişehir'in şarkında ve diğer cephelerde dahi lüzu
mu kadar kuvvet bulundurulmakta idi. Mübrem olan 

ihtiyacın ikmaline intizarla geçen zaman zarfın
da malumu âlileri kışın vürudu, kışın hululü ikinci 
bir mübrem ihtiyaç tevlit etti. Onun da ne olduğunu 
bilmiyorsunuz. Maatteessüf bu ihtiyaç -ki bilhassa el
bise ihtiyacıdır- arzu edilen zamanda, arzu edilen de
recede ikmâl edilememiştir. Bundan dolayı harekâtı 
taarruziyeye devam etmeyi tehir etmek tensip edildi. 
Bizzarur vukubulan bu tevekkuf esnasında geçen her 
gün ordumuzun muhtelif noktai nazardan muhtaç 
olduğu vesaiti ikmâl edeceğine, yardım edeceğine ka
naatimiz vardı. Nitekim öyle olagelmiştir» Ordumuz 
bu vaziyette iken düşmanın vaziyetine bakacak olur
sak o da üç fırkasiyle Eskişehir ve Seyitgazi hattın
da bulunuyordu. Üçüncü, onuncu, on beşinci fırkala-
riyle, bir fırkasını iznik civarına göndermişti. Af
yon'da 13, 5, 4, 9, 7 olmak üzere beş fırka vardı. 
Ve iki fırkası Uşak'ın şarkında Dumlupmar'la Islâm-
köy havalisinde ve bir fırkası da Çivril taraflarında 

.olmak üzere bir vaziyet almış bulunuyordu. Yani su
reti umumiyede büyük kesafet Afyon'da ve Dumlu-
pmar'da görülüyordu. İkinci derecede bir kesafet Es
kişehir ve Seyitgazi hattında görülüyordu. Ve sonra 
cenahları muhafaza etmek için şimalde ve cenupta 
birer fırka bulunduruyordu. Tarafeyn bu vaziyette 
olduğu halde 15 Şubata kadar vakit geçti. Yani bun
dan yirmi gün evvelisine kadar tarafeyn bu vaziyet
te bulunuyordu. On beş Şubatta aldığımız yeni ma
lumata göre düşmanın vazulceyşinde nazarı dikkati 
calip bir tebeddül vukua geldi. Filhakika düşman öte-
denberi Eskişehir'de üç fırka bulundururken buraya 
bir fırka daha yanaştırdı. Ve hatta bu İznik gölü 
civarında bulunan fırkasını da buraya Eskişehir ci
varına getirdiği söylendi ki bilâhara bunun yalnız bir 
alayının buraya geldiği tahakkuk etti. Demek oluyor 
ki Eskişehir civarında kati olarak dört buçuk fırka 
tahaşşüt etti. Afyonda ise yine beş fırkalık bir grup 
tahaşşüt etmiş bulunuyordu. Demek ki Islâmköy ve 
civarında bulunan fırkalar şarka yanaştırılmış bulu
nuyor. Bir fırka da Eskişehirle Afyon arasında dö-
ğer civarında tahaşşüt etti. Bundan başka yine cenah
ları muhafaza etmek için mevcut bulunan fırkala
rını kısmı küllileriyle yerlerinde, bıraktı. Ancak Çiv
ril şimalinde bulunan fırkası dağınık bir halde iken 
onu toplu bir hale getirdi. Düşman bu vaziyeti as
keriyeyi aldığı günlerde malumu âlileri İstanbul'da 
ve Avrupa'da birtakım siyasi cereyanlar ve bir çok 
siyasi fikirler cereyan etmekte bulundu. Şark mese
lesini halletmek için tavassutan bahsolundu, konferans
tan bahsolundu, bir çok şeylerden bahsolundu. Bina
enaleyh derhal varidi hatır olabilirdi ki düşman bi-
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zim lehimizde olduğu zannolunan efkârı umumiyei 
cihanı kendi lehine celbetmek, Türkiye ordularına 
karşı şimdiye kadar istihsal edilmiş olan emniyet ve 
itimadı umumiyeyi selbedip kendi ordularının hâlâ 
haizi kıymet ve kudret olduğunu cihana göstermek 
için siyasi bir hareket yapabilir. Filhakika harita üze
rinde bu tahaşşüdat mütalaa olunursa hükmolunabi-
lir ki, düşman Eskişehir'den toplamış olduğu bu kuv
vetlerle doğrudan doğruya şark istikametinde, Sa
karya istikametinde, yani Ankara istikameti umumi-
yesinde seri bir baskın hareketi yapabilir. Ve Af
yon'da yekdiğeri gerisinde tel örgülerle tahkim et
miş olduğu bir hattı müstahkemi vardır. Orada da
ha az kuvvet bulundurmak suretiyle müdafaada ka
lır. Bu şarka tevcih edeceği kuvvetlerin bir kısmı ile 
de Afyon'la bu şarka giden kuvvetler arasındaki ir
tibatı muhafaza eder. Ve taarruz kuvvetlerinin sağ 
cenahını muhafaza eder. 

Düşman bununla Ankara'yı velveleye vermek ve 
beSki piiyade kıtaatına mevcut süvarisini de ilhak et
mek süratliyle böyle manevi bir tesir yapmak, efkârı 
umumİyede bir teşevvüş husule getirmek arzu edi
yordu. Yapabileceği bu siyasi harekâtı askeriyede 
muvalffak oiîmak için, neticeli askeriyeyi almak için de 
harekâltı tevkif ve temdit edebilir. Binaenaleyh takri
ben yırm'i gün evvel vaziyeti askeriyenin mütalaasın
dan ve vaziyeti umumiyei siyasüyen'in ilhamatınldan 
tahminler bu noktada temerküz ve tekasüf etmiştir. 
Biz düşmanın böyle bir hareket yapacağını kendi aley
himizde. ollduğu hailde k'aıbul ett'ik. Binaenaleyh buna 
kaırşı yapılacak muhtelif mukabeleler vardır. Lâkin 
biz yapacağımız harekâtı düşmanın arzusuna tabi kıl-
mak'tamşa şimdiye kadar yapdığümız gibi fırsat bulur
sak biraz daha bekletmek ve henüz muhtaç bulundu
ğumuz nıevakısı da ikmâl dtitiklten sonra daha esaslı 
bir harekâta geçmeği tercih ettik. Onun için yine bu 
noktai nazarı muhafaza etmek ve bu noktai nazar
dan hareket kabiliiydtinli mahfuz bulundurmakla be
raber düşmanı küçük dahi olsa hiç bir muvaffakiye
te moıvaffak etmemek için ftedalbir almaya karar ver-
d!ik ve bu aîmış olduğumuz tedalbir neticesinde düş
manın böyle bir şarka sarkmak hareketine emniyetle 
mukabele edeceğimize eannliyeitiimıiz vardır ve belki 
de böyle bir hareketi düşmanın aleyhÜnde neticelendlr-
m'ek te kuvvetle söylenebilir. (İnşallah sadaları) 
Fakat biz düşmanın bu muhtemel olan harekâtına kar
ışı kanli olduğumuz tedaıbiri aidtklfcan sonra 15 şubattan 
bu güne kadar geçen günler zarfımda düşman ailmış 
okluğu toptu vaziyetiten çıkimak ve *»?ni bir vaziyet 

almak mecburiyetinde kaftmştır. Düşmanm en son va
riyetini harita üzerinde mütalaa edecek olursak bir 
fırkası ile İzdik üe Söğüt arasnadadiT. Bir fırkası ile 
Bsküşehir'in şimalinde idi, zaitten orada bükmüyor. 
Bir fırkası ile Eskişehir'den Sfeyitıgazli'ye kadar bir 
fırkası ite Akin ile DÖğer arasında, omdan sonra yteK-
dkğerüni müteakip olmak üzere Afyon şarkında- bir 
iki fırka ve bir fırkanın akfsamı ve sonra cenıuba doğ
ru gidecek olursak bir fırka ve yine bir fırka vardır. 
tsilârnköyun şarkımda ve garbinde birer fırkası vârdir 
ve Çivril'de birer fırkası vardır. Yani şimalden îznük 
gölünden ta Çivril'e kadar zincirvari fırkalarını diz
miş bulunuyor. Bizim almış olduğumuz vaziyet belli 
başlı bir M noktada kesif ve ıtoplu halde bulunmak-
ıtadır ki bu taarruza karar verdiğimiz zaman o kadarı 
sühüîâtle taiübik edecek bir vaziyeHtir veya düşmanm 
•memul ve muhtemel olan hareketine karşı, ftsftediği 
bir noktadan taarruzuna karşı istediği yerden taar
ruz edebilir. Ona karşı da suhulette mukabele ede
cek bir vazüyeitlfir. Düşmanın taarruzla başlayacak bir 
hareketline karşı bizim mukabelede vermiş olduğumuz 
karar yine taarruzla cevap vermektir. Beîkli düşma
nın müsitahkem mevziilerinden çıkıp iîerlüyerek çıkma
sı bizim için faiMefö olabilir. Bu vaziyetler alınırken 
istihsâl etmiiş olduğumuz bir çok malumat vardır ki 
Bunların heyeti umumiyesi düşmanın taarruz ötmek 
diyetinde olduğuna ddâlet ediyor. Bu malumatla be
raber cephede bazı iltica eden ve bazı esir edilen düş
man neferlerinin dahi ifadeleri bu almış olduğumuz 
malumatı teyit etmektedir. Bu malumatın beffii başlı
larınım hulâsalarını heyeti aliyanüze okuyacağım. Bir 
f iıkri kati hasıl olabilsin. Şubat iptidalarında İzmir'de 
alkdödilen Şurayı Harpte Ordudaki siyasi cereyanlar
dan mürekkep fıkdanüi zaptı rapt ve tesanüdün izale
si çarederiyiîe istikbalde tafcibedilecek halttı hareket 
mevzubahis olmuş bir kısmı fedakârlık ibitiyariîyle 
rucuun menafii miliyeye muvafık olam'iyacağı mü
talaasında bulunmuş, fakat (ekseriyet şimlddlye kadar 
dökülen kanların semeraltanm isftÜhlsali içtin azami fe
dakârlık lüzumunu ileri sürerek harbe devam tara
fım iltizam etimüş ve neticede karar vermioidslizın da
ğılmışlardır. İkindi Meclise kolordu kumandanları ve 
Trakya kumanidanı da işttürâk emıiştir. Bu içtimada 
ordu mensubini arasındaki Siyasi kanaat ihtilâfının 
ve haleti rumyesinin Maniyle ordunun kabiliyeti bar-
biyösi tezekkür edilmiş ve en nühayet âmaft Yunana-
yenıin sMâh kuvvetinden başka surettle isftihsaiSne başka 
çare olmadığına kanaat getirilerek harbe devama 
karar verılmüşltür. Sonra îngjiÜiz menalbilne aitfen tsltan-
butUdan alman malumata nazaran Yunan mahafilü si-
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1 dirilmekte ve bu taarruzdan maksadın da Kfonya aha
lisinden ihtifalde olduğu ilâve olunmaktadır. 22 Şu
batta Şokeden alınan bir raporda Yunanlıların bu haf-

î ta zarfında cepheye vağonlarca mlüh'îmımaltı harbiye 
sevk edikleri, üç günden berti Uşak haltltinıda asker 
şevkline başladıkları, son zamanlarda femÜr'e fazıla mik
tarda vesaiti tahk'imİye ve bunlarla beraber köprücü 
talkımları ve tombazlar getiirilıdiği zikıedfeelkfcediir. 
Hülâsa düşman Şubat zarfınlda muhlim miktarda mü-
himımat ve malzeme celibettaiş ve 21-22 kura efradı
nı 'kıtaata tevzi etlmliştlir. Alman malumatın başücala-
rı bumdan ibarettir. 

yayiyestinin kanaatine göre harbe gayri kabili içtiinap 
ve kati bir nazarla bakmak icap ediyor. Hükümeti ha
zıra harbe devam ve hazırlıklairını azami derecede su
retti ikajtüyede vermliştir. Haili hazır kabinesi sükut etse 
ve yerine mütecanis ve bitaraf bir kabine gelse dahi 
yine bu vaziyet karşısında onun da programı harbe 
devamdan ve Anadolu ordusunu ezmekten başlka bir 
şey olamaz. Yine aynı mıenabiden alınan malumata 
nazaran Yunanlılar Çivril ve Çaldan taarruz edecek-
ler ve on beş saat mesafeye kadar ğideeeklerımiş. 
Uşaktaki malzeme ve otomobiller yürüyüşe hazır 
bulunuyormuş. Muteber bir muhbirimizin on üç Şu
bat taribJi haberine nazaran Gunaris'in davayı milliye 
ihanet eylediği dahi ve hatta Anadolu'nun tahliyesini 
bile kabul eylediği hakkında İzmir'de hasıl olan fikir 
'üzerinde şiddetli bir galeyan başlamış ve ordu safla
rında böyîe bir karara karşı mukavemet temayülü 
varmış. Zabıtan arasında bu yolda imzalanan protokol 
tevzi edikdiştir. Şubatta Sanldıklı veya Dinar'a tarruz 
edecekler. Afyon'daki kıtaatımızın arkasına düşecek 
surette taarruzu bir hareket yapacaklarmış. Uşak ci
hetinden ge'tird'Ükl'eri askerle birlikte Burhaniye ve 
Sarayköy istikametinden Yunan'lıların bir taarruzuna 
intizar olunabilir. Yunandılar Bolvadin Cihetine 
•asker tahş'idine başlamışlar. Çivril mıntıkasına da bu 
(maksatla kuvvetler tahşidine başlanmıştır. İzmîir'den 
alınan 14 Şubat tarihli bir habere nazaran Yunan za
bıtanın ekseriyetini teşkil eden Venıizelister kirala aleyh-
dar olmakla beraber kendi fırkalarının başladığı ve 
binaenaleyh muvaffak'iyeitle neticelenmedi için ken
dilerinin çal işmarı ve bütün mukavemetlerini sarfet-
meleririi kabul ediyorlarmış. 27 Şubatta alınan bir ha
berde 24 Şubatta İzmir'e gelen İstanbul İngiliz işgal 
ordusu kumandanı miralay RepinUn de i^irâk ettiği 
bu içrtümadan sonra fevkalâdelik müşahade edilmeğe 
başladı ve bundan evvel generaller mecl'isinin içtima 
ve intacından sonra da mülhakatta mevcut tekmil ve
saitli nakliyeye vaziyet edimesi emrinin verildliği ve 
bunlarla süvari teşkilâtının ikmal ve tevsi olunacağı.. 
Aynı tarihli diğer bir haberde düşmanın evvelce Bl-
vanlı 'istasyonuna tahşit eylediği kuvveti peyderpey 
Çivril ve Çal mıntıkasına nakle başladığı billdirilmekte-
«dür. Üçüncü kolordu kumanldanı General Miniakbis'un 
IstanbuJida mezunen bulunan yaverinden alınan malu
mata nazaran Yunanlılar Şimal cephesinden bir Türk 
taarruzuna maruz kalacaklarından korktuklarından 
bu cepheyi tahkim eylemişlerdfcr. Buraıda taarruza*geçe-
bileoek veçhile de ihzaratta bulunmuşlardır. General-
leıiden müteşekkil bir mecliste Yunan ordusunun Kon
ya üzerine taarruza geçmesi karar altına alındığı bil- i 

CEMAL PAŞA (İsparta) — Paşa Hazretleri mü-
ısaade buyurulur mu? Bu şerit gibi alınan vaziyet son 
vaziyet midir? Bunun tahkimatı Afyonkarafai'sarı'ddan 
başka Uşak tarafında da, Eskişehirlin önünde vesaire 
de var mıdır? 

MUSTAFA KİEMAL PAŞA (Ankara) — Eski
şehir şarkında, Seyitgazi şarkında da tahkimatı var
dır. 

CEMAL PAŞA (İsparta) — Bu alınan vaziyetle 
bu onların aldıkları şerit gibi vaziyet nasıl tayin edi
yorsunuz?. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim bu son vaziyet bliziim oldığnmız vaziyet üzerine
dir. Bizim aldığımız vaziyetti şu suretle ifade edeyim. 
Bunlar iki grup haHinlde böyle toplandığı zaman biz 
Afyon karşısınlda icabımda müdafaada kalmak ve 
icabında vuku bulacak taarruzu Kuvveti1! bir taarruzla 
defetmek ve mukabil taarruza karşı koyabilecek kuv
vetli bir grup yaptık. Münasip olan bir yerde düşman 
vaziyeti görünce biztiim taarruza geçeceğimize ham
letmiş, bunu binaenaleyh sion aldığı vaziyet: Evvelâ 
müdafaayı kabul etmek ĝ ibi bir vaziyet telafckli oluna
bilir. Şimdi demek ki bizden taarruz vuku bulacağmj 
zannederek bir vaziyet almışsa intizar edecektir. Bu 
memul e'ttüği vaziyet karşısınida kalmazsa ve eskfi fffic-
rinde harekette devam etmek mecburiyetinde kala
cak. 

CEMAL PAŞA (Mentol) — Eğer taarruz edecek
se demek, değiştirecek şimdi yanli disîocation'un (dağı
lımı) değiştirmek lâzımıdır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Yaai 
herhalde bu son aldığı şerit halinlde şarka doğru alı
nan bu vaziyetle hüç bir hareketij taarruziye yapamaz. 
Taarruz için herhallde yeni bir vaziyet ataıak lâzım
dır. 

Efendiler, düşman Sakarya'dan sonra zayiatını, in
san zayiatını matem» zayiatını ikmal etmliştlir ve düş-
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maBÖarımazm bilhassa İngilizlerin azami derecede 
muavtenetMie ve teşvjkait ve terğübaltma mlazaıar olmuş-
ıtur ve rnazfaar olmalkta besdevaımdır. (AIHah kahret
sin sadalaırı) Avrupa'da şark meselesini sıÜhen hallet
mek hususunda dermeyam ödflea mütalaalar bittabi 
bizce şayanı İtimat ve istiniait oflaımaz. Blhamldülifflâh 
bi2Üm ordumuz dahü bu dakikada düşmanın her tür
lü harekâltına emniyet ve kuvvetle oevap vereceik kuv
vet ve kaibiBiyettedir. (tnşalâh sadMan). ve demso arz 
eMğimı gÜbi geçen her gün zarfında ordumuza mü
him Ok şey ilâve eltoeklteyiz ve bu ilâveler aittik 
düşman ordusu dle düşman ordusuna karşı noksanı 
ildraal değil belki înşaMlâh onun fevkine çıkmak için 
(ilâveler olacaktır. (İnşallah saklatan) Mahaza hemen 
bugün yann taarruza geçmek: içün artık herşeyimizin 
ikmal edfflmıiş olduğunu söylersek doğru değildir. Taar
ruz için daha yapacak çok şeylerimiz vardır ve onla
rın ikmali içlin iştigal etmeklteyiz. 

Efendiler, düşmaniatrımızm ne mahiyette olduk
larını ve bu düşrnairJarm"Tür3ciıye üzerindeki hırsları
nın ne kaklar ezeli olduğunu nazarı âlinizde tavzih 
edebilmek için müsaadenizle buna dair bir kaç söz 
ısöyliyeceğjim. Cülmlliemizoe malumdur ki Aivrupa'nın 
en mühim devletleri Tüıkiye'niin zararı ile, Türkiye' 
riin tedennîsıyle teşekkül dtimüşleıfdir. Bugün bütün 
dünyaya icrayı tesir eden ve hayatı millet ve memle-
ketâmizi tahitı tehdÜtlte bulunan en kuvvetli küşayiş-
ler Türkiye'nin zararı ile küşayiş bulmuştur. Eğer kuv
vetli bir Türkıiye mevcut olsaydı denilebilir ki İngil
tere'min bugünkü siyasetti mevcut c4mıyacalkJtı. Türki
ye Viyana'dan sonra Peşte ve Beİgraıtita mağlup olma
saydı Avusturya ve MacarMan siyaseti işMlmıiyecek-
ıtli. Fransa, İtalya, Almanya dahi aynı membadan mül
hem oferak hayaıt ve siyasetlerine küşayiş ve kuvvet 
vermişlerdir. Efendiler bir şeyin zarariyle bir şeyin 
tirnha&iyle yükselen şeyler bîttaibi o şeylerden muta
zarrır olanı alçaîtır ve filhakika Avrupa'nın bütün te-
rekkfisine tealisine ve temeddününe mukabil Türkiye 
bilakis tedenni ötmüş ve sukut vadislinde yuvarlana dur
muştur. Türkiye'yi imhaya müteşebbis olanlar Türki-
ye'nin imhasında menafi ve hayat görenler münferit 
kalmaktan çıkmışlar beyinlerindeki menafîii tevziin 
ederek ittihat etmişler ve itttlifak etmıişlerdir. Bunun 
neticesi olarak bir çolk zekâlar, hisler, fikürler Türkiye' 
riin imhası noktasında tekasüf eütMImliştir. Bu mü-
ıtekâöM olan şey asırlar geçtikçe emsali âltiyeyî âdeta 
tahribkâr blir an'ane şeMidi iktisap etmiştir ve bu 
lana'öeriin Türküye'nin hayat ve mevcudiyeti üzerinde 
taltlbikatı mütemadiye nötices'i olarak en nihayet Türki-

ye'yi ıslah etmek Türkiye'yi temdin etmek gibi bir ta
kan zahltra vesilelerle ba&aneferie Türkîiye'n&ı hayatı 
dahiiye^ine, idarei dahIMyesine bulul ve nüfuz etmiş
lerdir. Böyle bir zemini müsa'it hazırlamak itudretlkıi, 
fcuvvetlinÜ ihraz etaişleridlir. Halbuki efendiler, bu fcud-
ret ve bu nüfuz Türkiye Ve Türküye halkmın mevcut 
olan terdeki cevherline semnâk ve muharik bîr mayi 
'ilâve etmiştir. Bumun tahta tesirinde olmak üzere mü-
leöin ve bilhassa ricalin zühMeri tamamen bozulmuş
tur. Artık hayat bulmak için, ıslahı hal etmek için, in
san olmak için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak; bü
tün işleri Avrupa'nın amâliinie göre tedvir etmek, bü
tün dersleri Avrupa'dan almak gibi bir takan zftıni-
ydtler küşayiş buldu. Halbuki hangi istiklâl vardır 
ki ecnebilerin nesayihi l e ecnebilerin planlarîyfe yük-
seleblsiin. Tariih böyle bir hadîse kaydetmemiştir. 
Tarih böyle bir hadisle kaydetmek teşebbüsünde bulu
nan meraretenğiz netayicle karşılaşmıştır, işte Türki
ye de bu galtaltı fikirle, bu galatı zihniyetle malûl olan 
Wr takım ricalin yüzünden her saat, her gün, her asır 
bir az daha çok tedenni ve daha çok sukut etmiştir. 
Efendiler bu sukut, bu tedenni yaİMz maddiyatta ol
saydı hiç bir ehemmiyeti yofldtu. Maatteessüf Türki
ye ve Türküye halkı ahlakı aMaken sukut ediyor. 
(Bravo sadaları) ve bu halet tetiklik olunursa görülür 
ki Türkiye Şark maneviyatı ile başlayan ve Garp 
maneviyatı ile hitama erdiiııiıleo bu yol üzerinde bufu-1 

nuyordu. Garp ve Şark müHtekası üzerinde bulundu
ğumuzu ve ona takarrüp ettiğimizi zannettü^miz 
'takdirde Garp mayeİ aslisi olan Şark maneviyettaden 
tamamen tecerrüt teferrüt ediyoruz. Efendiler hüç 
şüphesizdir ki bugün bu memleketi, bu milleti girivei 
mahv ve izmihlale sevketden başka neetaveye iritözar 
olunmaz. (Pek doğru sadaları). 

Efendiler; bu sukutun mebdei korku ite ve aciz 
ile başlamıştır. Türkiye ve Türkiye halkı ve nasritsb. 
bunların başına geçmiş olan bir takım insanlar galip 
düşmanlar karşısında sükûta mahkûm imîş gîibi Tür
kiye'yi âtıl ve miüdtenip bir halde tütuyorîaırdı. Tür
kiyeli kendi kendilerine memleketin ve milletlin ica-
batı menafiini yapmakta mütereddit ve cebin idiler. 
Türkiye mütefekkirleri âdeta kendi kenditerîni tahkir 
ediyorlardı. Diyorlardı ki biz adam değiliz ve olama
yız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur. 
Bizi bilâ kaydüşart canımızı, talihlimizi, mevcudiyeti-
mizii düşman okun ve düşman olduğuna hüç şüphe 
edibneyen Avrupaldaıra tevdi ettmek iatöyorlaıdiı. 
Onlar bfeü idare etsin diyarlardır Buma da en yakan 
ıbir misâl olmak üzere İzzet Paşayı hatırlatmak iste-
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rim. Malumu âlinizdir ki Balkan muharebesini müte
akip vicdanı, kafası zayif olanlar bu milletlin artık 
hayat ve necat bulamıiyacağına kani olmak zanmı ba-
tılınida bulunmuş oldular. Bunların başında İzzet Pa
şa varidi, İzzet Paşa o zaman dedi ki biz kendi 'ken
dimizi adam ve 'insan edemeyiz. Biz kendi bendimizi 
ıslaha muktedir değiliz. Binaenaleyh bilâ kayldü şart 
•bir heyetli islahiye getirtelim ve onlara tevdii mevki 
«Idelİto Ve onun inıtihabgerdesi olan L/iman Von 
Sanıdersiin tahtı riyasetinde bir talkını üşekâı ümetiten 
mürekkep olan bir hleyeiti islahiye getirmiştir, mil-
letîm'iün başına. (Alkışlar) 

Efendiler; Türkiye'yi bu tuttuğu sakîm yolandan 
inkiraz ve izmihlale Sevkeden bu vadiden kurtarabil
mek için bütün alimlerin keşfedebildikleri bir haki
kat vardır. O da Türkiye'nin resi tefekkürünü yeni 
bir imanla istila ötmek lâzımdı. Yani Girive-i Türki
ye'de hükümet nazariyesini tebdil etmek lâzım idi. 
Milleti düştüğü glirive-İ felâketten kurtarabilmek için 
millete benliğini tanıtarak, haysiyetlini tanıtarak ha
yat ve istiklâlini kurtarmak için uğraşmağa kabiliyet
li olduğunu anlaitmakta yeni bir maneviıyetin inkişaf 
ötmesi lâzım geîiyordu. Bu maneViyet ise Hükümet 
nazariyesinin aslen tebdili ile kalbi olabilir. İşte bugün 
efendiler milletimiz ve milletimizin hakiki mülmesilte-
ri bulunan. Heyetti Cemileniz ilmen vekayü tarihiye 
ile temessıül ve temessük edilmek lâzım gelen hakika
ti keşfetmiş ve fiilen hâldis ve hasıl bir halle koymuş 
bulunuyorsunuz ve emin olalım ki memleketti ve mîl
leti kurtarmakta bundan başka çare yoktur. Binaena
leyh bugünkü vaziyetim'iz gayet mühim bir teceddüt
tür. Millet ve devlete hayatbahş olacak bir teceddüt
tür. Bu itibarla bütün mıemleket!in caniyle, başiyle bu
na sanılması lazımdır. Bütün milletin bu uğurda en 
son nefessini ve en son kanını akıtarak azim ve sebat 
göstermesi feraizi 'ayındadır. 

Efendiler; bu sözlerimden sonra bizi mahvetmek 
için ezeli olduklarım izaha çalıştığım bir kaç sözle, 
husumiötlerinÜn lâyetezelzel olduğunu isbaıt etimek için 
düşmanlara karşı mevcudiyetimizi muhafaza hususun
da ve gayemize emniyetli hatveierle yürüyebiilmek 
için mevcut olan vesaitli müdafaaımızı hatırlatmak is
terdim. Efendiler bizim üç vasıtamız vardır. Bunlar
dan binisi ve eh mühimimi asliolanı doğrudan doğruya 
mlMetin heyetli umumıiyesüdir. Hayalt ve isöklâli için 
kalp ve Vicdanımda maiteceli olan arzu ve emellerin 
inıklişafındalki salabet ve kuVveHtir. Millet bu arzuyu 
derinlisini nie kadar kuvvetli izhara muvaffak olur
sa ve ne kadar bu emeli vfodanMrii ve bu emelin ta-

hakkukundalki azmü imanı göstermeğe muvaffak olur
sa . düşmanİaramızın savletlerine karşı o kadar kuv
vetli bir vasutai müdafaaya mialik oDduğumuza kani 
olabiliriz, İkinci vasutai müdafaamız efendiler; bu rnü-
leltin hakiki Ve sahilbi salahiyet mlühıeslsillerinlden mü
rekkep olduğundan Heyeti CellienMn arzusu ve 
hakikati millüyeyi izhar ve ısbatta Ve bunun icaıbatı-
nı bütün kanaatimizle tatbikte gölstereceğirıiiz azim 
ve celâdelttiir. Heyetli Celbeniz bültün dünyaya karşı 
ne kadar çok mütesanit ve vahdet hallinde bu arzu
yu milliyi tecelli eelttirirse hiç şüphe etmemeliyiz ki 
düşmanlarımızın savletlerine karşı çok kuvvetli ve en 
kuvvetli vasitai müdafaaya malik bulunmuş Oluruz. 
Efendiler; yine milletin mtisefflah evlatlarından mü
rekkep olup düşman karşısınlda müıtehaşşİlt bulunan 
ordumuzdur. Efendiler; bu kuvvetlerle düşmana kar
şı mutasavver olan cepheler oüimlenizce malumdur 
ki ikiye ayrılabilir. Herkesin malumu olduğu bir ta
birle arz edeyim dahili cephe, zahiri cephe.. Dahili 
cephe aslolan oephe bütün memleketin aynı fikir ve 
kanaaltte olarak yekvücult olarak tesis etemiş olduk
ları cephedir. Zahiri cephe doğrudan doğruya ordu
muzun düşman karşısında göstermiş olduğu cephe
den iibardötlir. Bu zahiri cephe, ordu cephesinin tezel
zül etmesi, tebeddül etmesi, mağlup olması, çözüİme-
ısi hiç bir vakitte bir milleti Ve bir memleketi mahve-
demez. Bunun hiç bir ehemmiyeti yoktur. Asıl haizi 
'ehemmiyet olan ve asıl mernlekelJi temelinden yıkan 
ve halkını esir eden dahili cephenün sukutudur, işte 
bu hakikate bizden ziyade vakıf olan düşmanlarımız 
ki başta en zelil düşman olan İngiliz, asıl bu cepheyi 
yıklmak için iki üç senıeden beri' ve asırlardan beri sarfı 
mesai eltmektödİr. (Kahrolsun sesleri) Malumu. Ali
niz biziim eski Osmanlı tabidiimizce «Kale içinden yı
kılır» işte düşmanlarımız bizi içimizden yıkmağa çalı
şıyorlar. Düşmanlarımızın bizce malûm olabilen, ma
lum olamıyan ,daha çoktur şüphesiz - malum olabilen 
zehirli teşebbüsleri hakikaten korkunçtur. Efendiler, 
hÜç şüphesiz iddia edebiliriz ki heribiriTmizün şahısları
na temas edebilecek rrilkropliara ve vasıtalara hile ma
liktir. Maatteessüf düşmanlarımız bu uğurda hter 
türlü fedakârlığı ihtiyardan içtinap etmemektedirler. 
Çünki demlin arz eltmiştim, Çünki Türkiye'nin mah
vı kendi hayaıtlan ile mütekabil bir vaziyet teşkil edi
yor. Binaenaleyh en çok ehemmiyetle atfı nazar et
nikleri ve teşebbüsaltı m'iiiyeyi içinden ytonak ve da
hili cepheyi yıkmaktır. Bu meyamda nazarı dikkati ca
lip olan vekayİden bulunduğu içlin arz edebMiHinı ki 
Cenubu şarki cephemizde bir Klürdistan rnesefiasd ihdas 
etmek ve oradaki ahatü masumenlin fikirlerini teşviş 
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ve iMâl ihdas etmek ve vahdeti umumüyeyi bozmak 
içtin her türlü teşebbüse kıyam etmişlerdir. Şüp
he yok HüTkümetitoizce, bunJarm vaktinden ev-
A?©! önüne geçmek için lâzım gelen tedbir da
hi aİHHmıştır ve bu asUblan cephe mahfuz ol
dukça brötabli zahiri cephede ufak tefek rahne
ler vukua gefldiğinli faraetsek bÜe bunları derhal ta
mik etmek dalirei imkândadır. Efendiler, gerek bu da-
htiH cepheyi tutmakta ve gerek dahÜ cephenin istinat 
ettfiğd ordu cephesiMn kuvveti ve maneviyetJi muha
faza setmektoe âmili müdebbir oltan Heyeti CeMedir. 
Heyeti Celilenıiz ne kadar çok Vahdet ve tesanüt için
de saımlknli olarak durendişine hareket ederse dahili 
ve hârici cephelerden o kadar emin ve müsterih olabi
lirsiniz. Heyetli Celilenizin efali harekâtı ve bilcümle 
variîyetleni düşmana üirik baihş olmadıkça, dahili ve 
harici cephelerin yerimden oynamasının imkânı yok
tur. Şayanı teşekkürdür ki şimdiye kadar Heyeti Ce-
iîilenüz tam ve mİllıetön menafıii mülk ve mlemHeketün 
arzu eylediği daire dahilinde kemâli vekar ve haysi
yetle hareket etmektedir. Böyle olmakla beraber düş
manlarımız beynimizde vukua gelen en ufak bir söz 
ihtilâfından bile ilstfifade- etmek çarelerini taharri et-
mekltedirler. Bugün Hariciye Vekâletinin dosyalarını 
dolduran bir çok raporlar vardır ki düşmanlarımız bu 
gibi âdi vesilelere istinaden tahammül etmek için 
devam etmek için kendi elerinldeki âletleri ve kendi 
ellerindeki hadimleri, uşakları ile sürüklemek hu
susunda istifade edebiliyorlar. Kemâli katiyetle arz 
ederim kü hugİbİ emeller peşlinde dolaşmaktan düş
man'aranız naümit kalsaydı, hiç şüphe etmeyiniz ki 
şimdiye kadar mesele bitmiş olurdu. Fakat maaittees-
sür istemiyerek ve bazı ahvalin ilcaatiyle düşmanları
mıza ümit \ie emel verecek şemmeler zuhura gedmek
ten mennedüemiyor. İşte bunun için Heyeti Celileniz-
den belki bir ay ve belki daha ziyade herhalde muh
temel ve muntazır olan harekâtı harhiyenün inkişaf 
edeceği müddet zarfında cephede bulunacağımdan 
arkadaşlarımdan uzak kalacağım. (Allah muvaffak 
ötsün sesleri) Bu müddet zarfında bilhassa orduda 
zatbitamın ve kumandanların hissi fikirleri üzerinde ve 
herhangi noktai nazardan naürrtidi tevlit edecek mii-
nakaşaltı alenüyeden mümkün olduğu kadar sarfı na
zar c4unmasBiı bilhassa Heyeti Aliyenüzden rica ede
ceğim ve ordunun maneviyetinle suni tesir edebilece
ğini zannettiğim bazı şeyler vardır ki ayrılırken bu 
meseleleri Heyeti Aliyenize arz edeceğim. Benim gay
bubetim zamanında bilmiyorum ne gibi vesile ile, bir 
kalemi mahsus meselesi mevzubahis oîmus. Malumi 

Alilerdir ki Makamı Riyasetin doğrudan doğruya 
kendine mensup bir kalemi mahsusu vardır Bu kale
mi mahsus mevzubahis olduğu zaman zaonoluamuş-
tur ki Makamı Riyasete gelen bir çok nafleVten: ve-
saireden gelen evrak o kektmli mahsusta iptal olunu
yor. Böyle bir zan gelmiş veya gelmemiş olabilir 
ki her ihtimâle karşı gelir - böyle bir zan mevcut ise 
bunu külliyen ret ve ibîai için bazı izahat vereceğim. 
Malumu Al'inizdir ki Makaım Riyaseti işgal eden zat 
'bir defa Meclisi AlÜnizlin ReİisMir. Bu itibaırJa Meclis
le ve Meölfe muamelâiüiyle halli temastadır. Diğer nok
tai nazardan Reis Heyeti Vekileniin Reisi taJbtiKsad&r. 
Bu nokJtai nazardan her gün tevali eden bk çok mua
melâtı icraiye ile alâkadardır, münasebeti vaıdır ve 
bu son zamanlarda Reisinize bir de Başkumandanlık 
salâhiyeti verdiniz. Bu itibarla da ordu işleriyle alâ
kadardır. Binaenaleyh bu üç noktai nazardan doğru
dan doğruya bir çok evrak Makamı Riyasete gelir. 
Eğer bunların kâffesini Heyetli CeMenİze arz etmek 
veyahut burada mevcut olan Encümenlere bırakmak 
ve oradan icab ettiği gibi muamele yaprlmasını terviç 
ve tercih etmek istersek efendiler, bütün ordu içlerini ve 
icra işlerini derhal tevMf etmek icap eder. Bittabi bu 
olamaz Ve zaten lüzum ve ihtiyaç da yoktur. Bittabi 
Malkamı Riyaseitin'ize inltihab etmiş olduğunuz zata 
emniyetliniz vardır. Binaenaleyh Reis olan zait o evra
kı icap eden makama gönderir. Doğrudan doğruya 
MıeclJsi Aliye ait ise başkkabete gönderilir. Orduya 
ait ise meselenin mahiyetime göre Müdafaai Milliye, 
Erkânı Harbiyeye veya saüreye havale eder. İşte Rei
sin bu kâğılt muamelâtını suhuletle yapabilmesi için 
kendilerinin emrinde bir kalemli mahsusu vardır. Ar
tık (bu kalemli mahsusu gaıya kuyusu; diye tasvif et
mek doğru bir şey değildir. Kalemi mahsus gayya ku
yusu değildir. Kalemi mahsus, Reisin doğrudan doğ
ruya emniyet ve itimat ettiği namuiskâr insanlardan mü
rekkep, nezih insanlardan mürekkep bir kalemdir. 
Binaenaleyh gayya kuyusu kelimesini kim isfömâl et-
m'işise ona tamamiyle reddederim. Ben burada bulun
madığımı zaman bittabi kalemi mahsus bana vekâleten 
vezaİfi Riyaseti ifa edecek olan Reiskaninîin doğru
dan doğruya emri altındadır. Bu vazaif başka türlü 
ifa olunamaz. Şimdi müsaade buyurursanız ait oldu
ğu Encümenlerden çıkıp Heyeti OeîiJen'ize malolan 
Ibazı kanunlardan bahsedeceğim. 

Seferberlik ve cephe zammı maaş kanununu mu
addel lâyihai kanuniye var efendin. Bu komîisyonu 
mahsusun bir teklifi ile Muvazeneİ Maliye Encüme
ni mrt bir teklifini ihtiva ediyor. Bunlar tetidZK. otuaur-
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sa görülürki komisyonu mahsusun teklifi, âdilâne bir 
tekliftir. Yanii şayanı kaibul ve şayanı terviç b$r teklif
tir. Fakat Muvazenei Maliye Encümenin teklifimde, 
ifralt göndüm bendeniz müfriıtanedır. Binaenaleyh bu 
kanun mıüzakiere olunurken bu hususun nazarı dik
kate alınmasını hassaten rica ederim. 

Sonra Efendiler; 1338 senesinde orduya alınacak 
ümera ve zabıtan halkkınida bir lâyibai kanuniye var
dır. Bunun mevaddı şaıyânii dikkattir. 

Efendiler; meselâ bu kanun lâyihasının birinci 
maddesinde: «Binbaşı ve daha büyük rütbede hiç bir 
zalbit badema orduya ve Araadoluda herhangi bir hiz
mete celp ve istihdama ediltmiyeoekitir» dıeniyor. Bu, 
bendenizce fazla ve kuvvetli bir kayıttır. Efendiler va-
kıa bugün ihitiyacıimıız yoktur denliyor. Ancafk bun
dan sonra ihtimal bir çok muharebeler yapacağız. Bu 
rütbede bulunan zabiıtanımız-da zayiat vücuda götüre
cektir. Binaenaleyh evsaf ve ahlakı lâzımayı haliz ve 
kıta başında kumandan olabilecek bu gibi k'iymetli 
zevat elim'ize geçerse bundan istiğna etmek doğru de
ğildir. Malumu âliniz zabit yetiştirmek için mekteble-
rüm'iz bugün azdır, ihtiyacı taitmlin edecek derecede 
değildir. Denilebilir ki bir çolk zabitlerimiz vardır, 
onları terfi ettirelim. Onları terfi ettirmek: Bittabi 
en evvelâ onları yapmak. Belki geri hidemaltta şura
da, burada bulunanları. Fakat kâfi gelir de ihtiyaç 
olursa bunda ısrar etmieği bendeniz doğru bulmuyo
rum. Bittabi evvelâ ordumuzda ve memleketim'izde 
mevcut olan zabitanı lâyuk oldukları evsaf ile müte
nasip hüdamaıtta istihdam etmek, Müdafaai Milliye 
Vekâletinin birinci moklta'i nazarı bu olacak'tır. Lâkin 
ihtiyacı mıübrem olduğu vakliıt hariçten almaktan İsitin-
kâf etmeği bendeniz doğru bulmuyorum. İkinci mad
desinde: «Orduda hafen müstafi ve mütekaitlerden 
binbaşı ve daha büyük rütbedekilerin hizmetlerine ni
hayet vermek meselesi» Efendiler; zaten Müdafaai 
Milliye Veikâleti bunu tıpkı arzu buyurduğunuz gibi 
taklip ve tatbik etmektedir, fakat tetkik ederseniz mev
zubahis edilen bu insanların adedi kırkı geçmez. Bi
naenaleyh böyîe kırk kişi için haricen dürüst telekki 
ediîeodk bir maddei kanuniyenin Heyeti Celefenizden 
çıkması benıden'izce hüsnü tesir yapmaz. Binaenaleyh 
bu dalire dahilinde Müdafaai Milliye Vekâletinin tat
bik ve takip etmesini beklersek yine arzuyu âlileri 
husulpezir olalbil'ir. Asıl muhlimi maruzatım şimdi arz 
ettiğim kanun üzerindedir. «Türkiye İstiklâl Harbinin 
rtihaydüine değin askeri terfi kanunun, yani bugünden 
(itibaren sulh edeceğimiz güne kadar cari olmak üze
re fevkalâde bir nolkJbai nazardan bir terfi usuflü tasav
vur edilmiştir. Bu kanunun birinci maddesinde «Mü

şir ile birinci ferik rütbelerine terfi hakkı muharebe 
meydanlarında bir Orduya fiilen kumanda ederek em-
rü idare ve kumanda da liyakat ve ihtisas ibraz ve fe
dakârlık.. Gibi h'idemaıt ifa eden zevata münhasır
dır.» burnunla beraber işbu M rültfbenin fiilen tevcihi 
Miısakı Milli hudutlarının temattnlryle teminine me-
nu'ttur. Efendiler; bu maiddedenlin birinci parçası 
duda tatbik- örmekte mazurum ve kendilerinin sözleri 
tamamen doğrudur, haklıdır. Zaten müşir ve birinci 
Ferik olmıak usulen taHdip etmekte olduğumuz esa
sın aynıdır ve böyle yapılıyor ve yapılacak. Lâkün 
bu iki rütbeyi almak için «'Mösakı Milli hudutlarının 
tamamiJi teminine menuittur» gibi bir kaydı koymağa 
bendenizce hem imkân yoktur, hem de böylie bir ka
yıt muzırdır. Neticetülnetice bir kişi veya M kis/i mü
şir ve ferik olacak veyahut olmıyacak. Böyle bir nok-
tai nazarı siyasi ile bunu takyit ötmek hatta zatında 
'doğru olamaz. Meselâ biz Fransız'larla yapmış oldu
ğumuz ittifaknamede M'isakı Mjl'li hududu diye bir şey 
tespit ettik. Fakat o ittifaknameyîi yapmazdan evvel 
bizim iddia ettiğimiz ne idi? Ta D'iriztor'dan geçen bir 
hudut idi. Halbuki bunu almadık. Almamış onduğu
muza göre demek ki artık bu kayıt ne mahiyet ve ne 
mana kesbadecek? Binaenaleyh her hangi bir yerde, 
her hangi bir sebebi kaiti veya menfaati uzma muka
bilinde bir karış toprak bırakılırsa memlekette müşir ve 
ferik ölmıyacaktır. Binaenaleyh büyük kumandanlar
dan bu nc'ktai nazarı selıbatmek doğru değildir. Sonra 
ikinci maddede «Ferik rütbesine terfi hakkı muha
rebe meydanlarında akali bir Kolorduya, Mirliva 
rütbesine terfi hakkı muharebe meydanlarında akil
li bir fırkaya emrü kumanda ve şevki idaröde liyakat 
ve ihtisası tam ibraz ve fedakârlık ve hidemaitı mühim
ine ifası ile temeyyüz eden zevatta münhasırıdır. Bu
nunla beraber işbu İki rütbenin fiilen tevcihi bütün 
Anadolu'da Yunan Ordu ve idaresinin tamamen def 
ve ihracına menut ve muallâktır.» 

Efendiler; şimdi Sakarya Muharebes5 gibî bir 
meydan muharebesi yapacağız. Behemehal o meydan 
muharebesinden sonra Yunanlıları çıkarmış olabili
riz. Demek ki öyle bir meydan muharebesi yapan zat 
bilecektir ki bu muharebede kazansak dahi hiç bir 
«mükâfat yoktur, diyecek, binaenaleyh bendenizde bu 
kayıt da fazladır, bu. kayıt dahi doğru değildir. Efen
diler; hepimiz insanız, zabitler insandır, kumandan
lar insandır. Yaptıkları fedakârlıklara mukabil beheme
hal bir halkları vardır. Bu, askerlikte bir esastır. Efen
diler; malumu âlileri.. Felsefiei askeriyeyi mütalaa 
buyurmuş olan aıfkadaşlanmızca pek güzel ve pek ba-
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riz bir süratte tahakkuk etmiş bir haklikaltftliır. Her as
kerde behemehal İteri gütmek hassası vardır. Her as
keride hk azim oSmak lâzımdır. Çünki b|r aidim atan 
asker vâsi hizmet ifa öder. Küçük rütbe ite büyük 
riüffibe ihraz edenlerin, yapaibildİkferi vezaif dairesi 
bir değildir. Binaenaleyh askerlere daima bu yolun 
açık olduğunu göstermek ve biidîmek lâzımdır. Bil-
halssa, Napolyon bile ordusunun şevk ve heyecanına. 
ve bilhassa muharebe meydanlarındaki faaliyetlerini 
tezyit edebilmek için der idi ki; «Her askerin janta-
smm üzeninde müşir vardır. Nefer dahi bunu böyle 
düşünmek mıecburayettjimde'dir. Nerede kaldı ki; zabit
lere ve kumandanlara diyeceğiz ki bu olmadıkça ol
maz.. Bu tabiaıtiyle olamaz efendiler ve ordunun ma-
neviiyeti, inzibatı noktai nazarından katiyen muzîrdir. 

Üçüncü madde efendim: Madde 3. — Miralay 
rütbesine terfii hakkı muharebe rrteydaiılannda- lâak'al 
bir alaya fiilen kumanda ederek emrü kumanda ve 
şevki idarede liyakat ve ihıtisasaı tam ibraz ve feda
karlık ve hidamatı mühimme ifasiyîe temeyyüz eden 
zevata münhasır olup usuten tevcih olunur».. Bura
da (Usulen) şayanı tetkikıtir. Şöyle ve şöyle yapan 
adama tevcih olunur. Doğru mudur? Fakat «Usulen» 
den maksat ne olacak. Eğer bu ise bu da doğru değil
dir. «Ne olacak» doğru değildir. O zaman ne demek-
dir? Bu senelerin uzunluğunu, kıdemi, senelerin ziya-
deHiğini kiymefce, hissi fedakariye tercih ediyoruz de
mektir. Ve fiyakatı mahsusaya tercih ediyoruz demek
tir. O halde böyle bir sisitem ite orduya nasıl. Yük
sek fedakâriıklı V1 anandan yetiştirmek müyesser olur? 
Bu kaydı buradan kaldırmak lazımdır. 

Dördüncü madde hakkında hiç bir nokitai naza
rım yoktur. Zaten böyle yapılmaktadır. Beşinci mad
de hakkında efendim; «KJidem sırasının tertibinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin küşadı tarihinden 
sonra istanbul'dan Milli orduya iltihak eden zavatın 
mezkûr kıüşat tarihinden tarihi ilhaka kadar İstanbul' 
da geçirdikleri müddet kademelerinden sayılmıyarak 
tenzili ve bu surette Mili orduya şitap ite itihakıta 
takaddüm eden erbabı geyretiin hukuku temin olu
nur. Yalnız Manlbul'da Hükümeti Milliye emriyle va-
zifeiten kalmış ve ifaıyı Hizmet eytedüğı (tasdik edilmiş 
ve keza esarette kalıp da badeMıalâs doğruca Mili 
orduya iltihak eylemliş olanların) kıdemleri tamamen 
merli ve mahfuzdur» Efendiler; bu esas ve kaideyi bun
dan sonra tatbik edebiliriz ve tatbik etmek doğrudur 
ve Müdafaai Milliye Vekâleti zaten tatbik ekmektedir. 
Fakat biiyorsunuz ki biziim oridumuz yenli teşekkül 
ettiği zaman zabitana ihtiyacımız fevkalâde idi ve biz 

evsafı mahisusasına ve ahlakİyaftına emniyet edebH-
düS^erimizi sureti mahtsusada buraya celp ve davet ete-
mişjizdir ve bu adamlar gelmişler vs Sakarya meydan 
muharebesinle ve muhtelif muharebelere iştirak ettmtiş 
Ve eflıyevm taibur ve alaylara fiilen kumanda etmekte 
bulunuyorlar.. Bunlar arasında böyle bir toktem faikı 
yapmak doğrudan doğruya orduyu anarşiye sevket-
mek demektir ve binaenalteyh bu olamaz.. Fakat bun
dan sonra tatbikini talep edersek hakkımızdır. Sonra 
altıncı maddede demliyor kii «Kanundan işbu kanunun 
1, 2, 3 ncü maddeleriyle Tearuz eden ahkâmı mefsuh 
ve ahkâmı sairesi meri ve makbuldür.» Yani ne de
mek? Malumu âlidiz bir takdirname kanunu vardır. 
Muharebe meydanfoiMida şeraüfci lâzfimesü dairesûnde 
ibrazı fedakârı edenlere Heyeti OeMlentiz takdirname 
verir ve iki takdirname alan adam terfi eder. Bür de
fa onu feshediyorsunuz; yanÜ muharebede fedakârlık 
yapan takd&rniame atamıyacaktır: Bu olamaz.. Sonra 
terfi kanunameşini tebdil ediyorsunuz. Filhakika ter
fi kanunameslini de tebdil eftmeîi, fakat esastı ve bun
dan sonra da kabiliyeti tatbikiteiyesi olan bir terfi ka
nununu orttaya koymalıdır. Böyle bir maksat - yanli bir 
zamanı mahsusa ve bir takım sûyatsii noktaları dahî ih
tiva eden bu kanunu orduya taltiblce kalkışmak ordu
nun maneViyetinli, inzibatını teşevvüşe duçar etmek 
demektir. Ben başkumandan sufatiyle bu kanunu or
du da tatbik etmekte mazurum ve kendilerinin sözleri 
üzerine Müdafaaİ MÜll'iye Vekâletiyle Erkânı Harbi-
yei Umumiye Riyaseti de ve diğer ordu kumandan
ları da orfduyu böyle allak bullak edecek bir kanunu 
taıtbik etaıeklte mazurdur. Binaenaleyh Heyeti GeHife-
nüzden şunu çok ehemmiyetle rica ederim, Hatta bu 
kanunu alenen müzakere eetimek dahi ordunun zihni-
yet'ini bozabilir ve şunu da ilâve edeyim ki bir çok 
arkaidaşlarıırndan işittim: Böyle bir kanunun mevcu
diyetini işitmiş olan arkadaşlar ştömdfiden duçarı in
kisar olmuşlardır. 

ÂBİDlN BEY (Lâzisltan) — Hepsi işMmişterdir. 
MUSTAFA KJBMAL PAŞA HAZRETLERİ 

(Devamla) — Böyle bir kanun mevzubahös olmadan 
ret olunduğunu ilân dahi etmeHsİnüz. Bendeniz bunu 
ehemmiyetle rica ederdim. (Çok doğru sesiteri).. Efen
diler; ondan sonra makam maaşı ve makamı mütefer
rika hakkında bir kanun vardır. Bunun 5, 6 ncı mad
deleri: Vakıa zabitan maaşatım tenkÜs ediyor. Fa
kat zabitanımızın hamiyeti ve fedakârlMarından bu
nu hüsnü kabul evireceklerine emnüyet edebliyor. An
cak 5 ve 6 ncı maddeleri caSüb'i dikkattir. Beşinci mad
de ite rütbe fevkinde addedilebilecek rütbeî askerîye-
riin makamat dereceli bir kadro ite, meraltüp derece-
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si bir cetvel ite gösterilmiştir, tldiöcrsî, kadroları lağ
veden bir maddedir. Efendin düşmanla bugün yarın 
muharebe edeceğimiz muhakkak bulunduğu btir sıra
da böyle meratip derecesi yapmak veyahut herkesin 
anfladığı ve bellediği kadroları tebdile ve tağyire kal
kışmak mucibi felâket o'muştur, tarihte emsali aidi-
desi vardır. Binaenaleyh orduyu sevkeden insanlar bu 
gibi şeylere nıiisaade ve mlüsaimahalı davranamazlar, 
zaJten bu iki maddenin para meselesi ile de bir alâkası 
yoktur. Bendeniziin Heyetti Aliyen'izden istürlhamfeütım 
şudur ki.. Tenkisi maaşata ait olan mevad çıkabilir. 
Ancak böyle meratip dereceli ve kadrolara ait zaman 
olmadığına kaniim. Müsait zaman ve şerait dahilinde 
esaslı bir surette yapılabilir. Bugün bunun dahi mev-
zubahsedilmesi zamanı olmadığı kanaatindeyim. 
Efendiler; bunlara ait istirhamaitim: bunlardan ibaret
tir. Efendiler; bir şey daha arz etmek istiyorum. Ma
lumu âlileri Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti hal
ikında bir kanun vardır. Beridenîzce Heyeti Aliyerrin 
kıymettar b'ir eseri olarak: meydana çıkmış bir teklifi 
flcanunfödir. Ancalk bunun bu zamanda münakaşası ba
zı Vekillerin çekilmesini vesaireyi ihtimal ki intaç 
bdöcdfctir. Eğer mümOdün jse bunu da muhareoenin 
neticesine kadar cereyanı muhltemeî olan müddet ka
dar tehirini rica ederim. (Muvafık sesleri).. Yani bu
güne kadar nasıl gitti ise bir ay, bir buçuk M ay için 
o kadar haizi ehemmiyet değildir. Haddi zatında kıy
metli bir eserdir. BMaibÜ kiymetl'i ve lüzumludur ve 
çıkacaktır efendiler. Vaziyeti askeriye hakkında tak
rir vermiş olan bazı rüfekamuzın takrirleri muhteviya
tına cevap verdiğimi zannediyorum. Yalnız arkadaşla-
nmın şüphesini tamamen: izale edebilmek için, bu 
takrir muhteviyatında en çok zihinlerini tahduş eden 
eden noktaları tekrar edeceğim ve vermiş olduğum 
cevapların tökabül etmediğini beraberce tötSciflc ede
ceğiz. Bu takririn birindi maddesinde deniliyor ki 
«Oüşmianın uarruza cüre'tii halinde şimal ve cenübta 
her türlü irnÜmalâaita karşı iktiza öden ihzara| ikmâl 
edümfiş midir?» Evet; Efendiler, düşmanın taarruzu 
hallinde, bu taarruzu emniyetle karşılamak için icab 
etden büoümte tedaibür ve terftibalt yapılmıştır. İkinci 
madkie; meselâ - Sakarya'nın şimalinde bir delik aça
rak pek maisteJit gördüğü yofiu ve civarını kanştınma-
ğa ve süvarösiyle Ankara'ya doğru ilerîemüş gibi bir 
«teşebbüsü.. Evet ef eridim, bu da varildi hatırdır ve de
min izah etmrıştim ki Ankara isrtjkâmetti umumiyesine 
doğru piyalde ile yürür ve oradan yol açar, süvarile
rini birleştirir, süvariyi sevlkeder ve piyade ille takviye 
ettirerek iterler ve Ankara'da bir teşevvüş vücuda ge
tirmeğe teşebbüs eder. Geçen slefer de yaptığı gibi şi

malden yapar ve bu takdirde olduğu gibi garbcen de 
yapar ve daha yukaırirardan da yapması muhtemeldir, 
buna karşı nasıl hareket edeceğimiz tespit olunmuş
tur, mukarredir. Efendiler; böyl'e bir harekette en çok 
sizi endişeye düşürecek yalnız düşmanın süvariyidir 
ve onu müteakip de düşmanın beş süvari fırkası yap
tığına dair halber olduğudur, 

Efendiler düşmanın beş süvari fırkası yokfcur, düş
manın bir süvari fırkası vardır. Düşmanın süvari kuv
vetini tezyit edebilmek için, beş bin hayvan götürdük
lerini biliyoruz. Ancak beş bin hayvanın yanisı çık
mış ve yarısı ka'frnişJttr. Binaenaleyh: Bugünkü kanaa
timiz; süvari kuvveti itibariyle, düşmanda bizim ki
nin yarısı yoktur; süvari kuvvetlerimiz itibariyle düş
man süvarisine faikîz ve muharebe meydanlarında 
İnşallah süvari hâkimiyetimizi muhafaza edeceğiz. 
Bugün; - buyurdukları gibi - farzı muhal olarak öyle 
bir hareket karşısında kalsak derhal süvarfi kıtaatımız
la o hareketi karşılayacağız. Sonra Samsun gibi yerlere 
düşmanın bir ihraç hareketi mevzubahis olabilir mi 
ve ihraç harekeli yaparsa buna karşı tedab'irim'iz var 
mı deniliyor? 

Her düşman, kuvvetini; bititaibi orduyu aslülerkMi 
bulunduğu yerde İstihzar etmek ister, haitita buradan 
bir neferin bile infikâki düşman için zarardır. Onun 
için bu nokıtai nazardan böyle bir hareket düşman 
izin zarardır ve binaenaleyh: Düşman; buradan mü
him kuvvet; alır ve böyle muhtelif sahillere ihraç eder
se, meydan muharebasiinli kazanmak içlin bize yardım 
etmiş olur. Fakat; düşmanın haita olsa dahi böyle 
bir harekede kıyamını tasavvur edersek; bunun İçin; 
düşman ihracına mukaibele edecek kadar kuvvetîeri-
rniz mahallinde mevcuttur. 

Efendiler: Maruzatıma hitam verirken, cümiertize 
kemali hulûs ve samimiyetle arzı Veda ederim. (Al
lah muvaffak buyursun sesleri) 

Düşmanın taarruz etımesS, düşmanın caarruz fik
rinde ısrar etmesi; biziim maddi oHmaktan ziyade, ma
nen kuvtveititen düdüğümüzü katiyetle kabul ötmesine 
vebastedlr. Elhamdüllıâh öyle değiliz ve ştediye ka
dar olduğu g?ibi bundan sonra vukuu muhtemel mu-
haberatfta da inşallah muvaffak olacağımıza dair 
eminyelt ve imanım tamamen bakidir. 

AncaiK benüm muvaffakiyetlin; Heyeti CeMedizm 
ve temsil buyurduğunuz bütün milfetin, hakkımda 
olan emnîyetkıe, itJimadına ve bunun devamma müs-
tenüi&ir. Hakkımdaki hüsnü nazarinizin devamı temen-
riiyatJiyle arzı veda eyleriim. (Alkışlar) 
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RBÎS —: Söz Hariciye Vekâleti Vedcifö Celâl Beye-
fenıdmtinfdîir. Buyurun.. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Rtefe Be
yefendi, arkaıdaşlar istirhamı ediyorlar. Beş dakika te
neffüs müsaalde buyurunuz. Salonun havası fenalaştı.. 

REİS — Efendim celseyi kuşat ediyorum. 
Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin 

vaziyeti askeriye hakkında müzakerata devam ediyo
ruz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey; 
müsaade eder misiniz? Hariciye Vekili Beyefendi bu
radadır. İstedikleri zaman söz söylerler. Fakat Baş
kumandan Paşa Hazretlerinin beyanatı sırasında bazı 
teklifleri vardı; biz de söz aldık; şimdi buna dair 
mütalâalarımızı beyan ederiz. Hariciye Vekili Bey 
yarın, öbürgün, bir hafta sonra istediği beyanatta bu
lunur. 

REİS — Müsaade buyurun efendim; bu babta rü-
fekanın teklifini Heyeti Umumiyeye arz edeceğim. 
Heyeti Umumiyeye arz edeceğim. Heyeti Umumiye 
ne yolda tensip ederse... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurun, bir şey arz edeyim. Başkumandan Paşa 
Hazretleri bu akşam gideceklerdir. Teşrifleri dolayı-
siyle beyanata bulundular; kendi ihtisasatını beyan bu
yurdular. Bizim de mukabeleten orduya karşı ve şa
hıslarına karşı istirhamatımız vardır. Düşünülen, ba
zı mühim mesail vardır ki biz de onları şerhedeceğiz. 
Orduya karşı bizim de istirhamatımız var.... 

REİS — Başkumandan Paşa Hazretlerinin kürsü
den izahatını müteakiben Makamı Riyasete bazı tak
rirler tevdi olundu. Aynı zamanda; Hüseyin Avni 
Bey, Salahattin Bey, Reşat Bey, Yunus Nadi Bey, 
Şeref Bey de; Paşa Hazretlerinin beyanatına karşı 
bazı ifadatta bulunmak üzere söz almışlardır. Bundan 
başka, Hariciye Vekili Beyefendinin de; celsei hafi-

REİS — Efeoidüm on dalküka teneffüsü tensip eden
ler efterînd kakhramlar (Beşeriyetle kabul ödUmi^tir). 

On dakica teneffüs için celseyi tatil ediyorum 

Kapanma saati : 3.50 

ye küşadını teklif ederken izah ettiğim gibi, vaziyeti, 
hariciyemiz hakkında mühim beyanatta bulunmak 
üzere bir teklifi vardı. 

Evvelâ Hacı Şükrü Bey ve rüfekası tarafından ve
rilmiş Başkumandan Paşanın, Heyeti Aliyenizden ri
ca ettiği bazı kavaninin, kavanin mevaddının tehiri 
yolundaki noktai nazarım tespit eden takrirler var
dır; heyeti Aliyenize arz edeceğim: Bunlan kabul 
ederseniz mesele yoktur. 

Şimdi, Salahattin Beyle rüfekasının, Hariciye Ve
kili Beyin ifadesinin tehiri ile, Paşa Hazretlerinin be
yanatına dair ifadelerinin istimaına dair tekliflerini 
reyinize arz edeceğim. Onun için müsaade buyurur
sanız evvelâ bu takrirleri okuyalım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
usulü müzakere hakkında söz isterim... 

REİS — Buyurun,., 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
Paşa Hazretlerinin beyanatı üzerine ve onu teyiden 
Riyaseti Celileye verilen takrirler üzerine bazı efkâr 
ve mütalaatını tebellür etmesi ihtiyacı vardır, öyle 
sellemeüsselâm, basma kalıp gibi Meclis, herşeyi ka
bul eder gibi bir zihniyet hâsıl olmasın... Bu husus
ta Paşa Hazretlerine karşı bizim de millet namına, 
vatan namına, memleket namına maruzatımız var
dır. Kendileri bugün bir sefer ihtiyar buyuruyorlar. 
Bu münasebetle beyanatta bulundular. Bizim de mu
kabeleten arz edeceğimiz mesail vardır; temennileri
miz vardır. Herhalde bunlara cevap verildikten sonra 
bu takrirler reye konur. Evvelbeevvel bize söz- veril
mesini istirham ederim, (Çok doğru sodaları} 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i MüzaJkerat; Saat : 4,37 (Sonra) 

REİS : Reisisani Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait Bey (Muş), Hakkı Bey (Van) 
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İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Usulü müzakere 
hakkında... 

REİS — Buraya buyurun... 
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, Reis Bey

efendinin hülâsa buyurduğu takrirler; Paşa Hazret
lerinin beyanatına karşı millet namına mütalaat; cel-
sei hafiyenin akdini, Hariciye Vekilinin mühim ola
rak teklif etmesi; bu üç mesele var. Bendeniz usu
lü müzakereye ait olmak üzere teklif ediyorum: Hü
kümeti celsei hafiyede mevzubahsetmek üzere teklif 
ettiği meseleyi dinleyelim. Beyanat çok ediyoruz, yi
ne edelim... Fakat evveliemirde Hükümetin teklifini 
dinleyelim. Sonra beyanatta bulunuruz, 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; bende
niz zannediyorum ki, Hariciye Vekili Beyefendinin 
Meclisi Âlinize karşı vaki olacak beyanatı ile, Baş
kumandan Paşa Hazretlerinin beyanatının yekdiğerine 
münasebeti yoktur. (Vardır sesleri) Müsaade buyu
runuz. 

Başkumandan Paşa Hazretleri burada, beyanatı 
sırasında, bazı kavaninden bahsederek müzakereleri
nin tehirini temenni ettiler. Bazı mesailin müzakeresi
nin tehiri hakkındaki bu temenni, Meclisi Âlinizin 
tezahür edecek bir karan ile teeyyüt edecektir. Meclisi 
Âliniz, henüz, bir karar vermemiştir. Binaenaleyh 
müzakerenin kifayetine karar verilmediği halde bu 
hususa dair verilen takrirlerin okunması nizamname
ye mugayirdir. Arkadaşlarımızın söz söyleyip söyle
memeleri için evvelâ müzakerenin kifayetine karar 
vermek lâzım gelir. Halbuki böyle bir karar veril
memiş ve böyle bir teklif de mevcut bulunmamış ol
duğundan dolayı arkadaşlarımızın söz söylemeleri 
iycap eder. Eğer bir teklif verilir ve müzakere kâfi 
görülürde ona diyecek bir şey yoktur. 

MUSTAFA KEMTL PAŞA (BAŞKUMANDAN) 
(Ankara) — Efendiler, benim vuku bulan mütalaat 
ve beyanatı askeriyemden sonra söz söylemek iste
yen arkadaşları bittabi dinlemek lâzımdır ve onları 
dinleyeceğiz. Yalnız bendenizin Heyeti Celilenizden 
vaki olan istirhamatımın bazı noktaları vardır ki, 
bazı mesailin bilâmüzakere tehiri veya bilâmüzake-
re reddine dairdi... Binaenaleyh onları bilâmüzakere 
reddetmemeğe karar verirseniz; ret, ondan sonra ta
karrür eder. vFakat bilâmüzakere reddi veya kabulü 
noktasının tayini lâzımdır. Onun için müzakereye gi 
rişrheden evvel bu noktayı halletmek iktiza eder. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, Mec
lisi Âlileri makamı müzakere ve münakaşadır; ma
kamı tasdik değildir. Buradan millete emrolunmaz. 

Millet; buradan amalini beyan eder. Binaenaleyh 
kendilerinin uzunca bir müdet müfarakat edecekle
rine nazaran, dermeyan olunan mütalaat üzerinde 
Meclisin de bir takım temenniyatı vardır ki bittabi 
onların da anlaşılması lâzımdır ve o noktai nazara 
göre imali fikr edilmesi iktiza eder. Burada derme
yan olunan mütalaat; o zatın mütalaatı zatiyesidir; 
Meclisin umumî mütalaası değildir ve binaenaleyh 
orta yerde zımmî bir taahhüt ve kabul ve muvafa
kat yoktur. Bu mesailin bir kısmı ve bu hususta ken
dilerinin dermeyan ettikleri arzunun bir kısmı meya-
nında, bendenizin kendi kanaatimce kabili kabul ola
bilecek nokat vardır. Onlar konuşulmalıdır ve buna 
dair milletin arzu ve iradesinin temessül edilmesi lâ
zımdır... 

Hariciyeye ait dermeyan olunacak mütalaat, her 
zaman kabili müzakeredir. Fakat kendilerinin teşrif 
buyurduklarına nazaran, bugün burada vuku bulan 
mütalaatında bariz olan bazı hususat için herkesin 
kendi kanaatine göre söz söylemesi elbette lâzımdır, 
asıldır. Böyle şeyler bilâmüzakere geçerse, Meclis 
orta yerden kaldırılmalıdır. Mevzubahis olan mesail 
gayet azim mesaildir. Meselâ Paşa Hazretleri mem
leketi İslah etmek için ukalanın bulduğu çareler ola
rak tarzı hükümetin tebdilini söylediler. Bendeniz bu
nun tamamen aleyhindeyim. Mesele tamamen aksi
dir. 

Efendiler bugün mesele; hali idamedir, harbi ida
medir. İşte demek ki... 

BİR SES — O başka mesele... 

SALAHATTİN BEY (Devamla) — Acele etme
yin Beyefendi... Ben kendi efkârıma muhalif müta-
laatı biliyorum. Binaenaleyh dermeyan edilen müta
laat, bir mütalaai zatiyedir. Bu mütalaat; bu Meclisin 
ve ordularının Başkumandanlığını ifa eden zatın mü-
talaasıdır. Bu mütalaaya karşı - ve kendilerinin uzun bir 
müddet müfarakat edeceklerinden naşi - bizim dahi 
söyliyecek sözlerimiz, fikirlerimiz vardır ki ihtimal 
mucibi menfaat ve memlekettir, bilâmünakaşa böyle 
şeyler kabul olunamaz... Onun için bunun böyle bi
lâmünakaşa ve müzakere kabul etmek doğru değildir. 
O zaman Meclis yok demektir. Meclisin şahsına hür
met edilmelidir. Hiç şüphesiz hepimiz milletin men
faatine hizmet ediyoruz.' Tahalüf olabilir aramızda. 
Anlaşalım ve tabiî anlaşacağız. Yalnız nokatı müte-
ferriası hakkında söz verecekler, tabiî o zaman söy-
liyeceğîm. 

Efendiler ben başka Meclis bilmiyorum, bulun
madım. Fakat bizim Meclis kadar âma'ü milliyeye ve 
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menafii milliyeye vahdet göstermiş ve bu kadar bir- i 
lik içinde yaşamış ve zevahirde ağzını açmamış va- 1 
tanperver Meclis görmüyorum. Binaenaleyh bu Mec- I 
lisin hissiyatından şüphe etmek doğru değildir. Mec- I 
lisin umde ittihaz edilen esasatı ile kabili telif ol- I 
mayan ifadat bendenizce muvafık değildir. Binaena- I 
leyh bu nokat üzerinde bendeniz fikrimi söylemek is- I 
terim. I 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
diler vuku bulmuş olan teklif atımla bu makamdan, I 
bu kürsüden hiç bir vakitte emir manası anlaşılma- I 
malıdır. Eğer böyle olsaydı bunun müzakeresi veya I 
ademi müzakeresi hakkında arayı umuminize müra- I 
caata lüzum bırakılmamış olurdu. Halbuki arzu edi- I 
len şeyin terviç veya ademi tervici yine reyi âlini- I 
ze muhavveldir. Binaenaleyh emirden bahsetmek doğ- I 
ru bir şey değildir. İkincisi; demin bahsettiğim mesail I 
arasında Hükümet tebdilinin nazariyesi vardır. Bu- I 
nunla zan olunmasını ki bugün yapılmış olan şeyden I 
başka bir şey mürad etmiyorum. İzahen bunu ya- I 
pacak değiliz. Üçüncüsü; Heyeti Celilenizin hissiya- I 
tından nezahetinden ve umdesi milîyeyi muhafaza- I 
daki sebat ve azminden şüphe etmiş değilim. Böyle I 
bir şüphe ima edecek bir söz söylemiş değilim ve 
tağyir edebilmek için bilmem nasıl bir mahiyeti mu- I 
hakemeye madik olmak lâzım gelir? I 

REİS — Efendim zannederim kâfi derecede ta- J 
rafeyn söz söyledi. Takrirlerin Heyeti Aliyenize ar- I 
zını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul I 
edildi. I 

Hariciye Vekilinden evvel Paşa Hazretlerinin mü
talaası üzerine söz söylemek isteyen zevatın söz söy- I 
lemelerini kabul eden zevat lütfen ellerini kaldırsın. 
Bu da kabul edildi efendim, Şu halde Hariciye Ve- I 
kili Beyefendinin bu celsede beyanatta bulunması 
kabul edildi. Buyurun Celâl Bey. Yani Celâl Beyin 
beyanatından sonra Paşa Hazretlerinin beyanatı hak- I 
kında söz söylemek isteyen zevatın sözleri mahfuz
dur. Bunlara söz verilecek efendim. 

İstizahlar ve Sual Takriri 
/. — Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl 

Beyin; Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Avrupa 
seyahatine giderken İstanbul Hükümeti ve Halife 
ile yaptığı temasla alâkalı sual ve istizahlara cevabı. I 

REİS — Buyurun Celâl Beyefendi. 
MAHMUT CELÂL BEY (Hariciye Vekâleti Ve

kili) (Saruhan) — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey
efendinin istanbul'dan geçerek Avrupa'ya seyahati 
hakkında muhterem arkadaşlarımızdan Diyaribekir 
Mebusu Hacı Şükrü Beyin bir istizah takriri vardır I 

İ-.ÎESen. Yine kıymetli arkadaşlarımızdan Aydın Me-
1 busu Tahsin ve Kırşehir Mebusu Yahya Galip Bey-
I lerle rüfekasınm ikinci bir istizah takriri vardır. Trab-
I zon Mebusu Hafız Mehmet Beyin de bir sual tak-
I riri var. Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, Hari-
I ciye Vekilinin İstanbul'daki temaslarından ve Ahmet 
I İzzet Paşanın riyaseti altında ayrıca bir heyet gitme-
I sinin ne sebebe mebni olduğunun izah edilmesine dair 
I bir talebi mevcuttur. Bunlar hakkında Heyeti Aliye-
I nize arzı malûmat etmek istiyorum.. Evvelâ takrirle-
I ri okuyorum. 
I Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
I Celsenin hafî olması lâzımdır. 

I Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Sultan Meh-
I met Sâdisi ziyaret ettiği sahih midir? Sahih ise ve-
I liahdın tebrik mektubuna nezaketen olsun cevap ya-
I zurnasını muvafık görmeyen Büyük Millet Meclisi-
I nin arzusuna tevfiki siyaset etmek mecburiyetinde bu-
I lunan Heyeti Vekile bu temasa müsaade etmiş midir? 
I Etmiş ise bunu ne suretle Büyük Millet Meclisinin 
I siyasetine tevfik etmiştir? Eğer Yusuf Kemal Bey bi-
I lâ istizan bu temas ve ziyarete ictisar etmiş ise He-
I yeti Vekile bunun hakkında ne düşünmüştür ve ne 
I gibi bir muameleye teşebbüs etmiştir? Buralarının 
j Heyeti Vekile Riyasetinden müstacelen istizah edil-
I meşini teklif ederiz. 

27 Şubat 1338 
Sivas Kütahya 

Ziyaettin Cemil 
Van Bolu 

Hakkı Şükrü 
Karahisarışarki Kırşehir 

Mustafa Yahya Galip 
Aydın Genç 

Tahsin Celâl 
İsparta İsparta 
Remzi Mehmet Nadir 
Biga Kayseri 

Mehmet Osman 
Gaziantep Gaziantep 

Rağıp Abdurrahman Lami 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi Avrupa 

ya gitmek üzere İstanbul tarikini ihtiyar etmişti. Yir
mi güne karib bir zamandan beri orada ikamet et
mektedir. Bir huzura çıktığını haber aldım. Bu bir 
hakikat mıdır? Hakikat ise hangi sıfatı salahiyetle o 
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huzura çıkmıştır? Meclisi Âlinin muvafakati alınma
dan Heyeti Vekile böyle bir salâhiyet vermiş midir? 
istihbaratıma nazaran Yusuf Kemal Beyefendi; Tev-
fik, îzzet Paşalarla huzura çıktığı zaman Padişah ar
zunuz veçhile sizi bir tebaa gibi kabul ediyorum di
ye iltifatta bulunduğu mervîdir. Büyük Millet Mec
lisinin istiklâl ve hakimiyetini ihlâl eden bu ahvali 
müessife ne ile telâfi edilecektir? 

* Bu tarzda muameleye duçarından sonra Yusuf 
Kemal Beyefendinin Avrupa'ya gitmesine mahal kal
mamıştır. 

Metni takrirde münderiç hususatı Heyeti Vekile 
Riyasetinden istizah eylerim. 

1 Mart 1338 
Diyarıbekir Mebusu 

Hacı Şükrü 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Bey; usul 
hakkında söz isterim. (Usul, usul, ne olacak? İstemez 
sesleri) Söz istiyorum, usul hakkında... Hakkımdır. 

REİS — Meclis, Hariciye Vekiline söz verdi. Bi
tirmeden nasıl usul olur? (Sonra söylesin sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim; malumu âliniz istizah takrirleri reye kon
mak icap eder ve kabul edildikten sonra müzakere 
açılır. Bir defa istizah takrirlerini reye koyunuz. Mec
lis kabul ediyor mu? Sual takriri de öyledir. 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Saruhan) — Karesi Mebusu Abdülgani Efendinif» 
sual takririni okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekilimiz Yusuf Kemal Beyefendinin 

tahtı riyasetindeki heyetin Avrupa'ya azimet ettiği bir 
sırada İstanbul hükümeti Hariciye Nazırı Ahmet İz
zet Paşanın riyaseti altında da bir heyetin Avrupa' 
ya azimet edeceği evrakı havadiste görülmüş ve fakat 
bu seyahattan hakikî maksat ve mana ne olduğu 
vazıhan anlaşılamamış olmakla Hariciye Vekâleti Ve
kili Celâl Beyefendinin bu hususta. Meclisi Âliyi ten
vir etmek üzere izahat ita buyurmalarını arz ve tek
lif eylerim. 

5 . 3 ... 1338 
Karesi 

Abdülgafur 

Şunu ilâve etmek istiyorum ki Tahsin Beyin on 
beş... 

TAHSİN BEY (Aydın) — İstizah takririnin Mec
lisi Âlice kabul edilip edilmiyeceğinin evvelâ reye kon
masını teklif ederim. 

I REİS — Efendim müsaade buyurun. İstizah tak
rirleri mesnuu âliniz oldu. Meselenin fevkalâde neza
keti hariciyesine binaen celsei aleniyede bu takrirle
ri mevzubahis etmeği Makamı Riyaset mahzurlu 
buldu. Hariciye Vekâleti Vekili Beyefendi de aynı 
noktai nazardan mahzurlu gördüler. Şimdi heyeti âli-

j yenize arz edildi, mesnuu âliniz oldu. Bu istizah tak
ririni kabul veya ademi kabul yine Heyeti Âliyenize 
aittir. Reyinize arz ediyorum. İstizah takririni kabul 
ile Hariciye Vekili Celâl Bey tarafından cevap veril
mesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... 
(Ekseriyetle kabul edildi) (Sual şeklinde sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydın) — İstizah takriri Heyeti 
I Vekile Riyasetine varit oluyor. 

REİS — Heyeti Vekileden istizahınızdan vaki 
I olan şeye hariciye Vekili Bey cevabını verecektir. He

yeti Vekile Hariciye Vekiline havale etmiştir. Mesul 
memur kendileridir, cevabını vereceklerdir. 

I Buyurun Celâl Bey. 

MAHMUT CELÂL BEY (Hariciye Vekili (Sa
ruhan) — Yusuf Kemal Bey hareketlerinden evvel 

I Heyeti Âliyenize ber tafsil maksadı seyahati hak-
I kında izahat verdiği veçhile Avrupa'ya hareketinden 

maksadı aslî oradaki cereyan ve efkârı anlamak ve 
I bizim maksat ve matalibi millîyemizi anlatmaktır. 

Yani bir kelime ile hülâsa etmek lâzım gelirse siya-
seten tenvir ve tenevvür için bir seyahat ihtiyar et
mişlerdir. Buna ilâve edebilecek bir şey varsa o da 

I İngilizlerle Fransızların arası açılmıştı ve bu açıklık
tan istifade edip etmemek imkânı mevcut mudur? Bu-
nu da tetkik eylemek idi. Yusuf Kemal Bey bu iza-

I hatı esnasında İstanbul'dan Avrupa'ya gideceğini 
I Heyeti Âliyenize söylemekle hemen ittifakla itima-
I dınıza da mazhar olduğunu ilâve ve kaydetmek iste-
j rim. 
I Takrirlerin ruhu müeddası Yusuf Kemal Bey İs-
I tanbul'a niçin gitmiştir ve İstanbul ile temasına He-
I yeti Vekile salâhiyet ve mezuniyet vermiş midir? Bu 

tarzı hareket bizim siyasetimiz üzerinde muzır ol-
I muş mudur? Bendenizin anladığım bunlardan ibaret

tir, 
I Evet efendiler; Heyeti Vekileniz Yusuf Kemal 
I Beyin İstanbul üzerinden Avrupa'ya geçmesini ve arz 
I edeceğim esbap dolayısiyle Padişah ile görüşmesini 
I tensip etmiş ve kendisine salâhiyet vermiştir. Bunun 
I esbabı sevaikini de biraz maziye doğru ircaı nazar 
I ederek aramaklığımız lâzımdır. Biliyorsunuz ki Is-
j tanbul'da bir Damat Ferit Paşa hükümeti vardı. Mu-
I nun vasfı mümeyyizini kısaca anlatmak için o hükû-
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metin çıkardığı ve kendisinin sadaretine ait olan hattı 
hümayunu, meşihati işgal eden zatın çıkardığı fet
vaları hatırlatmak isterim.. Onlar bütün milletin 
birbirine karşı kılıç çekerek kanım heder etme
sini mubah kılıyordu. Bittabi böyle bir hükümet 
yaşayamazdı. ve yaşayatmadı. Onu bugünkü kabine
yi teşkil elden Tevfik Paşa ve Tevfik Paşa kabimesind'e 
en mümtaz bir sima o'hrak birtakım rüfökasım is
tihdaf ettiler. îzzett Paşa mevkii iktidara gelir gelmez 
Anadolu İle temas etmek istemiştir ve o temasında 
da, vaıki olduğu zamanda da, «Sevr» muahedesinden 
dem vurmuşıtur. Kendisine maksadı rmillîmiz anlatıl
dığı ve istiklâl için uğraşıldığı ve Misakı Millîyi te
min etmekten başka memleket için felah olmadığı 
anlatıldığı zaman Anadolu ile yakımdan görüşmesini 
talep etmiştir ve haber göndermiştir. Kendinîm de bu 
talebi isaf edilerek Bilecik'te mülakat vaki olmuştur. 
Bilecik'te mülakat esnasında Relisi Muhteremirniz 
Paşa Hazretleri ismet Paşa, bendeniz, Kılıç Ali Bey, 
Muhittin Baha Bey, Hakkı Behiç Bey bulunyorlardı 
ve biz Mraf edelim ki orada tesadüfen bulunuyorduk. 
Mülakat Reis Paşa Hazretleri tarafından olacaktı. 
Ve ilk mülakatı müteakip Reis Paşa Hazretlerinin bi
zim de sıfatı mebusiyetimize hürmet ederdk nıüza-
kerata iştirak ettirdiler. Cereyan eden ahvali o zaman 
bir mebus sıfatiyle yakından gördüm. O zaman bize 
telkin etmek istedikleri - dolayısiyle - kâğıt üzerinde 
olan zayıf kalbi imanı ağızlarından da işitmek sure
tiyle muttali olduk. Bunlar karşımıza çıktıkları za
manda Anadolu'ya geliyorsunuz efendiler efendiler 
denildi. Geldiklerinden mutlaka kuvvetli bir vaat 
aldıkları ve yenli kabine teşkil ettikleri için İstanbul' 
un siyaseti umumiyesinde mühim bir tahavvül vuku 
bulduğu zannım besliyorduk ve en ahaf bir tabirle 
bu zevatın hiç olmazsa efendiler «Sevr» muahedesi 
üzerinde ufak bir tadilat yapmak iiçin vas't aldıklarını 
zannediyorduk. Kendileri ile karşı karşıya gelip de 
sorduğumuz zaman boyunlarını eğdiler ve kızardı
lar. O halde efendiler buraya niçin geldiniz suali 
kendilerine irat edilmek lâzım geliyordu. Hulâsa 
olarak bütün matalibi «Sevr» muahedesini kabul et
mek ve ondan başka bir çarei hareket yoktur. Mü-
zakeratımızın hulâsası ancak bunu göstermektedir. 
Orada müzakeratın dar bir sahaya inhisar etmesi ar
zu edilmediği için kendilerine açık söylenildi ve de
nildi ki; siz İstanbul'dan geliyorsunuz, Garp siyase
tini bize nazaran yakından takip etmişsinizdir, ten
vir ediniz. Biz size nazaran Şark umuru ile daha zi
yade ve daha çok malumattarız. Biz orada yaptıkla

rımızı size anlatalım. Gayet açık, gayet vazıh ma
lumat verelim. Gayet açık ve samimî bar kalp ile 
müzakere ve itba edelim. Kabul ettiler. Şarktaki 
vaziyeti kendilerine izah ve bJkâyet etötik. Onlar da 
Garp gibi hiç bür şeye istinat ötmeyen vazdy^lerftni 
hikâye ettiler ve şu neticeye vasıl olduk ki eHeriride 
kendilerinin yapacak bir şeyi yoktur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin takip ettiği siyaset; 
memleket için en nafi bir siyasettir ve şu neticeye 
vasıl olduk ki onların istanbul'da böyle bir heyet 
halinde muhafazai mevcudiyet etmeleri biizlim vazi
yetimize dahi sui tesir etmekten hali değildir. Bunu 
itiraf ettiler. Şu halde biz Şark siyasetini - ki yeni 
başlamakta olan Şark siyasetini - açık kalble yürüt
mek mecburiyetindeyiz. Buyurun efendiler Ankara' 
ya; müzakeremizin mabaadiine orada devam edebi
liriz, mösafirimizsiniz dendi ve burada alıkonuMular. 
Bittabi bu zevat burada kendi ihtiyaçları ile kalma
mışlardı ve fakat burada kaldıkları müddetçe zan
nediyorum ki kendilerinin bu sakat zihniyeti bu mu
hite de telkin etmek cüretinden meni nefs edeme
mişlerdi. Bu kendileri için cüret değil bir itiyat idi. 
Bu Ankara muhitinde sizin kadar Misakı Millîye aşk 
ve imanla rabıta gösteren bir heyetin diğer bir he
yetle temastan sonra dahi fikir ve kanatleri üzerinde 
bizim fikir ve kanaatlerimiz muteber olması lâzım ge
lirken verdikleri bir muhtırada; hâlâ izmir'in muh
tariyeti idariyesinden ve beş sene sonra oranın şekli 
hükümeti hakkında karar verilebilmek lüzumunu 
teklif edecek kadar hafiflik gösterebildiler. Bunların 
buradaki vaziyetin temadi'süne o zamanki Heyeti Ve
kile rıza ve muvafakat etmedikleri için, yani burada 
kalmamalarına ve İstanbul'a gitmelerine bazı kuyut 
ve şeriat tahtında müsaade etmedi. Müsaadenizle onu 
arz edeyim, belki Heyeti Celilenizin malumatı yok
tur. Olsa da tekrar etmiş oluruz. Bunlar, siyaseti 
umumiyemizin ana hatlarında yani Meclisi Âtinin ta
kip ettiği esasatın gayet doğru olduğunu itiraf ettik
leri zaman «Bizi bırakınız, çoluğumuzla, çocuğumuz
la beraber oturalım ve bundan sonra katiyen vezaifi 
hükümet ile meşgul olmıyacağız» diye Heyeti Ve
kile huzurunda teminatta bulundular ve istanbul'a 
gider gitmez istifa edeceklerine dair tahrirî teminat 
ve bu teminat alındıktan sonra bunların burada 
temdidi ikametlerine hiç bir mana kalmamıştır far-
ziyle istanbul'a salıverildi. Derhatır buyurunuz ki 
bunlar İstanbul'a gider gitmez bu sözlerini tutar gibi 
istifa etmediler. Fakat az bir müddet sonra mevkii 
iktidara geldiler. Mevkii iktidara geldikleri zamanda 

— 16 — 



1 : 3 6 . 3 . 1338 C : 3 

Anadolu'ya balâpervazane yazılmış bir telgraflarını 
derhatır ediyorum. O telgrafın içinde deniliyordu 
ki: Biz mevkii iktidara geleli iki gün oldu, Fakat bu 
M gün zarfında yaptığımız tesir ile Avrupa siyastiili 
kinimize alt üst oldu. Hatta efkârı umumiye siyase
timize hüsnü tesir etti ve İzmir'in tahliyesi bile mev
zubahis oldu 'diyorlardı. Buna lâyiık olan cevap ve
rildi ve cevapta da: İnşallah vukuat sizi tekzip et
mez. Çünki siz memleketin mucibi menfaati olacak 
surette beyanı mütalaada bulunuyorsunuz!, Fakat biz 
ise vaziyeti o kadar berrak ve saf görmüyoruz den
di. Ondan sonra Yunan taarruzu başlamıştı. Bunu 
kısaca Heyeti Celi'lenize arz etmekten makisadıım; 
beM bunlar İstanbul'un esaret havasını çok teneffüs 
ettiklerinden dolayı rnüstekâr bir siyaset takip ede
miyorlar, daima sağa, sola kaçıyorlar, belki bu zaafı 
idare orada bulunan ecnebilerin tazyiki mühimdir. 
Binaenaleyh zikzak: hareket eden ve siyaseti umumi-
yemdzi muayyen 'bir veçheye doğru tevcihi istikamet 
edemeyen bir heyeti ison bir ihtar, son bir vazifei va-
tartiyeye davet etmek üzere, Heyeti Vekileniz Yusuf 
Kemal Beyefendiyi mazur görmemiş ve Yusuf Ke
mal Beyefendiyi mazur görmemiş ve Yusuf Kemal 
Beyi, bunlara nasihat ve milletin Misakı Millîsini 
umumiyetle müdafaaya kendilerinden söz almağa me
mur eylemişti. Yûsuf Kemal Bey bunlarla ilk tema
sında evvelâ muvafalkat eder gibi bulunmuşlardır. Fa
kat kendilerinin böyle bir muvafakaitnaıme vermek, sa
lâhiyetini hak oldufldıaıım ve bu işin ancak Padişaha 
ait ve münhasır olduğunu ifade ve Heyeti Vükelâda 
mevzubalbis olacağım söylemişlerdir. Fakat Heyeti 
Vükelâdan müsbet bir nedice çıkmamıştır. Bu, mü
zakere esnasında ilken Yusuf Kemal Bey derakab İz
zet Paşanın ziyaretine maruz kalmışlardır. İzzet Pa
şa, Yusuf Kemal Beyi bulunduğu hanede ziyaret 
ederek kendisi Zatı Şahanenin görmek istediğini ve 
arzu ettiğini söylemişlerdir. (Gürültüler) Müsaade 
buyurunuz efendim. Söz alıp söylemek herkesin hak
ikidir, dinleyelim ve bendeniz de layıkıyla maruza
tımı ifade edeyim. Asabiyet için her zaman vaktimiz 
müsaiitltür. (Devam, devam sesleri) Yusuf Kemal Bey, 
gece alafranga saat yedide İzzet Paşa, Tevfik Paşa 
beraber olduğu halde - bilmiyorum, tabir caiz ise -
huzura; çıkrnıstır (Handeler) huzura çıkarken yaver 
paşanın oradaki muhafızlara verdikleri emirden ve 
İzzet Paşanın uşağına sıkı, sıkı yaptığı tenbihafctam ve 
mülakatın gece olmasından istidlal edebiliyoruz ki: 

Bu meselenin onlarca gayet mahrem tutulması icap 
ve İktiza ediyordu ve Yusuf Kemal Bey huzura çık
tığı zaman Sultan Mehmed sâdiis (Gürültüler)... 

HÜSEYİN AVNİ (Erzurum) — Reis Bey rica 
ederim, bu suretle idarei kelam etmesini Meclis ka
bul ediyor mu, etmiyor mu? Ekseriyete istirham ede
rim onlar kadar biz de alâkadarız, lafız ile oynama
sın lar. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Yanına) 
çıktığı zaman Suiifcan Mehmet Sâdis siyah bir redin
got giymiş ve ilikli olduğu halde ayakta müştereken 
kabul ediyor. İlk söz olanak - ki itaıarruz buradan baş
lıyor - İstanbul'a geldiğimizi ve beni ziyaret etmek 
istediğimizi Tevfik Paşa söyledi, riyaset etmekle mü|f-
tehir bulunduğum m'ilietimin bir ferdi ile temastan' 
malhzuz oluyorum; yani Yusuf Kemal Beyi orada 
milletin bir ferdi silfaitiyıîe kabul ettiğini söylüyor, ve 
ondan sonra kendisinin hayatı maziyesi hakkında ve 
fakat herhalde günahlarını affetfürmek istediği mü-
saiit bir şekilde bazı beyanatta bulunuyor, Bunun. üze-
fiıme İzzet Paşa söze karışıyor ve diyor ki: Biz Tev
fik Paşa île; böyle bir mülakatın mucibi menfaat ol
duğunu gördüğümüzden teritijp etttik diyor. Yani bu
nunla Yusuf Kemal Beyin müracaatçı vaziyette ol
madığını ve padişahın yanlış söylediğini kendisinle ih
tar ötaldk isliyor. Yusuf Kemal Bey; Büyük Millet 
Meclisinin makamı mualütayı hilafeti tanımakla oldu
ğunu ve tanıdığını ve kendisinin de bütün mahiyeti 
ile tanınmasını talep ettiğimi ifade ediyor; dikkat bu-ı 
yuruldu, değil mli efendim? (Evet, evet sesleri) (Anıla-
şiidı sesleri) Mep ödüyor. 'Bunun üzerine kendisiyle 
ımil'let arasında Yunanlıların güırdiğinli ve- YunıanKar 
mdmilekeiitten mündetfi olduktan sonra bu taldbiimiziin 
şayanı müzakere olduğunu söylüyor (Handeler) ve 
daiha ileriye vararak itidal ile hareket etmek lâzımdır 
diyor. Bunu da bana Jeherak Pelte söylUdü diyor. 
(Handeler) İstitrat kabilinden şurasını Heyeti Celite-
roiza arz ötmek isterim ki: (Jenenaıl 'Pelte rüe haşir ol
sun sadaiorı) Paris mlümsissiılıimiz Ferit Beyden bir 
rapor almış bulunuyoruz. Ferit Bey raporunda Jene-
ral Pelile ite vukulbulan muüâlkaitınıdan bahsediyor ve 
diyor ki: General Pelte beni ziyarete gfalldiigi zaman 
kanldisinden sanayiin, vaziyeti baikkında izahat is
tedim ve dedi ki: Padişahın size die yapifcığı gibi İngi
lizlerle birleşerek bize aırka çevireceğki'den çok kor
kuyorum-

§u hakte efendiler; şu iki havadisi karşfeşttrdığı-
mıız zaman, toaliimentin en halfiif öihetüyle söylüyorum, 
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tarafeynaıden birisi yanibs söylüyor,. tştte Yusuf Kemal 
'Bey bu şakulde yandaraıldan ayrıldıütitan sonra izzet Pa
şaya şikâyet edliıyar; yalan söylödjlğjnli, yanlış harekeîfc 
efctigünli pınoitesto ediyor ve <blir rapor hainde arz ettiğimi 
ıhu şeyleri blize biddiiııiyor, Bu vaziyetti şey etmek için 
Yusuf Kemal Beye bir direktif verdik ve o d'ireıkıtıiffi 
mülsaadeniizle aynen okuyacağını!.! 

[«SURİET» 
(İZZET PAŞA; Hazretleııine, 
Türikıiye Büyük Mliilet Meclisi ve onun millet ve 

memleketin hayat ve istiklâlini kurtarmak için takip 
ettiği mukaddes davaya müid&eiîlyatıi zahirenize baka
rak sadık bulunduğunuz zanni ile zatı âlimizi ve rüfe-
ıkıanızı memleket ve rnü'Uete karşı medyun bulunduğu
muz. vezaıifi hamiyeti ifaya davet etilim. Maatteessüf 
ibeyanatınızdan ıhinmetice mü'fcefehfoim olan manayı ha-
tkiilki ve saray mülakatının tarzı tertibi, bilhassa biziın 
Avrııpa^la bulunacağımız zamanda sizin de Avrupa 
ricalini ziyaret etmek içlin seyahate kalkışmanız, bu 
suretle hasımlarımıza Tür'kiiye'de Büyük Millet Mec-
fis'ince istenilen şeraitten dûn sulh yapacak bir heyet 
mevcut olduğu ümidini vererek amal ve metalici 
miliyemizin tahakkukunu tehir etmekten ve içinde 
îstanJbul halkı da dahil olduğu üzere bütün efkârı 
milletin izihar ettiği vahdetin sırf sizin tarafınızdan 
•Mâl edıildJiğinıi göstermekten başlka bir şeye yaraimıya-
cak olan hareketiniz zanim mevcudun butlanım isbat 
etmiştir. Ben elyevm makamı mıualalyı hilafeti işgal 
eden zata ancak onun ciddî ve samimi talebi vuku
unda lâzimüMtti'ba hakayiki izah zımnında görüşme
ğe mezun olduğumu söylemiştim. Zatı âlinizin rüfe-
kanızla beraber benli müracaatçı vaziyetinden göster
miş olduğunuzu bilâhare anladım. Bu tarzı hareketi
niz zaten gayrı meşru olan vaziyetiimizle müterafik 
değimdir, denemez. Mıahaza bu mülakat padişahın ef
kâr ve sebatı haMkiyesine kesbi ıttıla etmiş olmak 
{itibariyle istifadesaz olmamıştır. Pek bariz anlaşıldı 
ki milletlin hakiki mümessil olan ve mukadderatı 
millet ve memlekete şer'an ve hukufcan yegane vazı-
ülyet bulunan Türkiye Büyük Millet Mec'Mnin tanı
maktan, ibaa ile beraber, kuvvei maneviyenin kesri 
hıülyaâtyie ıtehidMatta büllınımalkllia berdevamsınız. 
Binaenaleyh hertürlü temasınızın ve bilcümle efkâr 
ve harekâtınızın menafii âliyei millet ve memlekete 
münafii ve muzır olduğunu Türküye Büyük Mıillet 
Meclisi Hükümetine arz ettim, «imza: Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Umuru Hariciye Vekil 

Yusuf Kemal 
(Bravo sadaları) 

Yusuf Kemal Bey bu mektubu Hilaliaıhmer me
murlarından bk zat vasttasiyle gönderiyor ve tesel
lüm edidiğine datir imza dahi aldığım Heyeti Veki
linize bildiriyor. Bu vakadan sonra dahi Efendiler, 
mUetin mataiıbnin bir noktada temerküzü için Harfc-
oiye Vekiliniz Yusuf Kemal Beyefendi sarfı mesai
de bulunuyorlar. Bunlar Avrupa'da mdsakı mitlimizin: 
Yusuf Kemal Bey tarafından müdafaası için istedik-
ieri şeyleri yapacağız, yapmak istiyoruz, konuşuyo
ruz, konuşacağız suretinde bir çok zaman zarfına 
mecbur e&Bkben sonra ve en rühayet kerjdiferiniii 
de Avrupa'ya gideceklerini ve binaenaleyh Yusuf 
Kemal Beyin talebinin verilemeyeceğini söylüyorlar^ 
Şurasını Heyeti Muhteremenizin bilhassa nazarı 
dikkatine ve nazarı ıttılaına arz etmek isterim ki bu 
meselede dahi Yusuf Kemal Bey bunların sanih ya
lancılıklarını yakalıyor. Son defa olarak Tevfik 
Paşayı ziyareti esnasında; Tevfik Paşa; izzet Paşa
nın ifadesine atfen. Gl. Pelte ile mülakatında Gl; 
Pelle'nıin ve onun rüfekasının tzzet Paşanın Avrupa' 
ya seyahatini muvafık gördüklerini ve hareket etme
leri lüzumunun söylendliğini Yusuf Kemal Beye an
latıyor. Yusuf Kemal Bey bittabi mümessillerle dahi 
temasta bulunduğu için bu vaziyeti garip buluyor.; 
»Bilâhare astıltiliaaitaına göre İzzet Paşa, Tevfik Paşanın 
yanından çıktıktan ve Yusuf Kemal Beyefendi bunu 
Tevfik Paşadan işitip çıktıktan sonra Tevfik Paşa 
izzet Paşayı aratıyor ve o esnada izzet Paşa togft&z 
mümessili ile görüşmek üzere olduğu cevabını alı
yor; Yusuf Kemal Bey Gl. Pelle'yi ziyaret ediyor 
ve bu vakadan kendisine bahsediyor. Bana Tevfik 
Paşa; izzet Paşanın ifadesüme atfen böyle bir ffikrinttzlini 
olduğunu söyledi diyor. Gl. Pelle şaşırıyor ve hayret 

edüyor. izzet Paşa ile konuştum, bana Avrupa'ya 
gideceğinden bahsetti. Bunlar işi sizin dediğiniz 
şekle sokmalarından dolayı mütehayyir ve hayret
teyim diyor. Bumdan bizim istidlal ettiğjirnliz mana; 
Efendiler, bunlar milletin muvacehesinde bütün mil
letin hukuk ve mukadderatına va?>iülyet olan meş
ru bir heyetlim, memleketlin taüıebM isaf etmekten 
korkmuş bulunuyorlar ve zannediyorlar ki Anadolu 
mümesilleri bir şapkalımın söylediği söze herşeyden 
kıymet ve ehemmiyet verir. Onun ecnebiler tarafın
dan Avrupa'ya seyahaıta teşvik edildikleri esbap ma
zeret olarak dermeyan etmiş 'bulunuyorlar ve en ni
hayet Yusuf Kemal Bey teması katedterek ve arz 
ettiğim bu mektubu göndermek suretiyle Pake kum
panyasının bir vapuru ile dloğru Marsilya'ya hare
ket etmiş bulunuyorlar ve geçen Cumartesi günü 
izzet Paşa Hz. de Yunan ordusunun müsadesiıyle 
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Yunanlılanıı İşgal sahası olan EdSme'ıden Avrupa' 
ya gitaılişİHikuıuyorlar. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Cehfenne-
min dübame güsün. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Zanne
diyorum İdî hakikati Heyeti Celülesnize aırz edebil
dim. Bunun esbabı mucibesSni tahKil ve .takyit et
mek zatı aföleraııe aittür. Şurasi'nı ilâveye meaburum-
kÜ İstanbul (ile temas (karam veıliDIdiğü zamanda bende 
nâz Heyeti Veklilede bıflianmıiaıdığıım âçiin kemali cü
retle söyfeyebMrim - Heyetli Vektilemıiz; İstanbul'a 
karşı bu kadar meşru ve bu kadar fedakârlık içimde 
çırpınan bu memlekettin, bu milletlim yegane talebi 
olan »istiklâl meselesini kendilerfıne teklif ettaıklferi za
manda bunun reddî ile mukabele göreceğini hiç bar 
zaman hatır ve hayallerine getirememâişilendir ve ar
kadaşlarınız meseleyi bu kıadar vatanperverane dü-
şünmuşlerdir ve fakat maruz kaldığınız mesele bu
dur. Yusuf Kemal Bey bunu olduğu gibi Avrupa'da 
enzan umumiyeye vazedecektir ve biz de bundan 
sonra kendilerine arz edeceğiz, bunların mahiyetini 
olduğu gibi millete biMiıreceğiz ve celsed aleniyede 
lisanı münasiple arzı malumat edeceğiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yanhştır fik
riniz, çok aceledir, bomba olur miillete bu.. Her-
şeyitı bir sırası vardır. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Müet-
ten hüç bir hakikat güzlenemez. Velevki milletim afey-
hîtue odtsun, bir şey gizU/ayameyıiz, mıafiiınıe oü|sun... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Daha çok söy
lenecek var, fakat onları sakhyorsunuz. 

BEYANAT (Devam) 
/. — Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Haz

retlerinin vaziyeti, askeriyeye dair izahatı üzerinde 
müzakerat. 

REİS — Evvela Paşa Hz. teşrif etmeden evvel 
beyanatları esnasında söz alan arkadaşlarımız var
dır, Paşa Hz. tiki beyanatı hakkında söz söyleyecek-
Herd'ir. O suretle devam edeceğfe. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Söz söylemek hakkım
dır. 

REİS — Evet efendim hakkınız mahfuzdur. Ha
riciye Vekili Beyefendinin beyanatının müzakere
sine de celsed hafiyede devam edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Efendim; 
'Başkumandan Paşa Hz. vaziyeti askeriyeyi izah bu-
yundukıtaın sonra 'belikti vukuu ım/uhıtıemel taarruz ve
yahut tarafımızda© vukubuifiacalk bereketler muvaf
fakiyette mötfcefeminceye kadar cephede bulunacaida-

rını emir buyurdular, amsamSmülkalp kudümlerimin 
ımuvaffakiyetöerimi bütün Medlis temenni eder ve'bü
tün hepümliz temanm ederiz. îmşalllah şan ve şerefle 
gider ve şem şerefle avdet eder. (İnşallah sedadan) 

EfendtiJıer, gerek ondu ve genek Medftsin yegân© 
iltiimot ve lislüiınajtgahı bMıncIi- AHâh, tfkfeıcfi haftan M-
madı ve üçüncü de oıidusuıduır. Bu devlet yaşayacak! 
foşaMam. Gecemde atrz eltlliğlkn gübi yegânıe mukaddes 
ıtaondığımız gaye etrafımda yek Aoaffib oJarak bir katile 
hallinıde daima gidersek muvaffak oluruz. Bundan oüzâ 
tohiraf edersek münkariz oîlusnuz. Böyll/e bir kiimse içâ-
rnıizKİe katiyen tasavvur ötmek olamaz. Çünkd herlke-
fiün fücur ve kanaatli, gayesü saadet ve sıelâmelötür. Efen-
düiter harekâttı miıHüye Paşa Hz. din buyurdukllıan şe
klide vekaıyi tarihiye bM ikaz,, etimliştli. Ö harbimi 
musibet günleri hatıra geltinteJlidlir iki Çanakkale bil
mem ne şahametlierimi gösteren mMÜiet bayrağmı sar
dı koydu. Tıitriyondu. İşte bu efaadiflıer kuvvettin kes»-
roDduğu gündü, mMötan azmli, Amama, (kaidesi kaülbinde 
idi, fakat dçiinli yakıyordu. Onu gaılieyana getireni 
kenıdisii oldu, yani mıÜlsit servetimi kairüyem esirgemi
yor son ümiidsliz, mecalsiz dünya görürken bakuuz 
M. AHahın linayetfiyite ine gibü kudretler meydana geti
riyor. Herbiramiz vatanın selâmetine Paşa Hz. kadar 
merbut ve her bir arkadaşımız da bu vekayii, bu ta
rihi müdriktir. ReödiferM ıtemlim ederim ki değil böy
le nasihatları d bayisiyle ita öttâdietnberi mukaddes ta
nıdığımız gaye etrafımda her zamam müttehidiz. Bdz-
d» düşmamîiarımızım 'isıtifade edeceği hüç biir hareketfi 
görülemez. Düşmanlar daha burada ufak ufak kı
vılcım hallinde tebellür edem ımsanilan atftamak isi 
tadüler. Fakat oma bile muvaffak olamaıdıJlar. Çüoki 
o kıvılcımlar halkım kaHlbinden kopmuştu. Sorarım 
Paşa Hz. ne, Amaısıyalda iken. hamgli orduya istinat 
edliıyorîlaındı. KenidiîieıM Perlit Paşa ftailâip ederken' 
telgraf teijgraf üzenine . Tercamda taklip ederfarkön 
ken'diarfinü kim tutuyordu. Evet mfiTOlet -idi. Bdmaiera-
alseyh bu miiüîıet o gün azmlind iân etımliş ve muvaf
fak olıurtoaya kadar bumdan ıinh!iıraf edem ne kadar 
büyük otesa oJsun, Vekil 'bite dtea omu kahredecefc-
tir. Bu uğurda inhiraf lirnkâıru yok/üur efemdliler. Ga
yemiz o mukaddes gayetertim husuftu içindir. Bu 
ımulkaıddes gaye yofllumda Snlhtiıraf edecek veyahutt an-
lıaımuyacak hir haıtamız oHursa birbiirimtizâ ikazla mü-
fkefıafiz. Avrupa'nım blizârnlle me ahzuitası var. Efea-
dBer Avrupa'nın 'rşttahasım aaltaram şu memlleket maa
lesef herşeyden maihaıum... 

Avımpalıiar görüyor kfi bu ımalhrumöıyeıtilteır içfadıe 
'yaşayan msllbtlfâre yakışacak biir şey varsa esarettfir. 
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Onun içtin txM .taksime kovuluyorlardı. Evet, görü
yor musunuz ne büyük 'ima© görüyorsunuz ki Aıvru-
panm o amalimi o arzusunu fiili fille tekzip ediyor. 
AvmıpaMaır büzüm şeralM esasâyerriizde tesfiim oku:, 
esür oliur. Fakait biz son. oefieısuimıizâ som kainimizi sar-
fedinceye kadar çalışHiz. İşte tekzip ettik efendiler 
Avrupalılar ben bir an için hatama getihıniiyorum 
ki ırnetmlefcet içerisinde îngiiffliziıer o seffTsemUfldteaıiirti 
ıtiekrar ederler, Efendiller bu memlekete bu kadar teş
kilât ıM senıedeniberi devaim edan vekayide hangi bir 
Tüıkü yakalayıp kalbini açarsanız para alimış, bir 
şey almış değldir. Ya; htaımako3linıdıen ya sersemliğin
den beBdi bir cürüm ika etmiştir. Böyle bir âdiJlik 
böyle bir kan biziim rnffiıetimiz içerisinde tasavvur 
«demliyorum. Katiben kalpgâbjrniiz olıan halk içimde 
lâtümaıdmi'iz berkemM ve hıerbirimliz efenıdier onum 
muakkibiyiz, her fert, her Mebus böyle hain bir 
kimseyi içinde taşıyacağma tasavvur edemiyorum, 
yer bulaşmaz ve bulamamıştır. Haltta bu milletin id
raki asırlardan beri mukaddes tanııdığı makamı 
hilâfetten X) esna hareketleri bile bir müddet için 
yaşatabiMşti. Ondan sonra onilar da ölldü. Baktılar 
ki oramı kudsiyatlkudien o makamıdan kopacak şey de-
ğil orada oturamiar antik linsanflar... 

Ben burada geçen dakikalara avınım.' Bilmem ne 
paşası idi, nıe İzzet Paşasından bahsedelim ne şahıs
tan bahsedelim. Efendiler omlar hiçtftr, bir şahıstır. 
Vaktii geldiği zamanda onların cezasını bir saat zar
fında vermek kudretini nasıü lisbaıt ederiz, o zaman 
belıîli olur. Bilnıünaısebe yine arz etmiştim ki efendi-' 
ler biz makamı muaMayı hilâfetin kudsiyetine hür-
ımıet ve mukaddes gayesti ile beralber benlim (içtiha
dımın. gayesinden doğan, kanından hasıl offima der
yada oturuyor. Hepimiz alakadarız. Onun içlin mu
kaddes tanırız, yoksa o (irademizi, emir ve fermanıiy-
te bizim memleketimizi esir edecek, Ermenistan yapa
cak bir adamın fermanları işelemez efendiler. (Bravo 
dadaları) O mukaddes makarna kutsi adamı getiririz 
efendililer. Bu millet İşte febat edliyor ki her ne kadar 
muhterem tanıtırsa Hamilsin hiyanet ettiği zaman ce
zasını görüyor ve biz bundan daima mütenebbilı oli-
malüyız. Evet biz bu günü her zaman gibi zannet
miyoruz. Şu Mecliste Efendiler ne harp ve ne de adı 
bir zamanda düşmanlarımıza serilişte olacak bir de-
fllsSler verebilsin, imkana yok vuku bulamamıştır ve 
harp zarnan'i nefer kadar biziim de burnumuzdan 
kan gliittiği zaman Paşa Hz. mfi Meclis namına gön
deriyoruz. Onu temsil «diyor. Neferin kalbine o ru
hu veriyor, muvaffakiyetlenini yerden • göğe kadar 
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temıenjrii ederiz, çünki kendi mu^aıffaMyetmazdir efen
diler. 

IBASRÎ BEY (Karesi) — Sakarya ' muharebesi 
esnasındaki vaziyet me idi? 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Devamla) — Burada 
kim ki kendisimi azaların fevkinde daha yüksek, da
ha vatanperverdik' derse ben onu hiyanet vatamiye 
addederim. Ben herkesi kendimin fevkinde görü
yorum. Beden ziyade yandığıma iman ederse ben de 
yandığına inanırım. Yoksa yalandır. (Bravo sadakan) 
YaOimz şurayı hatırlatmak üsterfim; demin bir suft 
tefehhüm hasıl olıdu, Paşa Hz. burada buyurdular ki; 
şu, şu kanun çıkarsa, Başkumandanlık, Müdafaai 
Miüıiye Mmem. hangi vekâlet bunu yapmakta ma
zurdur, emri burası verir, mazeretini biz burada dü
şünür ve veririz. Paşa Hz. fimden istirham edenim. 
ki bir neferdin, bir zabiiitin ihtiyacını zaruretimi beni 
de kendlillarü 'kadar takdir edenim ve zalbüti her zaman! 
ve ahvali fevkalâdede • takdir ederiz, nasihatlerini 
bize değil ınıeferfıare, zalbitllere vererek vaziyetin va-' 
haımiBlüni gösıtersiindlar. Çünki istinatgahımız maalesef, 
zayifıtdr. Fakait imanımız kavidir. Köylü öküzünü 
vermiş, nefer evladı çarıksız oüarak yaşıyor. Yürü-
yecefctir, biz de keseceğiz, biz de vereceğiiz. Bir za-
man/lar hîkaye olimıuştu ki efendiller, bunlar acı tesir
ler, fena izler bıratoırJiar. ben bundan korkarım. Pa
şa Hz, bumdan konksunftar, Cavlt Bay kanunu kendi 
yapar iteüiefonîa evinıden söylerdi. 

Efendiler, Paşa Hz. tâ ıseveriiz, fakait eminimize 
itaat etmekte seveniz, aksi taikdiiırde parçalarız. (Bra
vo sadaflıarı) O da iftihar etsin. (Bravo sadalam) 
Ben yine Paşa Hz. ne söylüyorum, kendilerini Ca-
vide, Canide, ••kimseye benzetmiyorum. Çünkü o 
OahitJler, CavJifclıer daha bitaam kümler, İstanbul'da 
Fenit Paşanın bilmem kimilerin zilletini kabul ederek, 
boynunu eğerek onlara karşı isyan bayrağını çekti. 
Biulmlünasabe söylemiştim M tecerrüt etti, gelldi bize 
lbir.ha?!k gfibi çailaştı. Ürnlit ederdim ki verilen rüt-' 
beyi kabul etmiyeydi. İnşaîlah, tnşaHah bir gün' ge
lecek neferfllükile çalışacak ve iftihar edecek, bugün1 

Başkumandanlık olsa da 'belki lüzumuna kalSirn, fakat 
Paşa büyüıkltür, ondan ntükûl edecektir. Vetevki miil-
îlat versin, çünki iSrrutiiyaz yok. Çok şeref yalnız ona 
deği efendiler, şeref Kemal ismiyle şereftir. O bum
dan sonra yükselecek bir şey vardır efendiler, namı
na heykel dikeriz. O vakit yükseir, bundan fazila 
yükselmek yok. Paşanın burada kaıt, kat muvaffafci-
yatlanm alkışlamıştık. İhşaüah son zaferini de bu
radan alkışlayacağiiz. H-erhaHde hüsnü niyedierinden 
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emiktim efendiler. Herhalde kaJlbi saftır ki kendSslind 
AEah muvaffak ediyor. Her hususta muvaıfiaMyeîini 
ıtemenıöi edeniz ve burada kemalli hüraneûe aflöcıştanz. 
Kendieıi de Müşirlik foımasını da şuraya koymak-
Sa lifttâha? ederler. 

SALÂHATTÎN BEY (Mersliın) — Muhterem 
efemdiJJar, beradenliz beyanatı maıruzanın bir M ıuok-
tasıma karşı kendi fikrimi aırz etmek istiyorum. Hu-
susalta askerliye hakkında denmeyan edülen nutkun bir 
kısmı da hususaltı süyastidir. 'Bunun bazı noktalarına 
ait fikrimi söylemek ûsitüyorum, evvelâ arz etmiştim 
ve iteyöt buyurmuşlardı. 'Bu raütalaait sırf zaıtîdlir ve 
bir (taahhüdü zımnîyi Meclisçe taahhüt etmiyor. Bu
nu kaydettim. İkincisi vazüyaıtı askeriye hakkında hiç 
bir kelime söyliiyecek değüım. O İnşallah raetayici ile 
tebellür eder de ve Imşalah hepimizin arzusu veohlile 
huBÛlpezir olur. Bu railflıatfin kanundan, dlişjinıden, tır
nağımdan artınarak son takanına kadar verdiğS, ver
mekte olduğu bu meseleyi İnşallah hüsnlü neticeye 
isal ederiz. Benim burada - eğer 'lazımsa - yalnız ima 
edeceğim bir nokta var. Biz daha evvel hazırlamabSİJir-
idik, yahut hazırîıanaımaz imi idıik ve İnşallah bu de
fadaki teşebbüs edeceğimiz taaırruzda şimdiye kadar 
yapılmış muvaffakâyartllaırın daha canün ve daha nett-
celi bir şakulini arzu edeıliz. Bu 'M noktaya Başku
mandanlığın nazarı dikkatini her Mebus gfibi beınde-
riiz de bir vecibe addedenim. Şüphesiz kii (imkânter 
yapümıştır. Daha iyi (imkânlar [istemek baikkımızdır 
ve biımetice bunu bir ıtamenıniiden 'ibaret bırakarak 
geçiyorum. tfadaıtı âlliyelarli aıraısunda hangi yoUdaan 
gideceğiz sual vardır. Tahminen maşıfikten başla* 
dik, garbe gidiyoruz. Yahıut şarktan başlıyorİar, gar-
be gidiyorlar ve milleti kemdi mebdelerinden başka 
mebdelıere götürüyorlar ve bu tarza idare •rnemfteketta 
hissiyatı, ananaltı ahlakı ile müteaırız oliduğu için bu 
istikamet bu mildıetli saadete götürmüyor. Bu mevzu 
üzeninde burada uzun uzadaya söz söylemek zamanı 
değildir. înşalah bunu bilhassa, çünfci, bu teşekküllü 
Hükümet ve gayei Hükümet meselesidir, programia-
•rımızın esaısaıtjdır. Bumun üzerimde konuşacağız ve 
hu mebdeleıti çok güzel telâkki edenim. Aldığımız 
mebdei daha ıiyi tekâmül ettirerek gidersek daha 
doğru olurdu. Fafloalt acaba o yolda mı gidiyoruz. 
Acaba üttühaz ettiğimiz esasalt, tuttuğumuz umde hali
kın afnftaifâyafttnı, likltisadiiyartim, dhıtliyacaltım tamir ve 
ıslaha doğru matuf olan tedabM ahlakiye ve mane
viye imidir? Yoksa şekli hükümete vesalireye doğru 
giden eşkâl midir? Ben bumu anlamıyorum ve binaen
aleyh bunun 'izahını sonraya bınakasyörurn. Uzun bir 

bahisitüır. Başka bir meseledir. Vaktft olmadığı için 
söylemiyorum. Yaınü hükûmıat nazartyestinden vesai-
ıreden bahsolunmuştu. Fakaıt başka bir seki tasav
vur olunmuyor buyurulidu. ©unda handenizin dü
şündüğüm hükümet ıslahımın, nazaaliyesiinun tebeddü
lü şakule olmaz denerek on (M senelik inküUabta ta-
maımiyle Kanunu esasi tecivir ettik, tamamiyle zararı
mıza oldu ve memleketimizi kaıybettük ve taksim 
edildi. Biz ablakliyaıtı, ananatı ve mffleflimfekı kalbî-
liyetinli ıslah etmeli ve bİmaehaelyh yükselmeğe çalış
malıyız. Bu da maarifle iktisadi ile vesaireye 
ehemmiyet vermekle olur. On iki senedir yapamadık. 
Binaenaleyh bu noktada înşalMah ayrı ve sakin bfc 
zamanda görüşülecek ve bu noktada bendeniz şekli 
hükümet değil ıslahı nefis tmeseletslinti ortaya sokmak 
meselesini (istenim. Bu da ımiilflıatin ahlaken, ibnen ve 
flktisaıdan ihyası mesıeflıasiidir. Bunu bırakıyorum. Şfiln-
di efendim şayanı ehemmliyet ve asal mesele dahiflü 
cephedir. Meclüsi Âliniz defaatlle bu hususta kendi 
kanaatlerini ve arzularını izhar etmiştir. Şüphesiz ki 
efendiler dahili cebhenin ıslahı, milletin mesut edin
mesi ve terfih edütaıesii ve arzu ettiği şeylerin okşa-
mıasııdıır. Eğer biz onu tarzı idareli hükümetimizde, 
eğer taklip ettiğimiz hentürlü muamelâtta bu gayeyi 
temin edersek dahili kale gibidir. Yalnız bunu halikın 
hamiiyetinden, haton gayretinden ıflâahM istersek 
ve bir semere vermemek üzere talep edersek bu teh
likelidir, sakattır. Bir raddeye kadar dayanır, sonra 
gider. Binaenaleyh memleketin kardelenine hücum 
'öîmelariınd 'temün edelim ve kaMdıerİnii kuvvetlendi 
relim. Bu esaslara ıliayet edecek bittabi Medfisd Alîi-
dür ve Hükümetin lidaınasünden mesul MeollM Alidıir. 
Binaenaleyh bunu Heyeti Vekileden belklöyoııum ve 
yaptridları şeylere baktığım zaıman bunun tamararyte 
tatbik edidiğinii görmeliyiz, Buna daiır Heyeti âfflilye-
niize yüz defa söylamliştim. DaMüi cephe lidaıri mese
ledir ve idareden asMan mesele ya kifayettir, yahut 
zaman meselesii ortaya bir unsur olmak üzere afc&t-
yor. Ben diyorum İM zaman meselesii mevzubahis ola
maz. Yedi yüz senedir zaman bulamadı kii ademd l/â-
faye vardır. Burada ehflUere müracaaıt edeJim diyo
rum. Bu noktada zannederim ki çalışamıyoruz. EML 
meselesii şüphesliz ki şuradan, buradan ickrtiaden va
kıf olanları alalım. Bu, ı£Süm meselesidlir. ilim yoluma 
gidelim, kimde görürsek ondan atalım. Bunu yap
mamışızdır. Yani sırf bir hudut dahilinde kaJtmaMIıa 
zanmedenim lidanei Devliat hususun'da biz esnafımızdan! 
daha dûn ve daha mahdut kaildik. İyi bir netice tistülh-
siaıl edemedik. Bunu da bırakıyorum. Yanli dahili me
selesii efenıdöler Meclisti Alinizin 'iyi çahşrnası ve Hte-< 
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yeti VekÜteoikı liyii çalışması ve lidarei Devletlin esa- I 
saitı hepimizce bir aırada görüşüllmesidir. Maalüteetssüf 
bumun dç>in ne toplanmağa, me görüşükneğe imkân 
hasıl oluyor. Bu ınûkaıtı esasliyeyli hepimiz ihmal edi
yoruz. Umumî kıısururmızdıur. Halbuki en evvel, ya
pılacak odur. Efenidlbr dliyoıüıaır kli hesap olsun bitsün. 
InşaiBllaıh düzöteoeMiiır. Efonıdleır haırp bir şedciflîdüır, ufak 
bir gayedir. Ona doğru yürüımellidir. Bunun arkası 
vardır. Onu gönmeüli, ona doğru gitmelidir. Onun 'içtin | 

3. — MÜZAKERE 
1. — Milli orduya alınacak zabıtan, askeri terfi J 

kanunu ve makam maaşatı hakkındaki kanunun bazı j 
maddelerinin tadili ve Heyeti Vekilenin vazife ve sa
lâhiyeti hakkındaki kanunların müzakerelerinin te
hiri. I 

REİS — Mevzu üzerinde müzakerata geçiyo
ruz. 

Buyurun Hüseyin Avni Bey. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Askerî ka

nunları hasılı umum kanunlar kavil değil, rica edi- | 
yorum umumumuza ve bittabi hepimiz bunda dahi
liz, fiil isteriz. Millet onu görmek ister. Millet onu 
gördüğü anda çok sevecek ve çok yapışacaktır. Efen
diler, o zaman ordularımız demir gibi olacaktır. Fa
kat bunu yapabilmek için 1300 senedir, sevdiği, sev
mek istediği, tamdığı adat, imtiyazat köklendirilmeli, 
bunlara ümit verilmelidir. Böyle bir millet arzuya 
göre her halde üç beş gün içinde taklip, tebdili hü
kümet veya teşkili hükümet edemez. Mevcut esasat, 
ananat, adat ne yolda ise o yola gider. Zevahir ile | 
yürümez. Altında esasat vardır. Ananat vardır. Ben- l 
deniz onun için bu nokatta yani milletin sevdiği şey
leri anlamak ve ona göre yol vermek ve ona doğru 
gitmek lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Öyle yapılmaktadır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Evet söz is
temiyoruz. Ben de öyle görmek istemekteyim. Hepi
miz söylüyoruz. Ben de söylüyorum. On iki senedir 
maalesef bir şey çıkmamıştır. Askerî kanunlar hak
kındaki mütalâatın bazı noktalarım bendeniz musip 
görürüm. Fakat muarız olduğum büyük bir esas var
dır. Bu kanunu tedvine memur edilen, encümenden 
müntehap bir heyettir. Bu heyet bu nokat üzerinde 
imkânı kadar çalışmış ve lâzım olduğu kadar anlaş- I 
mış ve nihayet bu encümende mevzubahis olduğu za- I 
man vekili mesulü Müdafaai Milliye Vekili Paşa eğer I 
bu kanunun maksadı ordunun terakkisine veyahut I 
hali hazır üzerine idaresine kâfi olduklarım his bu- I 
vurdukları halde pek âlâ diyeceklerdir, öyle dediler. | 

hüsnü niiyötiimfae delâlet edecek ne gibii gaye var. Ben 
bunu göremiyorum ve asıl koıtktuğum günü günün© 
boş vakit geçilmekten ibaret olan haıyaıtor ki müte
madiyen bu hayatta bir şey yapamıyoruz ve yapaıma/-' 
malktayız ve memleketi zaınınedüıyorum 3oi ükHisadea 
hırpaüaitaıış bulunduğumuz bu zaımanda hüç aHmazsa 
bu halka ümit verecek gayelıarliınii gösıteaımek fiiüya-
tımı hir an evvel gösterdlim. Bu bahslin bu (kusmamı 
da bıaıaıkacağıım. 

EDILEN MEVAD 
KÂZIM PAŞA MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ 

(Karesi) — Benim söylediklerimi nazarı dikkate alma
mışlardır. Kendi düşündüklerine göre karar vermiş
lerdir. Yoksa encümende söylediklerimi nazarı dik
kate almamışlardır ve kabili tatbik değildir. 

SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — (Devamla) — 
Bu kanunun müzakeresinde Müdafaai Milliye Encü
meninde Samiîn safında bulunuyordum. Biraz bu
lunmuştum. Binaenaleyh kendilerinin muarız olma
ları hasebiyle bittabi bu mesele Başkumandanlığa ta
allûku hasebiyle beraberce müzakere edebilirdik. Ve 
bu kanun Heyeti Âliyeye bir defa gelmiş, bir defa do
laşarak bunun esasına muarız, bu da Hükümet ve 
Meclisin karşı karşıya veyahut ordu ile Meclis karşı 
karşıya bir vaziyette buyurulmaktadır ki, bunu siz 
kabul etmezseniz, bunu kabul etmiyecek kimse yok
tur. Bu Meclisin karar verdiği her şeyi yapmaya mec
burdur yaptırılır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (De
vamla) — Kabili tatbik olmayan bir şey yapılamaz. 
Orduyu izmihilale sevk edenlerin efendim. (Gürültü
ler) 

KÂZIM PAŞA MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİ
Lİ (Karesi) — Salâhattin Bey deruhde etsin, şimdi 
çıksın tatbik etsin. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Bendeniz esa
sen Müdafaai Milliye Encümeninde dahi bililtizam 
men'i arzu, etmiş ve her hangi bir suretle bir kararda 
bütün yanlış bir noktayı nazarı takip ediyor diye 
ortaya bir söz atılmasın diyerek bulunmadım, bu En
cümende. Meseleyi bilmiyorum. Muvazene Encüme
nince nasılsa geçen sene Heyeti Aliyenizin gösterdiği 
arzu üzerine bulunuyordum. Oradan çekilmiştim. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Encümen 
den her gelen kabul edilmez efendim. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Sonra ceva
bını alırsınız. 

Efendim, geçen sene Beyler 23 idi. Ordunun o za
manki şekline göre maaş miktarı, eğer kadroya göre 
dolgun bulunursa, bittabi bunda ufak tefek tenkihat 
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mümkünse nazarı dikkate alınmış ve bu para aşağı 
yukarı inmiştir. Bu suretle ordunun maaşatını Mec
lisi Âliniz kabul etti. Tabiî o zaman tenkisi cihetine 
gitmedi. Bittabi o zaman Meclisi Âlinin karanna , 
mutavaat ederiz. Bendeniz bunun bir iflâsı Maliye 
götürdüğünü biliyorum. Hatta bunu evvelce söylemiş
tim. Harbe devam tasarruf ile olur. Onu bir kere söy
lemiştim. Hatta Müdafaai Milliye Vekili ve Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretlerine Mahaza 
Meclisi Âlinizin arzu ettiği kemali şerefle menafii 
milliyeyi müdafaa eden ordudan hiç bir şey esirgeme
yiz. Makam maaşını da aynı suretle tenemmüv et
mekte olan erbabı liyakate ve ashabı meratibe kâfi 
derecede kalsın. Hariçten gelmek arzu edenler için 
bir ümit. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Kanunu 
müzakere etmiyeceğiz, zaten. Caiz midir, değil midir? 
Onu müzakere edeceğiz. 

SALÂHATTlN BEY (Devamla) — Söyliyeceğim 
efendim. Bu kanunun çıkmasında ifrat tefrit olmuş 
mudur? Bazı ifradat ve kelimat vardır. Veyahut ait 
oldukları noktalar bunun tenevvür etmesi lâzımdır. 
Eğer vüsü malî bu paraların bugün verilmekte olan 
adamlara aynen verilmesine imkân hasıl ettiriyorsa 
bunu deruhde edecek her hangi zat yapsın ve versin. 
Buna hepimiz razıyız. Bunda muarız olarak kimse 
göremiyorum. Fakat bazı nökat üzerinde bazı şeyler 
fazla ve noksan olur. Bunun Heyeti Aliyenize gelme
si kanaati umumiye önünde muhakeme olması için
dir. Onun için istediğinizi zammedersiniz. Bunun. üze
rine karara lüzum göstermemiştir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara)— Karar meselesi yoktur. 

SALÂHATTlN BEY .(Devamla) — Anlıyorum. 
Arzum başka noktadadır. Arz edeceğim, müsaade 
buyurunuz- vesaire hususuna gelince bunu ait oldu
ğu Encümen müdafaa etsin. Muvazenei Maliye En
cümeni bunu bir tahdit olmak noktai nazarından se
sini çıkannamıştır. Çünki bununla alâkadar olduğu 
Encümene göstererek tasvibini almıştır. Onun için 
bunun mesuliyeti bize ait değildir. Filhakika hissen 
ve tamamen doğrusunu ve kalbimi söylerim. Bu ka
nunda acaba bunun bazı şıklarını kıracak bir vazi
yet mi? Acaba buna ne gibi nokatı nazar saik olmuş
tur? Sonra gördüm ki tıbkı makam maaşatında ol
duğu gibi bu sene bir az fazla gidilmiştir. Yine bu
nun ilerisine doğru gidilmiyeceğine yani hesaplı ha
reket edileceğine güveniliyor. Heyeti Aliyenizin tak
dir ve muhakemesine tabi bir meseledir ve herkes 

nıasıl biliyorsa öyle muhakeme eder. Binaenaleyh 
bunda şu veya bu adamaların şu muhakemesi mese
lesi bendenizce varit değildir. Bu kanunların harbin 

, nihayetine kadar bazı aksamının tehiri müzakeresi 
mümkün olabilir. Meselâ terfi kanunu olabilir. Ben
deniz de diyorum !ki buna muhalif değilim. Bu bi
lâhare olabilir. (Öyle ise mesele yok sesleri). 

Seferberlik zammı meselesine geljnce; seferberlik 
zammı meselesinin kaldırılması vaciptir, farzdır. Bi
naenaleyh orta yerde büyük bir şey yoktur zannedi
yorum. Şu halde meselenin pürüzlü görülen nokta
ları haJMedimiş gibi geliyor bendenize; verilen izaha-. 
•ti mütekabile ile... 

Binaenaleyh bu kadarla iktifa ediyorum efendini. 

HAKKI HÂMÎ BEY (Sinop) — Şimdi efendim; 
bu kanun en ziyade Başkumandanlıkla alâkadardır. 
Binaenaleyh Başkumandan Paşa Hazretleri hemen 
harekete hazır bulundukları bir zamanda, müzake
resinde alâkadar bulunan Başkumandanın bulunması 
herhalde lâzım ve zarurîdir. Bu itibarla Başkumandan 
Hazretleri bu kanun kabul edilsin veya edilmesin ve
yahut müzakere edilmesin mahiyetinde bir şey değil, 
belki bugün için müzakeresi zamanı olmadığından 
dolayı Başkumandan burada bulunmadığı zamanda 
ruznameye ithal edilmek suretiyle müzaıkeratma baş
lanırsa orduya başka suretle akseder, tam ateşli bir 
devirde tesirini yapar. Binaenaleyh müzakerenin te
hiri lâzım gelir tarzında zannederim bir şey izhar et
tiler. Bu kanunîdir ve zarurîdir ve onun için kanu
nun müzakeratı esasatına girişilmediği için mütaflaa-
tımız zaittir. Ancak Paşa Hazretleri burada beyanat
ta bulunurken Encümene ait söz söylemediklerinden 
dolayı, söz söylemek isteyen arkadaşlar bittabi hak
larını istimal etmek zarurî-idi ve zannediyorum ben
deniz için bunun müzakeresinin tehiri muvafık olur. 

(Muvafık, muvafık sesleri). 

KÂZIM PAŞA {Müdafaai Millîye Vekili) (Kare
si) — Efendim; mesele para meselesi değildir. 1338 
senesi için zabıtanın rnaaşatından yapılan tenkisat 
ve bizim de yaptığımız .tenkisatı arz edersem bu me
selenin para meselesi olmadığı anlaşılacaktır. Yüzde 
yirmi umum meyanında zabıtandan bilâ itiraz kesi
yoruz. Bazı makamat vardır. Bir derece mafevk rüt
be maaşatı almak suretiyle bir az fazfla bir fark ala
caktır. Bunlar geçen sene bir kaç derece mafevk rüt
be maaş farkı alıyorlardı ve bunun için ordu itiraz 
edecek, zabıtan itiraz edecek diye hiç düşünmüyo
ruz ve çünki biliyorum ki o zabıtan para için düşün
mezler ve onun için kendilerinden daha ziyade mu-
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harebmin arefesinde bulunduğumuz bugünkü günde 
bir mülâzım alkmış lira allıyordu. 

Şimdi bunun maaşı otuz yedıi liraya iniyor ve ben 
biliyorum ki o müJâzim kalben diyor ki maaşlarımı
zı muntazaman verirseniz keski milletin ihtiyacı bu
lunduğu bu zamanda yirmi lira versinler der. Para 
meselesi mevzubahis değildir. Bunun tehiri müzake
resi Başkumandan Başa Hazretleri tarafından teklif 
edilmiştir. Bu kanunlarda paraya taalluk etmiyor. 
Yalnız bunların meyanında seferberlik zammı vardır 
ki on liradır. Gerideki zabıtandan tenkisi hakkında 
Muvazenei Maliye Encümeninin bir töklifi vardır. 
Müdafaa! Millîye Encümeni bunu ifa etti. Halbuki 
bunun tatbikinde de müşkülât yoktur. Bundan baş-
>ka paraya taalluk eden her ne varsa bunların hepsi 
kablo edilmiştir. Asıl müşkülât bu arz ettiğim ve 
SaUâhattin Bey biraderimizin de son sözlerinde be
yan ettikleri kanunların böyle muharebe arefesinde 
bulunduğumuz bir zamanda tatbikine kalkışmak key
fiyetidir. Bazı zabitan kıdemlerinden kaybedecek, bu 
suretle bazı zabitanın şevk ve gayretleri münkesir 
olacak, bazı kumandanlar terekkî ümit ederken bu 
ümMeri zail -olacaktır. 

Bazıları Sakarya muharebesinde takdirname almış 
ve bugün bir fedakârlık göstereyim diye düşünür
ken, hayır sen terfi edemiyeceksin diye Meclisi Âli
nizin alkışlarla taltif ettiği o zabitin o muharebedeki 
taltifi de keenflemyekün olacaktır. Bunüann hepsi cep
heye aksedince iyi tesir bırakmaz. Efendiler; zabitan 
isyan etmez, zabıtan Meclisi Âlinize karşı hürmet
kardır. Fakat Meclisi Âliniz yarın ölüme sevkedece-
ği bu zabitanın hakkını da nazarı dikkate almalıdır. 
Efendiler; parayı istemiyor, paraya ait bunda bir şey 
yoktur. Para meselesi kemali emniyetle kabul edil
miştir ve bu da zabıtanın hamiyetlerine terkedilmiş
tir, 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Efendiler, sebe
bi teşekkülümüz olan meselenin yani mevcudiyet ve 
istiklâlimizi tabii se matuf olan cidalin yeni bir saf
hasının arefesinde bulunuyoruz ve Meclisin, milletin 
her şeykı fevkinde meşgul olacağı bundan ibarettir. 
Selâmetler ve muvaffakiyetler temenni ettiğimiz Baş
kumandan Paşa Hazretleri o meselei uzmanın selâ
meti namına sîzden iki kanunun bir ay ve belki bir 
buçuk ay tehiri müzakeresini istiyor ve o kanun me-
yanmda da bizim arkadaşlarla aylarca uğraşarak ih
zar ettiğimiz mesuliyeti Vükelâ intihabı Vükelâ ka-
nunten da vardır. Belki bir, bir buçuk aya kadar 
bu kanunların müzakeresine başlayarak intaç edeme

yiz. Teehhüründen ne çıkabilir? Rica ederim bu mel-
hamei kübraya karşı ifa olunan bu vazifeyi ve bu
nun ifa olunacak en çetin bir manzarası karşısında 
bunu kabul etmemek ve bunun üzerinde ısrar etmek 
üzere söylenilecek lâfü güzaf bu Meclisin haysiyeti
ni ihlâli eder. Bu, Meclisi Âlinin haysiyetine yakışır 
mı efendiler. (Ediyoruz sesleri). Rica ederim müza
kere kâfidir. Arzulan muvafık görülsün. (Kâfi ses
leri). 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
takrirler vardır. (Müzakere kâfidir sesleri). 

CEMAL PAŞA (İsparta) — Müdafaa! Milliye 
Encümeni namına söyliyeceğim. Efendim Müdafaai 
Milliye Encümeniniz ismiyle müsemma olmak üzere 
ordumuzun muzafferiyetini, muvaffakiyetini temin 
için çalışan bir Encümendir. Encümen ve bütçe he
yeti bu kanun lâyihasını yaptığı vakitte evvelâ ora
dan arz edeyim. Muvazenei Maliye Encümeni Mü
dafaai Milliye Encümeni iâe de görüşüp bu babtaki 
Müdafaai MiHiye Encümeninin fikrini almak istedi 
ve o zaman da Müdafaai Milliye Vekili Pasa Hazret
leri bu kanunu okudu. Bu kanunun esas noktai na
zarı millî ordularda, millî hükümetlerde en büyük 
mükâfat milletin teveccühüdür. Millet bu teveccühü
nü rütbe vermek, takdirname vermek, iki takdirna
mede bir terfi yapmakla izhar edebilir. Mademki 
Başkumandan Paşa Hazretleri bunun tehirini emir 
buyuruyorlar. Bu sırada da bunun tehirinde bir beis 
yoktur ve zaten bunun tehiri de en yukarı rütbelere 
aittir. Aşağı rütbede bulunanlar hatıra gelmedi. Bu
nun teehhüründe beis yok, Müdafaai Milliye Encü
meni bunu kabul ediyor. 

Diğer mesaile gelince; Kumandan Paşa Hazretle
ri teşrif buyuruyorlar. Muvaffakiyetlerini temenni 
ederiz. (Âmin sesleri). İzah buyurdukları askerî va
ziyetten şimdiye kadar bendenizin anladığım iki nok
tai nazardan birisi yani İcra Vekilleri Reisi ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretleri bu
rada buyurdular ki Yunanistan dahilinde emniyetsiz
lik vardır. Bizde yoktur. Bu vaziyet bizim muvaffa
kiyetimiz için en büyük bir zimandır. 

İkincisi; Kumandan Paşa Hazretleri buyurdular 
ki Yunan ordusu şeritvarî dizilmiştir. Bu ordu taar
ruz edemez. Bu vaziyet bizim için en mühim bir fır
sattır. Fakat bu zamanlar yine buyurdular ki vesait 
lâzımdır. Vesait kâfi değildir. Bu vesaitin bir an ev
vel tedariki ile Yunanın şaşkınlığı zamanından isti
fade ederek büyük bir muvaffakiyet kazanılmasını 
Meclisi Âliniz namına temenni ederim. İkinci meşe-



î : 3 6 i 3 . 1338 C : 3 

leye buyurdular ki, eski hükümetlerin idaresi ve eski J 
hükümet adamlarının millete karşı, hükümete karşı 
yaptığı işler, bendeniz bu esiki hüıkûmetler idaresin- I 
den en ziyade imparatorluk fikrinin hâkim olduğunu j 
görürüm ve bu imparatorluk fikri bizim gibi bir hü
kümette yani içimizde bize ebedî ve ezelî düşman 
olan kavimler bulunduğu zaman tamamiyle İmpara
torluk hissiyle, fikriyle hareket edilmiştir ki, bu doğ
ru değildir. 

Çünkü Türkler ve itiraf etmelidir ki, Türk ve 
Kürt namı islâm kelimesinin müteradifi olmuştur. 
Türk denildiği zaman Mâm" hatıra gelir. Arap kav
minin bile bir hiristiyanı mevcut iken Türk hiristi-
yanı işitilmemîştir- Binaenaleyh Avrupa bize bu nok- I 
tai nazardan düşmandır. Bu düşmanlığın esası ta Po
lonyalıların taksimatı zamanındaki Polonyalılar, ı 
Türk'ler ve Çinliler hep bu sıraya girmişlerdir. Po-
flanya'lılarda muvaffak oldular. Fakat lehülhamd biz
de muvaffak olamadılar ve olamıyacaiklardır. Polon
ya için muvaffak olduklarına sebep, evvelâ muvaf- I 
fak olmak için Hükümet hududu tabiîsini bilmeli- i 
dir. Halbuki Polonyalıların hududu tabiîsi olmadığı | 
için gitti ve Ermenistan hududu tabiîye malik ola- J 
madiği için teşekkül edemedi. 

Binaenaleyh millettin fikrine hududu tabiiyeyi 
muhtelif vesaike sokmalı. Bu hududu tabiiyeyi so
kacak şimdiye kadar bizim hükümette mevcut olma- I 
yan bir Misaıkı Milli tertip edildi ki bu ilk defa hü
kümetin siyaseti hakikîsini ve siyaseti hariciyesini 
çizmiştir. Bu siyaseti hariciyede hudut Türk ve Türk' 
lerle alâkadar olan milletlerin hududu dendi. Fakat 
bunu harita üzerinde tamamiyle çizmek lâzım gelir ̂  
se bu hududun cenubunu Süleyman Şahın mezarının 
kubbesi ve şimalini Sultan Selim kubbesinde bulu
yorum. Oradaki Sultan Selim minaresinin alemini bu
luyorum. Bizim hududu tabiiyemiz bunlardır. Hudu
du tabiiye bir millette tarih ile coğrafyanın birleşti
ği noktadır. 

Fakat bu hududu tabiiyeyi tutup tutmamak me
selesi bugün mîlletin mukadderatına hükmeden Mec
lisin elindedir. Vaziyete göre hükmedebilir. Hududu j 
tabiî bir az yukarı bir az aşağı olabilir; bu Türk'lerin 
şarkla garp meselesi garbe doğru yürümek meselesi
ne gelince: Tasavvur buyurolursa Asyayı Suğra'da 
'kadim medeniyet sahibi Romalılar ve- Yunanlılar, 
îranîler, Bizansiar, gelmiş yani Asyayı Suğra, Ana
dolu garp olmamıştır; Anadolu tamamiyle şark ol
muş ve Anadohınun şarklılığım hiç bir hükümet 
Türklerin İdaresi altında yaşamasıyla... Hiç bir hü- j 

kûmet Anadolu'da bir asırdan ziyade hükümet ede
memiş. Türkler hükümeti elline bu sahada alıncaya 
kadar, 

Binaenaleyh Anadolu hiç bir vakit garp olamaz. 
Anadolu daima şarktır ve şark kalacak. Yalnız gar
bın füyuzatHidan istifade etmemekte doğru olamaz. 
Kumandan paşa hazretleri buyurdular ki cephedeki 
muzafferiyet dahildeki muzafferiyetle teverndir. Da
hilî muzafferiydi de Meclisi Âlinizin ittihadında tev
hit buyurdular. Bendeniz derim ki MeaLsi Aliniz bu 
milletin sinesinden doğmuş değil tamamiyle sinesi-, 
dir. Meclisi Âliniz şimdiye 'kadar müttehiden hare
ket ettiğine ordumuzun muzafferiyatı ve 'büyüklüğü 
şahittir. Eğer ufak tefek bir vakayı hadis olursa onu 
düzeltmek Başkumandan Paşa Hazretlerinin, yani 
Meclis Reisinin bastıracağına eminim. Binaenaleyh 
burada hiç müşkülât yoktur. Başkumandan Paşa Haz
retlerinin muvaffakiyetlerini temenni ederim. Mecli
sin ittihadından emin bulunsunlar efendim. 

REÎS — Müzakerenin 'kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti ıkabuil edil
miştir efendim. Takrirleri okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Orduya başka suretle akseftkilmek ihtimaline bi

naen orduya muallak kavanin lâyihasının cepheye 
müttehii azimet bulunan Başkumandan Paşa Hazret
lerinin avdetlerine kadar ruznameye ithal edürniye-
rek tehiri müzakere lüzumunu teklif eylerim. 

Binaenaleyh müzakere kâfidir. 
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Yozgat 
| Süleyman Sırra 

(Muvafık sesleri). 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Paraya 

taalluk eden şeyler tehir edilemez. 
REİS — Efendim, şu faalde diğer takrirde müza

kere edilmekte olan... takrir okundu. 

REİS — Başkumandan Paşa Heyeti Myenize be
yanatında sarahaten ifade buyurdukları bu rütebi as
keriye kanunuyla keza ordunun şu sırada zihniyetini 
sükûneti fikirle mesaîsini ihlâl edecek baza kavaninin 
tehiri arzusu izhar ediliyor. Bu meyanda Heyeti Ve
kile vazife ve Mesuliyeti Kanunun avdetlerine kadar 
tehiri müzakeresini arzu buyuruyorlar. 

REŞAT BEY (Saruhan) — İstirham ederim; bu
rada bir kelimeyi izah edeyim. 

REİS — Mevzubahis olan, yalnız askerî kanun-
I lan değildir. Aynı zamanda Heyeti vekitenin vazife 

— 25 — 



t : 3 € i 3 . 133S C : 3 

ve mesuliyeti fcanunudur. Bunun ikisini reye fcoya-
cağım. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, Heyeti Ce-
îilenİBden istirham ediyorum. 2Q - 25 mtiilyonluk ta
sarrufu mucip olacak kasımlar vardır. Burdarın 1338 
Mart ihtidasından muteber olması Hazımdır ve yeni 
tertip edilen bütçeye Müdafaai Milliye encümenine 
vekâlet aidesince bütçeye o surette tetkik heyetince 
konulmuştur. Buna hali malîmiz katiyen müsait de
ğildir. Büyük rütbelerdeki terfâere taalluk eden kı
sımları tehir edebiliriz. Fakat tahsisata, azim sarfi
yata taalluk eden cihetleri ihmal edemeyiz. Bunun 
kemali ehemmiyetle nazarı dikkate almmasmı rica 
ederim efendim. 

VASIF BEY (Stvas) — Efendiler, bu tertip edi
len kanunlar altı tane, lâyihada bunun bir tanesi ter-
fie taalluk eder. Diğerleri doğrudan doğruya paraya 
taalluk eder. Ayda bir buçuk milyon lira tasarruf... 
Harp ne kadar devam eder efendiler? Bu kanunun 
müzakeresi ne kadar zamanda meydana gelir? Buna 
nazaran tanzim edilen kısımların tehiri büyük vebal
dir. Paraya taattuk edenlerin geriye kalması büyük 
bir vebaldir. (Kalmıyor sesleri). Öbür kanuna gelin
ce; bu kanun yapıldığı zaman düşünülen şu idi. Ev
velâ Fransız da bunu yapmıştır. Alsas lören'i elde 
etmedikçe meydanı muharebede hiç bir kimseye mü^ 
şirfik vermemiştir. Biz de bunu vermiyecegiz demiş
tik. Bizde bir tane birinci ferikimiz vardır. Müşir 
olacaktır, oJmryacaktır. Biz de bunun hamiyetinden 
çok eminiz ki o da muğber oknıyacaktır. Bundan 
dolayı biç muğber oflmıyacaktKT. Miralaylığa kadar 
terfii hiçtir. Dahilde terfii ise kıdemen terfi edebi
lirler. Meydanı muharebede olanlar ise miralaylığa 
da terfi olunur. Doğrudan doğruya tercih hizmetine 
mukabil yalnız Paşalık kalıyor. Yunan burnumuza 
girerken biz Paşalık tevcih edersek doğru değildir. 
(Gürültüler). Amma tehiri meselesi o başka. 

Yaihıız buna karşı soyuyorum. İstanbul'da tesiri 
büyüktür. ts4anibulVlan gelenler mütemadiye çoğalı
yor, geliyor terfi ediyor. Paşa Hazretleri vaat buyur
sunlar. Bunfların terfi edilmiyeceğini söylesmler bu 
kanun da tecil edilsin muhik olur. O rütbeler mey
danı muharebede fiilen liyakat gösterenlere hasredil
sin efendim. O zaman amenna ve saddakna. (Doğru 
sesleri). 

REİS — Efendim, Encümen namına söz söylen
di. Şimdi bu babta Paşa Hazretlerinin Heyeti Aliye-
nize izah ettikleri kanunların tehiri müzakeresi hak
kında Şükrü Beyin ve rüfakasımn takrirleri vardır. 

I Bunları reye koyuyorum. Şükrü Beyle rüfekasınm 
S verdiği takrirler reddi mutazammındır. 

İSMET BEY (Çorum) — Hükümetin teklifi de 
I vardır efendim. 
I KAZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ka-
I resi) — Efendim; Hacı Şükrü Beyin takrirlerini ben-
I deniz gördüm. Bunda paraya taalluk eden bir şey 
I yoktur. Yalnız ordunun şimdiki şeklinin tebeddülü-
1 ne dair olan aksamdır ki, bunların tehiri müzakere-
J sini istiyoruz. Bu takrirde ret diye yazılmıştır. Te-
I biri müzakeresi kaydiyle yapılsın. (Tashih edilsin 
I sesleri). 

VASIF BEY (Sivas) — Hangi kanunun reddi ise 
j tashih edilsin. 

KÂZIM PAŞA (MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ 
I (Devamla) — Para meselesi yok. Bir buçuk milyon 
I lira para meselesi mevzubahis değildir. Millî orduya 
I alınacak ümera ve zabıtan hakkındaki lâyihai kanu-
I niyenin müzakere edilmeksizin reddi deniyor. Tehiri 
I olacaktır. İstanbul'dan gelecek zabitan hakkındadır. 
I Müsaade buyurursanız bu takrir hakkında izahat arz 
I edeyim. Şimdi zaten İstanbul'dan zabitan getirmiyo-
I ruz. Elimizde zabit çoktur. Fakat bir muharebe 
I olursa ve muharebe vardır. Zabitlerimiz kadrolarımız 
I dolmuştur. Fazlası da hatta vardır. Bir muharebe 
I olursa bu muharebedeki' zayiatımıza mukabil Istan-
I bul'dan zabit getirmek mecburiyeti hasıl olursa o 
I vakit böyle bir kanunla bunun takyit edilmesini ve 
I mukayyet kalmamış olmak için tabiî İstanbul'dan ge-
I tiririz. 

VASIF BEY (Sivas) — Binbaşıdan yukarısını 
I getiremiyor. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Alay kumandan-
I larından zayiat olabilir. Tabur kumandanlarından 
I zayiat olabilir. Elimizdekileri terfi ettirirsek takım 
I kumandanı yetiştiremeyiz. Terfi arzettiğim gibi sırf 
I muharebelere inhisar etmiştir, Bu Martta kıdem üze-
I rinden yapacağımız terfi cephede bilfiil ifayı hizmete 
I kadar olanlara münhasırdır. Cephe münhalatına 
I aittir. Geri mahallatta hiç bir kimseye hasredilmiye-
I ceğini cephe kumandanından soruyoruz. Filân yere 
I ne kadar yüzbaşı, şu fırkaya şu kadar binbaşı lâzım-
I dır diyecek. Bunların ehliyetlileri arasından sicilâtı 
I ile müsait olanlardan gösterilen yerlere dahi... ettire-
I ceğiz. Bu sünufu harp zabitanına aittir. Doktorlar 
I filân, levazım kadroları dereceleri başka türlüdür. Bu 
I uzun boylu merakı mucip olmuştur. 
I Teşkilâtı da arz edeyim. Çok azaltıyoruz. Bunun 
l miktarını bütçe müzakeresinde arz edeceğim. Gel-



t : 3 6 , 3 . 1 3 3 8 C : 3 

diğim zaman bulduğum miktardan ne miktar tenzil 
edilmiştir ve asgarî nereye vasıl olmuştur. Bunlar 
bütçe müzakeresinde arz edilecektir. Emin olunuz 
azamî tasarruf düşünülmüştür. Arkadaşlar askerî 
terfi kanununun ika edeceği sui tesir üzerine bunun 
müzakere edilmemesini ve reddini teklif ederim diyor. 
Buna tehiri müzakere denilmesi daha muvafıktır. 

Efendim burada makam maaşat ve müteferrikası 
hakkındaki teklifi kanunînin beşinci ve altıncı mad
deleri ki bu derece, mertebedir, faraza bizim geçen 
seneki kadromuzda ordu kumandanı müşirdir diye 
gösterilmişti. Şimdi ordu kumandanı mirliva ise; 
ordu kumandanı mirliva ile müşirin arasındaki farkı 
maaş olarak alıyorlar. Bu sene bizim kabul ettiğimiz 
para bahsinde mirliva bir derece mafevk rütbe ferik 
maaşının farkını alacaktır. Paraya taalluk eden bu 
ciheti kabul ettikten sonra sırf kadrolarda kâğıt üze
rine girecek ve kıtaatta bilhassa ihtizazat yapabilecek 
olan bu iki maddenin şimdi müzakere edilmemesi 
daha muvafıktır. Paraya taalluk eden kısmı yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarışarkî) — 
Muvazenei Maliyeye taalluk eden kısmı istisna edil
mek suretiyle.... 

VASIF BEY (Sivas) — Mafevk, makam. 

(KÂZIM PAŞA MÜDAFAlAİ MİLLİYE VEKİLİ 
(Devamla) — Yoktur bir derece mafevk 

VASIF BEY (Sivas) — Vardır, ettibba mütehas^ 
sısları. 

KÂZIM PAŞA (MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİ
Lİ) (Devamla) — Bir cetvel var nihayetinde.. 

VASIF BEY (Sivas) — İşte o cetvel mucibince 
alıyorlar. Tıp mütehassısları mülâzım dahi olsa 

bile mafevk maaşı alıyor. Alay tabibi derecesinde 
maaş alacaktır efendim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarışarki) — 
Reis Bey; usulü müzakere hakkında söz istiyorum. 
Efendim, elimizde bütçe vardır. Binaenaleyh bütçeyi 
ikmal edinceye kadar zaten bir kaç ay geçecektir. 
Şimdiden zaten bir tehiri karar vermeğe lüzum yok
tur. 

Mademki Meclis ruznamesini tanzim edecektir. 
Bu mesaili ruznameye ithal ederiz, biter gider. Şim
diden bir emrivaki, bir kayıt altına girmiyelim. 

REİS — Takrirleri Heyeti Âliyenize okuyacağım. 
Kabul veya reddi sizlere aittir. 

Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyle rüfekasının 
takrirleri vardır, okutuyorum. 

Riyaseti Celüeye 
1'. — 1338 senesi millî orduya alınacak ümera ve 

zabitan hakkındaki iâyihai kanuniyenin tehiri müza
keresini tekbf eyleriz. 

Urfa Bolu 
Ali Sahip Cevat Abbas 
Gaziantep Diyarbekir 
Kılınç Ali Okunamadı 
Gelibolu Diyarbekir 

Celâl Nuri Hacı Şükrü 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal

dırsın. Kabul edilmiştir. 
Müdafaa! Millîye Vekili tehirini talep ediyor. 

Bunu.kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

Askerî kanunlarının diğer kısmına ait takrirler
den ümera ve zabitanın terfüne dair takrir vardır. 

Riyaseti Celüeye 
1. — Türkiye İstiklâl Harbinin nihayetine değin 

askerî terfi kanununun ika edeceği sui tesire binaen 
tehiri müzakeresini teklif eyleriz. 

Diyanbekir Diyarıbekir 
Okunamadı Hacı Şükrü 
Gaziantep Urfa 
Kılmç Ali Ali Sahip 

REİS — Bu tarzı tehiri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Bu da kabul edildi. 

Şimdi efendim müzakere kâfi görüldü ve Başku
mandan Paşanın Heyeti Âliyenize lüzum gösterdiği 
kavanin hakkındaki noktai nazar da taayyün etti ve 
Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine ait kanunun 
tehiri mevzubahis oldu. Reyi âlinize arzını teklif 
ediyorlar. Bu hususta bir takrir vardır. Bunu reyi 
âlinize vezadeceğim. 

Riyaseti Celüeye 
Terfi kanunu üe hariçten celbedilecek zabitan 

hakkındaki kanun lâyihasına mütedair İâyihai kanu
niyenin Başkumandan Paşanın avdetine kadar tehiri 
müzakeresini teklif ederim. 

Edirne 
Şeref 

REİS — Bu takririn son fıkrasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Şeref Beyin takririnin son fıkrası 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

2. — Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl 
Beyin, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey hakkındaki 
sual ve istizah takrirleri hakkında. 

REİS — Bundan sonra Hariciye Vekili Beyefen
dinin verdiği izahat üzerine rüfekadan bazıları söz 
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istediler. Yalnız aleni müzakerede söz söylemek is
teyen -bir arkadaşımız vardır. Diğerleri hafi müza
kerede söyliyeceklerdir. (Hayır alenî olsun sada-
lan) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu, Hariciye 
Vekili Beyefendinin beyanatının alenî bir celseye ta
liki icab ederse bendeniz de bir kelime söylemek is
terim. Usul hakkında muarızıyım. Bu her şeyi bo
zar bir şeydir, bunu alenî celsede söylemek doğru 
değildir. (Gürültüler) 

REİS — Her taraftan söz söyleniyor. Takrir ve
rilmeden bir temenni izhar ediliyor. Hıfzı ifade 
mümkün değildir. Ne arzu ediyorsanız bir takrir ve
riniz. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Efendim; 
mesuliyeti Vükelâ hakkındaki aknunun tehirine 
bendeniz de taraftarım. Böyle mühim mesa-
ilde karşı karşıya söz söylenilmelidir ve hat
ta bendeniz Harb Encümeni hakkındaki mü-
talaatımı - bilyorsunuz - doğrudan doğruya bu
nun ile alâkadar olan Başkumandan olmaksızın söy
lemedim ve tehir etmiştim. Binaenaleyh mesuliyeti 
Vükelâ hakkında benim söyliyeceğim bir çok sözler 
vardır ve Encümeniniz itibariyle de varittir. Onun 
için bendeniz bunun tehirine taraftarım. 

Bugün Hariciye Vekili Beyefendinin mevzubahis 
ettiği mesele bendenizce gayet yanlıştır. Biz harbi
mizi edelim, muzaffer olalım efendiler. Bunu böyle 
yapmıyalım, hatadır. 

Efendiler fena yola gidiyoruz. Ali, Veli fena 
adammış. Harpten sonra belli olsun. Tevfik Pa
şayı da sonra alkışlamağa mecbur olduk. Fedakârlık 
etti bu adam. Ben Alinin veya Velinin bugün şah
sının tezlil olunmasını veyahut taltif olunmasında 
bize ait hiç bir şey yoktur. O zamana kadar harp 
hakkındaki vaziyet tebellür eder. Bir kere orada 

bazı müzakerat icra edilsin, onun netayicini bekliye-
lim. Bir aya kadar bunun netayici, rengi belli olur. 
İyi, kötü sözler söylenir. Sonra bu işleri biz toptan 
konuşuruz. 

Efendiler bugün böyle bir mesele cerideye akse
derse pek vahim olur, millette nifak uyamr vahim 
uyamr. (Bir şey uyanmaz sesleri) 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Bugün mevzubahis 
olan Hariciye Vekili Beyin izahatının alenî mi olsun, 
olmasın mı meselesi münakaşa olunuyor. Bendeniz 
esasen bugünkü gazeteyi, okuyanlar gördüler ki bu 
mesele zaten lüzumu kadar alenî olmuştur. Fakat 
Mecliste hafi celseden sonra alenî celse olmaması 
daha ziyade sui tefehhümü mucip olabiliyor. Bina
enaleyh alenî olmalıdır. Fakat bendeniz bir noktaya 
takılıyorum. Bilmem Bey nasıl söylediler. Saray 
meselesi yani bunu söyledi. Bu kısmı katiyen aleniye 
sokmak taraftan değilim. Çünki efkârı umumiye 
bizim kadar muhakeme edecek kabiliyette değildir. 
Yoksa İzzet Paşa gitmiş, doğru değildir gitmesi, bil
mem Hariciye Vekili şöyle söylemiştir. Ehemmiyeti 
yoktur. Yoksa saray meselesini karıştırmıyalım. 

REİS — Müzakerenin hafi olarak kifayetine ta
raftar olanlar lütfen el kaldırsın. 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Saruhan) — Efendiler; biz bu meseleyi heyeti muh-
teremenize hafi bir surette arz ettik. Fakat bu ef
kârı umumiyede çalkalanmaktadır, İstanbul matbu
atı mülakattan bahsetmektedirler. Hatta buradaki 
gazeteci arkadaşlar arz ettiğim esasat hakkında telg
raflar almışlardır. Biz memleketin menafiine mu
vafık bir surette bunu efkârı umumiyeye arz etmek 
isek işte o zaman asıl sui tefehhümat meydana çıkar. 
Onun için biz bu esasata ait ayrıca yazdığım vardır, 
onu okuyacağım. 

REİS — Teneffüs için celseye ara veriyorum. 

- » • < > • • • < » •< • -
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DÖRDÜNCÜ CELSE 

REİS : İkinci Reis Rauf Beyefendi 

KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Van) 
m> 

REİS — Celseyi açıyorum. Müzakere mevzutnuz: 

İSTIZAHLAR VE SUAL TAKRİRÎ (Devam) 
1. — Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl Be- I 

yin; Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Avrupa se- I 
yahatine giderken İstanbul Hükümeti ve Halife ile I 
yaptığı temasla alâkalı sual ve istizahlara cevabı. I 

REİS — İstizah ve suaiere cevap vermek üzere I 
söz Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl İBeyefen- I 
dinin. 'Buyurun efendim. I 

MAHMUT CELAL BEY (Hariciye Vekili) (Saru-
han) — Efendiler, muhterem arkadaşlarımızdan Ay- I 
dm Mebusu Tahsin ve Kırşehir Mebusu Yahya Galip I 
Beyler ve rüfekasının ve kezatik Diyad>ekSr Mebusu 
Hacı Şükrü Beyin verdikleri »istizah takrirlerine Trab
zon Meibusu Abdütgafur Efendimin talepnamesi ke
mali dikkatle mütalaa olumdu. Yusuf Kemal Beyin 
İstanbul tarikiyle seyahatini ve orada vuku büfen *e-
maslarmı mevzu ittihaz ederek verlen işbu takrirler I 
hakkımda Meclisi Alimizi layıkdyte tenvir edebilmek I 
(için biraz maziye doğru ircaı nazar etmek mecburi- j 
yetini görüyorum. I 

1. — Malumu âlünizdir ki İstanbul'da menafü I 
memleket ve vatana aykırı harekâtı hainanesiyle Türk I 
ve islâm efkârı umumliyesi karşısında düşmanlarımı- I 
zın ve bunların amal ve efkârı muzırrasına karşı an- I 
kastin iktifa ve intiba eden mahaifilin bile mevkiin- I 
de tutamadığı, açıktan açığa muzaheret ve sahabet j 
eyliyemedıiği Ferit Paşa kabinesinin zarurî ve iztirarî j 
vaki olan sükutu üzerine Tevftik Paşa ve rüfekası i 
mevkii 'iktidara gelmişlerdir, Bu heyetin efkâr ve si
yaseti umumüye üzerinde en kuvvetli ve yegâne âmil I 
ve müdiri görüden İzzet Paşadır, izzet Paşanın şayi 1 
olan şöhretine istinat etmek isteyerek bugün memle- I 
ketin hayat ve istiklâli namına bir rol oynamaya baş- I 
ladığı tarihten beri ibütün esasat ve safahata vakıf ] 
olduğumuz ve şimdi lizah eyliyeceğim harekât ve ic- 1 
raatı tetkik olunursa kendisinin kuvveöi (bir imana I 
ve .fiikri salime maük ve sağlam bir zihniyet sahibi j 

I oîmaıdığı görülür. İzzet Paşa ve rüfekasının nrâHıev-
val vaki olan efal ve harekâta ve mevoudiyetteru bir 

I heyet hainde buîhınrnaiiar ve düşmanların memleke
timiz hakkında bestedikkd amal ve mıakasM t«pvaç 

I ve tahsile ve memleket içinde mefkure itilbariyte bir 
i tiftirak tevlit ederek Sevr Muahedesi ahkâmına karşı 
j açtığımız mukaddes mücadeleyi zaaf ve inhilâie dü-
I sürmeye matuf olmaktan hüç bir vakit hâli katma-
I mıştır. 

I 2. — İzzet Paşanın bu suretle vazifesine başlama
sını müteakip İstanbul'da Anadolu ile temas etmek 

I arzulan da tezahür etmiştir. Evvelâ bitonuhabere ve 
büâhara bizzat ve karşı karşıya gelmek suretiyle vaki 

I olan bilumum temaslarda en bariz hassaıi mümeyyize 
olmak üzere mlemleketkı halâsı namına dlüşmanlan-

I mızın amaline serf üru etmekten başka bir çare o t 
I madığına iman etmiş olmaktan mütevellit hür zaaf na-
J zarı dikkati celbeder. Bu hale bize ölk defa bir zat 
I vasıtasiyle şifahen tebliğ edilen notlar arasında şahit 
I olmaya başlıyoruz, izzet Paşa burada yalnız zaafını 
I hissettirmekle kalmamış Anadoluya da telkin etmeye 
I tasaddi etmiştir. Mezkûr notlar arasmda şayanı dÜk-
I kat olan Ibir nokta; ve nasıl bir fikir ve maksatla işe 
i başladiklannı ayenen göstermek suretiyle pek ziya-
I de mühimdir. İzzet Paşa 26 Teşrinievvel 1336 ta-
ı rihitfde bizimle temasına tavassut eden zata fcaydet-
•I tirdiği muhtırada kendüsinin ezcanti dil itilâf taraf-
I tan olduğunu zilkr ve ispattan sonra aynen -^yie d«-
I yor : 

I ı(Bu sayede müsalahanamenfin baza şeraiti muzır-
i rasmın tehvdnü mümkün gibi görülür. Manam bu ol-
I masa dahi çizilen hudut dairesinde müstakil ve terak-
I ki edebilecek bir hükümeti muntazama teşkil ettin-
I leceği bir çok rical ve aâeîhusus İngilizler tarafından 
I vaadoJunımaktadtr.) 
I Efendâer, bu fikna üzerine bilhassa nazarı dikka-
I tinizi celbetmek isterim. Bu recüKi siyasî «müsaiaha 
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namenin bazı şeraiti muzırrasuıın tehvini mümkün 
gibi görülür» sumeninde hiç bir şey vaadetmeyen müb-
hem bir cümleden sonra da «mahaza bu olmasa dahi 
çizilen hudut dairesinde» Yani Sevr Muahedesiyle 
taayyün eden hudutlar dahilinde müstakil ve terakki 
edehlillecek bir hükümetli muntazama teşkil ettirilece
ği» demekle büze Sevr Muahedesinin bîr hakkı ıbeka 
bahşetmiş olduğunu tasvir ediyor. Efendiler, 'buna im
kân var mıdır? Kendisine 9 Teşrinisani 1336 tarihin
de ayni zat vasıtasiyle verdiğimiz cevapta harekâtı 
mfittiyemn esbap ve sevafikini izah sadedinde aynen 
şöyte denilmişti : «Haricî düşmanlara karşı müdafaai 
istiklâl ile başlayan mücadele hakikli bir inkılâbı da
hilî ile devam etmiş ve miMetiırtizin vicdanında karniy
le mühürlenmiş yeni umdelerle yeni bir Türkiye vü
cuda getirtmiştir. Yenli umdeler mffletimizin ve iradei 
milerin dahilî ve haricî istiklâli tam dahilinde yapı-
dar olması esastariyle hülâsa olunabilir. 

'Büyük Millet Medisinin vücut ve tarzı hükümeti 
ıbüttün cihana kaırşı Türküye için bir emrivaki olduğu 
gibi iBüyük Milet Meclisi Hükümetinin ecnebi askeri 
bulunmayan .bir mmtakada devamı hayatı da müna
kaşaya devam olunmayan bir semerei tecarüp addo
lunur. KıezaÜk düveli âliyeye karşı istiklâl tam dahi
limde fota* mevcudiyeti siyasiye, hayatı midyemizin 
rüknü esasıdır.1»! 

Kendilerinde gördüğümüz zaafı izaleye medar ol
mak ve kuvveti kaflb ve iman hasıl etmek üzere de 
aynen şu fıkrayı ilâve etmiştik : «(Müşir Ahmet İzzet 
Paşa gibi zevatın mucibi hayır olacağı ve milletin ec
nebi silâhiyle iförak ettirilen samimî evlâtlarının 
müesses umdeler dahilinde hirleştirilmesline imkân ha
sıl olacağını ümit etmekteyiz. Bütün memleket, bütün 
vesaitiyJe din ve memleketimize kasdeden düşmanlara 
'karşı tevhidi amal ve mesai ederse muvaffakiyet el
bette katî ve seri olur.» 

23.,11.1336'da temasa tavassut eden zat vasıtasiyle 
İzzet Paşa tarafından görüşmek üzere İstanbul'ca 
Anadbluya bir heyet izamına müsaade etmemiz ta
lep olundu. 26.11.1336 tarihinde yazılan bir cevap 
üe kendisinin ve Salih Paşanın dahil bulunmaları 
muktazi bulunan heyetle en serî ve sebil olarak Bi
lecik'te mülakat mümkün olduğu tebiğ edildi. Bu
nun üzerine İzzet ve Salih Paşalarla süferadan Ce-
vat Bey ve Fatih Hocadan mürekkep olan heyet re
fakatlerinde müşavir olarak bulunan Münir Beyle 
birlikte Bilecuke geldiler. Kendileriyle olan Türkiye 
İBüyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri ve îsmet Paşa, müteakiben bendenizin da-

j hiî bulunduğum Meclis azalarından mürekkep bir 
heyet müzakereye ve mükâlemeye iştirak etti. İzzet 
Paşanın göndermiş olduğu ilk muhtıradaki zaafı kal
bin burada da simaen şahidi olmuştuk. Bilecik»e 
kadar gelmek suretiyle ihtiyarı zahmet ettiklerini ve 
kendilerinin mülakat takibinde bulunmakla bizde 
memleket için hayırlı olacak bazı esasaıt elde ettikleri 
zannı hasıl olduğunu söyledik. «Sevr Muahedesi hak
kındaki noktai nazarlarını izah ederken bir vaat al
madıklarım ve âtiyen de bu muahedemin tadüM ahkâ
mı mevcut olmadığını söylediler. Bu heyetin Sevr 
Muahedesi ahkâmını kabule bizi imaleye çalışmak 
üzere geldiği vazıh an anlaşılmış bulunuyordu. Bütün 
arzu ve teklifleri yapılacak bir şey yoktur, Sevr Mua
hedesinin kabulü lâzımdır, cümlesiyle hülasa ofuna-
biüiyordu. Zaten İzzet Paşa bilâhara matbuatla resmî 
mülakatlarında teyit eylemiştir. Mukaddes davamı
zın müstenlit olduğu bütün esasatı hayaıtiye ve istik-
l'âliyeyi temelinden sarsan bu teklife karşı bütün müey-
yitterimizi ve harekâtı milliyenin esbabı sevafikini, 
şark ve garba ait siyasetimizin umdelerini izah et
tik ve bu mesailede müzakere ve münakaşanın mucibi 
istifade olacağından bahsiyle kendilerini serbest ve 
açık kalble münakaşaya davet ettik. Epeyce devam 
eden müzakereden sonra bizim tarza hareketimizi ve 

I siyasetimizi haklı bulduklarını, kendilerinin hatalı 
düşündüklerini, tuttuğumuz yolda yürümeye devam 

I edebileceğimizi ve bizimle hemfikir olduklarını söyle-
I diler. Biz de «mademki bizimle hemfikirsiniz ve ma-
I demki İstanbul'da bir iş görmeniz kabil değiMr, o 
I halde burada kalınız» dedik ve burada alıkonuldu-
I iar-
I Bu fikir Ankara muhitinde davayı millîmizin um-
I delerini teşkil eden fikir cereyanlarım yakından takip 
I etmiş oldukları, Misakı Millî ile muayyen olan gaye-
I mizin istihsali uğrunda sarf edilen fedakârlığı, teza-
I hür eden azmü iman ve heyecanı millîyi reyülayn 
I gördükleri halde bile verdikleri muhtırada» beş se-
I nelik bir devre hitamında ahalinin arayı umumiyesli-
I ne müracaat olunarak İzmir mıntakasında bir hükü-
I meti muhtara mahalliye teşkili gibi fikirlere tesadüf 
I ediyoruz. İstanbul'dan gelen bu heyet burada bulun-
I duklar» müddetçe vazıhan taayyün eden fikir ve mak-
I satlanna göre tesir ve propaganda yapmaktan: halt 
I kalmıyorlardı. Kendilerine son defa icra edilen bir 
I mülakatta İstanbul'da yalnız hususî ve ailevî işleriyle 
I uğraşacaklarını, hiç bir hizmet kabul etmeyeceklerini 
I Heyeti Vekile huzurunda şifahî ve İstanbul'a gider 
I gitmez istifa edeceklerini de 7 Mart 1337 tarih® bir 
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vesika üle tahrirî olarak temin ettikleri cihetle ser
best bırakıldılar. Filvaki bu efendifer İstanbul'a mu
vasalatlarını müteakip burada vaki olan taahhütleri-
ne riayet etmiş olmak iiçin (istifa ettiler, fakat bu ze
vahiri kurtarmak için ihtiyar edilmiş bir hileden baş
ka bir şey değildi. Çünkü bu istifa üzenine teşkil edi
len kabineye gürmekte tereddüt etmediler. Kabineye 
Kabineye bu suretle tekrar girdikten sionra İzzet Pa
şadan Yunan taarruzunun arifesinde aldığımız bir 
telgrafta : «Şu son zamanlarda ahvali siyasiyem'izân 
kesbefctiği ıvehamete ve düveli İtMâfiyece Yunanistan'a 
mukavemet emrindeki temayülün bütün memleket 
ve bilhassa İstanbul hakkında daî olacağı tehlikeye 
binaen, bilaistisna her taraftan vaki olan ilhah ve 
li'bram üzerine rnlütainünbillah Hariciye Nezaretini 
kabul ettim. İtilâf ve (bitaraf hükümetlerle heyeti 
mümessile tarafından hayırhahane bir fcalbul ve te
lâkkiye mazhar olduğu gibi iki gündenbeıli Avrupa 
efkârında bir sükûnet ve yeniden lehimize ve halâsa 
doğru bir tahavviil hasıl olduğu görülmektedir. De
niliyor ve İzmirlin tahliyesinin mevzubahis olduğu 
gibi nükbinane mütalaat serdediliyordu. Buna muka
bil kendisiine 28, 29.6.1337 tarihli şifre ile cevap ve
rildi. Bunu aynen okuyorum : 

'«İstanbul'da Ahmet İzzet Paşa Hazretlerine : 
Telgrafnamenizi Zonguldak istihbarat müdürü 

vasıtasiyle aldım. Vaziyetinizi SaMh Paşa Hazretleriy
le birlikte vermliş olduğunuz ahde muhalif gördüm. 
Yalnız bir nokta lehin'izde tereddüdümü mucip oldu. 
O da şudur : Deruhdei vazife etaıekle hakikaten mil
let 've memlekete müteveccih azîm bir fenalığın önü
ne geçmiş olmanız ihtimalidir. Çünki Ankara'ya 'teş
rifinizden evvel hüsnü niyetle ve memlekete nâfi olâ-
bileceğin'iz ümidiyle vazife deruhde etmiş olmanızı 
istinat ettirdiğiniz esbabın ne kadar zayıf olduğunu 
ilk mülakatımızda takdir ve itiraf buyurmuştunuz. 
Teligrafnamenizkı muhteviyatı sizi bu yeni vaziyete 
sevkeden esbabı kâfi bir sarahatle göstermiyor. Tav
siye buyurduğunuz hususattan menafii millet ve mem
lekete ve akdettiğimiz muahedata, velhasıl Misakı 
Millîmize mutabık olanları esasen nazarı dikkatte tu
tulmakta ve icabatıha tevessül edilmektedir. Binaen
aleyh vaziyeti umumliyeye ve Zatı Devletinize telkin 
edilmiş olan efkâra nazaran evvelce olduğu gibi bu 
defa da iğM edilmiş olmaktan korkuyorum. Bu tah
min ve muhakememfefi iptai edecek izahata mazhar 

ve hadisata göre müsbet inkişafatma şahit olursak 
bahtiyar olacağımızı >arzederam efendim. 

Türkliye Büyük Millet 
Mecüs'i Reisi 

Mustafa Kemal 
İsitıaırabufdia Hariciye Nezaretli vazafesinli Sıfa eden 

bu zâtın büze yazdığı telgrafta denmeyaın etmiş oldun 
ğu efkâr ve müfcafliaatı mkibinanenJin' derece] isabetlini 
az zaman sonma vaki olan Yunan taarruzu pek güzel 
ve vazıh ıbir sureüte gösterdü. Biz •fofcanibul'dak'ilerAı 
pejıişaıniıi fikrini taıhalklklüim ve esaret havası içinde 
her on mjüıtebeddii bir vaz ve süyaset aldıklarım pek 
iyi biKüytorduk. İstanbul'da hüküm ferma olan bu va
ziyeti müşevMe şeyi nazarı dikkate lalarak son defa 
odmıak üzere kendiMeninıi vazifei vataniye va viıcdanıiyıe-
lerirae davet etmeği, kenldüleriinin bir vazı meşruu oî~ 
mıadığmı ve binaenaleyh Meclisin vaziı mfeşnıunu ve 
teşebbü^tımıza teşviş etmemeleıünii ühltar eylemeyi 
Heyeti Vdkülienıiz münasip gördü. Binıaenıaıleyh davayı 
miltknjlain meşnuiiyetinii is/bat etmek üzere Avrupaya 
giden Yusuf Kemali Beyefendiye İstanlbul üzenündıeeij 
geçerek üeabedenılere bunları anlatması ve düışmıania-
rınuzın aletli olmıakJtan mücanebet Jl'üzuhıuınu, ciddi ve 
hafkükıi arzu ve izhar edildiği takdirde Makamı Hila
fetle temasa gelmesi salâhiyeti veniıldli. Çüınikli efendi'-: 
iler biz Makama Hilafettii tanıyoruz. Ve şer'i şjerifiaii 
tarifatı münifösi veçhile tanımakta dıa devam edece
ğiz. Bu taklibettĞğiımjiz esasJa/t cümfleiindenldıir.. Mtafcamt 
Hilafeti işgal eden zatın da bütün mıalhliyötıi'yle Türkü
ye Büyük Millet MecSisânji taranması şarttır. Binaıenıa-
üeyh Yusuf Kemal Boy İstanbul'da bu zevatla temas 
ettmüş ve rnüıtftehiden haıreköt etmek lüzumu karşısım-
da memleketlfie yegâna (meşru bir kuvvet olan Büyük 
MöHat Hecllisi hükümeîiinm müroe'ssi'lıi saatiyle Avrun 
pa'dakli seyahati esmalsın/dla Misakı MüKi dairesinde 
va'kji olacalk teşebbüslerinin teşviş edilmemeli hak-
.kında müzakereye devam olunduğu sıralda İzzet Paşa 
2Q Şubat 1338 taııühıinldie akşam üzeni saat 'beş buçuk, 
raddeffcerinda Yusuf Kemıal Beya buiunduğp hanede 
züyaret ederek Padişahın kend'isirii görmek listediğtnd 
söylemiş ve mülakat vakü otauştur. îzzett Paşamın ge-
ırek bu mülakat esnasındaki ifadaltı ve genak müûakat-
tan sorara Yusuf Kemal Beye verdiği cevaplaır deiale-
'tiyîe yısam söyâlemûş olduğu vazıhen an2aş,ılmışlti!r>. Yu-
isuf Kemal Beyefendi Makamı Hüâfeiü işgal edan 
Biate «Tnüirkiye Büyük MUtet Meoîtei ve HüMimöti ta-
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İcâp ctftijkÜeri âsaMar kaba Makamı Mualiayı Hilafete 
ınıutoaıflazad merfouıtöyet eydetnuökıtfâdli'r. MesBisin tanaoH 
masmıi talebede*.» demiş ve maalesef müphem ve 
menfa cevap airruştiif. Bu mesele üzerine İzzet Paşaya 
Yusuf Kemal »BeyıefenidÜ tarafından yazılıp gönderi-' 
iten mektubu, taıvzıiiîü keyfiyet için aynen okuyorum». 

[baziet Paşa Oa2jnal!terıiıae, Türkiye Büyük Mfrliet 
Meclislinle ve omu» milat ve memleketlin hayat ve istida 
iâ'Himd ikuritıamrr̂ ık. açkı takip eütıiği mukaddes davaya 
müddeiyatı zaıharemae bakarak sadık ıbulkitnıduğuıouca 
zarau ile zatıâîindzi ve riifdkjaniızı memflıakfet ve mâietje 
fcjarşr medyun buluniduğunuz; veza&fii samsmçıyeü ifaya 
datvet ediyorum. Maatteessüf ıbeyanaiünızdıan binnietıi-
ce müteflehhim olan manayı hakiki, ve saray mlüilâtaa-
taun ıtarz* tertiibi bühassa bizim; Avrupa'da buluna-
aağsrruz; zıamanlda siziim de Avrupa ricalini zjiyarjst 
etmek içim seyahate kalkışmanız, bu suretle hasıma 
larimıza TÜırfkıiye'die •Büyük, Millet Meclisince isfceni-
Den, şeraitten dlün sulh yaıpacak bir heyet mevcut oddu* 
ğu ümûdM vererek amal ve metaîıllbi milHyamilzİn ta-
toakitoıkunfu tehıir etrnekjtenı ve 'içimde İstanbul htalikı da 
dalhlil olduğu üzere büJüia efkârı raülleltikı izhar aötıiği 
vahdetin şırtf sizlin tarafınızdan jjhlîal ddMğ'nli ıgjösfcer* 
maktan (başka bir şeye yaaıamayacafc oiiasn harekaiti*-
niz zanını mevcudun butlanım üSlbaıt etmişüm «Ben el-
yevcn Makamı MuaUayı Hilafeti işgal eden zaıta asa
cak; omun ciddi ve saımjiimli ta&abi vukuunda l&zıimffitti-
ba hakayikii izah zımnında göjıüşmeğe mıszun oCduğu-
mu stö^emiştâm. Zatu'alinlîzin rüfakanızla beraber beni 
müracaatçı vaziyetinde ıgö3t;enmiş olduğunuzu biiâ-
hare anladım. Bu tarzı hareketliniz zaten gayri meşru 
olan vazliyetiniizâe müterafik değtüdir, denemez. Mahia* 
za bu rrtüîalkM Padişahın efkâr ve sebatı hoikOküyıeainıs 
kesbi ittila etmiş oîınak itilbaröyte dstjfaidesiz Olma
mıştır. Pek bariiz ainlaşi'ldı ki milletin haikikü ıniüimessüıi! 
olan ve mukadderatı millet ve memlekette şer'en ve 
hukuken yegâne vazüfyıat bulunan Türkiye B̂üıyiöik* 
IMiiıöet Meclisini itanönıaltoDan .ilba ile beraber kuvveti 
manevlyenıio kesni hüîyasiyle tehdidatıta bulunmakta 
bejldevamsınız. Binaenaleyh her türlü temalınızın ve 
bifcümle efkâr ve haröketraizin manaifîiii aıliyei müUe'tı 
ve memlıakelte ımtünalfii ve mızar olduğunu Tüıfoiye Bü
yük iMiüiÜet Meclisi hüküraerfâne arz ette.»1 

Türfloiye Büyük Millet Meclisi Umuru 
(Harioiye VekDSi Yusuf Kemail 

Yusuf Kömal Bey bu suretle icra etniği muhtelif 
mülalkıaitSar neöioesJnde tsitaınlbudTdaıkllenkı bîzörrtlie mült-
tehdden hsardket etmek istemadaderind anüadıklan ve 
T«(viflJk Paşa ile Son bir müSaıksat iora ettikıten sonra 
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sayam teessüf bir manaıvranın daha şevahidine des-
teres olmuştur, fefcanfoui'dalkiiîler İzzet Paşanm Avrupa 
seyahatünü nııuMc ve musip göstermek üzere burum 
doğrudan doğruya kendi teşdbbüsderûyle değü ve fa
kat bilumum mtahadâü siyasiye ve eoıeMyemn. göslter-
düğli lüzum üzenine ve sırf bu maibatfiMn sevk. ve teşn 
v:Jqi(yla vaki okluğunu göstermek istemişlerdi. Bu lü
zum ve zarumeti ıgötsteDdüâi iddia edlen mühim bk 
makam ıUa Yusuf ıKemlal Beyin vaki o&un rnülalkaitı bu 
iddüamn sjdka makrun olmadığını ısbaıt, ve bu ma
kam izzet Paşa ve ırüfekasının tarzı hareketkıe izharı 
halyretjten kendini aflajrrtamıtştır. 

Efendiler; vaziyet şlitmdiıye kadar vak& odan beya
natımızdan anlaşilacağıı veçhile bizim tarafımızdan 
gösıteıüten huüusu nıiyete mukabil çirkin ve muhlin büır 
surette istanbul'daki mahatfiilıi maılulme tanaf ınldan dün 
çarı teşviş otasuştur. İzzet Paşa Avrupa'ya doğru se
yahate devam ediyor. Yıınan'iıfenn müsaadesiyle yu
nan işgaıüi altında bui'unıatn anazilden Yunian sünıgül©-
rinıin hirnayesli altında geçerek ve beM Yunan bayna-
ğı altında ş'mıerıdifeıH'ârle seyahatine devam ediyor 
«kaihnoSsun seslarli» 

Yulaulf Kemal Bey de Pine'ye uğramayacak bir va
sata .ile denizden seyahatine devam etimelktedir. tsttanH 
buıl'un pek mahdut ve harlh 'bazı ricali taratfından 
müşkülata uğran#nak rnaksaıdına rrsıaıtuf olıan bu hare
ketler bizi maksadımızın istiiıhsatoe doğru, metin ve 
azimkar yimüimökiten hiç -bir sureöte alıkoyamayacak-
tır. Cenabı hakkın lütuf ve .inayetiyle maksadı mu-
kaddesemizkı isblhsaüi uğrunda dökülen şehot fcanaarı-
nın mükâfatsız kaOmaıyacağına fcamlzi. Hedef ve gaye
mize her ne pahas îna olursa odsun ernişmiek azmtndîet 
Ibulunduğumuzu bir kere daha bu kürsüden ilân et-* 
melk; islteriim. MıiiMetümiz binühaye meza'lîim ve şenayie 
maruz kahrkam evlâtiarmı Ikıaybeden anaların gözle-ı 
ründen kanh yaşlar akarken bütün bunCıama karışı bühüs 
ve camlat arkasını çevıiren mahdut ve bet'baıht ıgafil bin 
zümrenin akibetinıi, tar'ih kaydedecek ve millet hük-
münıü bittabi ona göre verecekitir. 

ıRBliS — Efendim müsaade buyurun meofis^e eis-' 
seriiiyet yoktur. Böyle muhlim ve hayalti mesaiiıin âclen 
bîr kamara raibtı doğru değldü^ Bu balbdaki müzaike--
nalt ve münalkaşaıtın içtimai âtiye talküad teklif ederfim) 
diye Mersin 'Melbusu SalahaltJtıin BeyCn bir teödıM var
dır. (K'aç adalni var, sesleıti), (Sayınız sesferü), (gü-

HARiîC*YE VE3KALBIİI: VEKİLÂ CELAL BEY 
, (Devamla) — Ceîse açiıırken ekse^iyat vaaidı, şimdi 
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elkseriyıet yok ise ibti'lie müzakereye devam hakiki ka
nunen oaiizıdıir. 

iSALÂHAıTTİlN BEY (Mensin) — Vek.il Beyefendi! 
övvelâ zaıtı âlönüzıe adeimli itimat beyan ©derim. Oku
duğunuz maskaralık nedıir? Söz söyleyeceğiz. 

REİS — Hafız Mehmet Beyin talkrirâni ökıutu-
yorum. 

Riyaseti Celıitoye 
'Mecliste ekseriyet ikaJmıamış ve mevzuu miüzake.e-

nisn ehemmliyetıi denkâr bulunmuş olduğumdan müa Jke-
ırenin yarın saaıt <hüre taıDldidi teMiif ederim. 

Trabzon 
Hafız Mjlumöt 

REİS — Müsaade buyurun söz isteyen arkadaş
ların esamisini okuyacağım. 

Hafız Mehmet Bey (Diyarbekir), Tahsin Bey (Ay
dın), Şeref Bey (Edirne), Mehmet Şükrü Bey (Kara-
hisarısahip), İsmail Şevki Bey (Burdur), Hafız Meh
met Bey (Trabzon). 

Bu kadar zevatın hakkı kelamı var. Müsaade 
buyurun takrirleri reye koyacağım. Vaktin ademi mü
saadesine mebni celsenin yarma talikini teklif ederim 
diyor. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmedi. (Anlaşılmadı sesleri.) Diğer 
takrirleri de ayrı, ayrı reye koyuyorum. (Yoklama 
lâzım sesleri.) 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Yoklama 
yapılsın itimat reyi vereceğiz. Mutlaka ekseriyet ol
malıdır. Hem tayini esami ile olmak lâzım gelir, 

REİS — İcabederse onu da yaparız. Bu bapdaki 
müzakeratm içtimai atiye terkedilmesi hakkındaki bu 
takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılma
dı sesleri.) Efendim anlaşılmayan bir şey yoktur. Ek
seriyet yok diye demin Salâhattin Beyefendinin oku
duğum takririni aynen reye koydum. Ekseriyet hâsıl 
olmadığı zannederim anlaşılmıştır. Yani takriri ka
bul edilmedi. Tevfik Rüştü Beyin bir müracaatı var
dır. Onu okutuyorum." 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili Beyden başka bir hatip söz alma

dan evvel meselenin tenevvürü için sükût ile geçiştiri
len bir noktayı sual edeceğim. Sualime müsaade Du
yurulmasını rica^ederim. 

Menteşe Mebusu 
Dr. Tevfik Rüştü 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Sözümü sı
rasında söylerim. 

REİS — Şu halde ekseriyetin mevcudu iddia 
ediliyor ve müzakereye devam arzu olunuyor. Bazı 

zevatta ekseriyet yoktur, yoklama yapılsın diyor. 
(Yoklama lâzımdır sadaları.) Yoklama yapacağım 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Usulü 
Müzakere hakkında söz söyleyeceğim.; Ekseriyet ol
madığı halde devam olunur. Yalnız kararda ekse
riyet aranır. (Doğru sadaları.) 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Usulü 
müzakere hakkında iki kelimeye müsaade buyurun. 
Efendim dainizin anladığıma göre yanlış gittik. Evve
lâ hafi müzakerenin kifayeti meselâ bu meselenin 
alenen müzakere olunup olunmamasını reye koymadı
nız. (Konuldu sesleri.) 

REİS — Koydum efendim. 
HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Hayır 

efendim konmadı, yalnız kifayet kondu. Başka kon
madı. 

REİS — Ayni meselenin aleni celsede müzakere 
edileceği tebliğ edildi ve bunu Meclis arif olarak ka
bul etti. (Doğru, doğru sadaları.) 

REİS — Efendim bu müzakerenin devam ve 
ademi devamı hakkında iki sureti hal tebellür etti. 
Birisi karar alamayacağız ekseriyet yoktur. Yoklama 
yaparız. Fakat müzakerenin devamı caizdir. Çünkü ek
seriyetle açılmıştır. Müzakereye devam ediyoruz. Ka
rar zamanı yoklama yaparız. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Usulü mü^ 
zakere hakkında efendim. Söz evvelâ takrir sahiple
rine aittir. Nizamnamei dahili mucibince evvelâ takrir 
sahipleri izah edeceklerdir. Buna riayet etmek lâzım 
gelir ki devam edelim. Değilse başka. 

REİS — İstizah takriri veren Tahsin Beydir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler, bendeniz 
Hariciye Vekili Beyefendinin burada vukubulan be
yanatına istinaden evelâ Heyeti Vekilenin bu bapda 
vazifesini hüsnü ifa etmediğini ispat edeceğim. Malumu 
âlinizdir ki siyasi her bir teşebbüste bir gayeye isti
nat edilir. Onda da bir netice husulü memul olursa 
teşebbüs etmek lâzım gelir. Bundan bir müddet evvel 
Veliahdin Sakarya muzafferiyetimizi tebrik sadedin
de yazmış olduğu telgrafa Heyeti Vekilimiz bir cevap 
tertip etmiştir. Bunun keşidesine..T 

REİS — Tahsin Bey; evvelce hafi celsede mev
zubahis olan mesele burada tekrar edilmez. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Usulü müzakere hakkın
da iki kelime söyleyeceğim. Meclisi Milli dünyanın 
her tarafında her meclisinde de siyaseti hariciye mev
zubahis olduğundan o kayda tabidir. İşte nizamnamei 
dahili, .o kaydın haricinde umumi münakaşa yapa-
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maz. Şü halde Meclisi Âliniz noktai nazarını o me
selede pekâlâ tespit etmiş ve Heyeti Vekileye bir veç
he tayin etmişti. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Tasavvur buyurunuz 
efendiler Yunanlıların memleketimize ayak bastıkları 
gündenberi bir taraftan Yunanlıların bir taraftan İs
lamların biribirini kırmak suretiyle belki bir buçuk 
milyon müslümanm mahvolmasına ancak Sultan Meh-
medi Sâdis demlen adamın Hilafet bayrağını Yunan
lılar eline teslim edip bizim üzerimize saldırmasından 
ve islâmları yekdiğeri aleyhine isyan ettirip hükümeti 
milliyeyi onlarla mücadeleye mecbur etmesinden te
vellüt etmiştir. Tasavvur buyurunuz efendiler, düşü
nünüz efendiler. Bu adam her vakit bu hiyanetinin 
mesuliyetini ve millete karşı bunun hesabını vermek 
mecburiyetini düşünmekten biran hali kalmayacaktır. 
Bu haleti ruhi yede ve bu zihniyette bulunan bir ada
ma hitap etmek ve onlarla anlaşmaktan bir netice hu
sulü kabili tasavvur mudur? İşte Heyeti Vekilenin bi
rinci hatası buradadır. Acaba hükümeti milliye de 
Meclisi Milli milletin noktai nazarını almak mecburi
yeti yok mu idi? Bizi kıyamete kadar Heyeti Vekile 
bu gibi gayri musip icraatiyle birtakım emrivakiler 
karşısında bırakmasına ilanihaye sabredecek miyiz? 
Bu sabrın bir nihayeti yok mudur? Malumu âliniz 
siyasi mesailde hata bir diğerini tevlit eder. İşte ikin
ci hata da yine Hariciye Vekili Beyefendinin beyana
tına istinaden arz ediyorum. Ahmet İzzet Paşanın 
mahiyeti ahlakiyesi ve onun haleti ruhiyesi, mefku
resi buraya vukubulan ziyaretinde pekâlâ taayyün et
miştir. Halbuki bendenizin zannıma göre Ahmet İz
zet Paşanın geçende buraya gelirken o sırada Hükü
meti Milliyenin Ruslarla müzakerat sırasında yekdi
ğeriyle akdi rabıta eyledikleri sırada mücerret o siya
seti işgal etmek merkezinde İngilizlerin maksadına 
alet olmak için o siyaseti ihtiyar, irtikâp etmiştir. 
Çünkü Hariciye Vekilinin beyan ettikleri veçhile ne 
Avrupa hükümetlerinden bizim hükümetimizin maka-
sıdı lehine bir tebliğ almış ve ne de bize tebliğ ede
cek, tebrik edecek yalnız ve yalnız muvaffakiyetimi
zi ihzar edebilecek bir hale koyacak yedinde bir şe
raiti haiz olarak gelmişti. Bundan tamamen anlaşıldı 
ki maksadı Rusları vesveseye düşürmek ve aramızda 
cereyan eden müzakeratı akim bırakmak için yine 
İngilizler melanetine alet olmuşlardır. Milletin yüz bin
lerce nüfusunun kanını dökmek suretiyle istihsaline ça
lıştığı bir gayeyi takip etmek için ihtiyarı siyaset 
eden bir adamla anlaşmak için Hariciye Veklimizi 
Heyeti Veki temizin memur etmesi esasen bir hatadır. 
Sonra onun vasıtasiyle. anlaşmak için Sultan Mfthmed'e 

i onu göndermek, temas etmek için mezuniyet verme-
I si ayni hatadır. Sultan Mehmet orada bir esirdir. Ka

bul ettiğimiz kaide budur. Bir esir alınmak istenil-
I diği zaman onunla mı pazarlık edilir? Yoksa efendisi 

ile mi? Yani orada Amiral Harington ile mi anla-
I şılır? Sultan Mehmed'i almak isterse ona gider. Onun

la anlaşmak lâzımdır. O bir esirdir. Onun efendisi 
I Harington, onun efendisi Loit corç... Binaenaleyh İs

tanbul'da Sultan Mehmet'le müzakere etmesi doğru 
I olur mu? Bu böyle? Sonra Hariciye Vekilinin velev 
I Sultan Mehmet'le zaten gayri kabili hal bir mesele

dir. Tasavvur buyurunuz ki Sultan Mehmet bugün 
I yüzbinlerce islâmın kanını dökmeye sebep olmuş-
I tur. Bunların hesabını vermek mecburiyetindedir. 

REİS — Sadede gel Beyefendi. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Mevzu budur Reis 

Bey. 
REİS — Mevzu bu değildir. (Tamamen mevzu-

I dur, sadaları.) 

TAHSİN BEY (Devamla) — Bu böyledir. Bu 
I adamda behemehal mevkiinde bulunmak ve tutunmak 
J için her halde İngilizlere istinat etmek mecburiyeti var

dır : İlanihaye öyledir. İngilizler, Arapların başına 
Emir Faysal'ı, Mekkelilerin başına Şerif Hüheyini 

J musallat ettikleri gibi bizde de daima milletle salta-
I nat arasşna bir fitne ocağı bulundurmak için daima 
I onu başımızda bulunduracaktır. Bugün İzzet Paşanın 

da yine Haringtonun tavsiyesi üzerine Londra'ya git-
I mek istemesi orada kendisi hakiki mümessil göster-
I mek için olup bu da aramızda bir tefrika ihdas ede-
I çektir. İngilizler cihana diyeceklerdir ki efendiler bun

lar kendileriyle anlaşması kabil olmayan bir millet-
I tir. Bundan bir müddet evvel Tevfik Paşanın eseri 
I Hamiyeti ile bertaraf edilen bir müşkilin bugün yine 
I karşısında kalacağız. İşte bu hatalar, bu vaziyetler 

beyefendiler Heyeti Vekilenin vazifesini müdrik ol-
I mamasından ve bu gibi mesailde de Meclisi Millinin 
i iradesini istihsale lüzum görmemesindendir. Bunu bit-

defeat ve bilmüzakere yapıyor. Biz de tahammül edi
yoruz. Binaenaleyh İzzet Paşa gibi buraca mayası 

j malum olan bir adam ve hükümeti milliyenin bir 
Hariciye Vekili sıfatiyle milletin mukadderatına vazül-

I yet bulunan bir milletin hukukunu muhafaza etmek 
için Avrupa'ya kadar anlaşmaya giden bir adam İz
zet Paşa gibi bir adama karşı daha İstanbul'da al
danmaya başlarsa bendeniz onun âtisinden doğrusu 

I korkarım. Korkarım ki o da bize Bekir Sami Bey 
I gibi birtakım emrivakiler getirirse onları da berta-
I raf etmek için aylarca uğraşacağız. Binaenaleyh bun-
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dan evvel de arz etmiştim biz daima seyfen kazan- I 
dığımızı kalemen kaybederiz. Binaenaleyh bu gibi I 
vaziyetlere düşmemek için bu gibi müşkil vaziyete I 
nihayet vermek için bendeniz Hariciye Vekilinin I 
hem geriye davet edilmesini ve hem bu Heyeti Ve- I 
kilinin artık devrilmesini talep ederim. j 

REÎS — Efendim istizah sahibi söylemiştir. Bu- I 
yurun Şeref Bey. I 

ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler; bendeniz I 
Hariciye Vekilimizi burada dinlediğim vakit böyle I 
nazarım önünden bin üç yüz senelik bir tarih geç- j 
ti. Düşündüm hikmeti eşraftan tulu eden imanı is- I 
lamın bütün dünyaya saadet getireceğini iman ey- I 
leyen Halifeler birer, birer nazarımdan geçti. O kud- I 
siyeti gördüm. Baktım ki- bütün alemi islâm bir mih- I 
raba doğru tevcih etmiş kalbini, fikrini nesi varsa I 
hepsini ona bağlamış başta Halife olmak üzere. I 
Dört yüz milyon müslüman bunun arkasına düşmüş I 
bir varlık gösteriyor. Fakat öyle Halifeler geçti ki- I 
bütün varını yoğunu hepsini nesi varsa yalnız islâ- I 
mın şeref ve ilâsına sarfetmiş, taşa yaslanmış, toprağa I 
düşmüş fakat islâmın ihyasına çalışmıştır. Yine na- I 
zarım önünde öyle bir geçti ki- Ulu Hakanın Ulu I 
Türk Hakanı Yavuz Sultan Selim'e hatip Minberde I 
ilk defa olmak üzere : Hdaimül haremeyneül şerifeyn, I 
derken başından destarını, altından seccadesini atarak I 
toprağa kapanan ve Allanma secde eden o büyük I 
Padişah ile şimdi bir sarayın muzlim köşesine sığınan I 
şahsiyet, didişen, çalışan, çırpınan, yaşamak isteyen I 
koca bir milleti ne hale getirdiğini düşündüğüm za- I 
man, Allahım büyüktür ona kahredenler sanki saikai I 
iİahiyen ile mahvolacaktır, dedim. (İnşallah sesleri.) I 

Efendiler, bütün islamların imanına, vicdanına I 
müracaat ederim. Sağ elinizi makam iman olan göksü- I 
nüze koyunuz. Hiç bir islâmın kalbinde Makamı Hi
lafete tazimden, takdisden başka bir his yoktur. 

O makam ne kadar büyükse, o makama gelen bir 
mekînin seciyesi islâm olmak şartiyle pek çok alçak 
olabilir. Fakat makamın ulviyetini onun fenalığı ka
tiyen örtemez. Çünkü makam kutsidir. Zira bütün J 
islâmı âlemden alınmış ve nihayet efendiler mahbubu I 
hüde olan fahri risaletin makamını haiz bulunmuştur. 
O makamı kutsî. Fakat şahsiyet her vakit için sefil I 
ve nakâmdır. Ben tahattur ediyorum ki ilk defa ol- I 
mak üzere mütarekenin akdini müteakip ingiliz'lerin 
istanbul'u işgal ettiği zaman işte ben o vakit ağladım. I 
Gördüm ki memleketin içinden bir çok evlâdını in- I 
gilizler topluyor. Düşman bunları sürüyorken pa- I 
dişah da sarayında kahkahalarla gülüyordu. Yalnız 
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efendiler; o gün bir faciaya rast geldim. Defteri 
hakaknîye giderek kendi emlâki hususiyesini - ki vak
tiyle millet elinden almış - onun senedini taharri için 
Refik Beyi göndermişti. İyi hatırlıyorum ki - Meşru
tiyetin hini ilânında ve şimdi içimizde bulunan ve 
rüfakemızın ser tacı olan Rıza Nur Beyefendi serveti 
şahane ve Hakkı millet diye yazmış olduğu bir ki
tap üzerine millet hakkını aramış, emlâki almış ve 
milletin hazinesine teslim etmiş iken işte en son şim
diki bulunan şahsiyeti safile bundan istifade ederek 
o emlâki kendi üzerine çevirmek olmuştur. Efendi
ler; işte düşününüz ki bir millet yaşamak için çırpı-
nırken, uğraşırken mütareke denilen belayı siyah' üs
tüne çökdüğü dakikada ben milletin reisi bulunduğum 
diyen zat kendi şahsî menfaatini temin için üç beş 
parça binanın beş, on parça tarlanın tapu senedini 
çıkarmakla meşguldür. Efendiler ben isterdim ki 
Ahmet Celayirîyi Temürleng'e teslim etmektense ko
ca muazzam bir saltanatın enkazı tarumarı üzerine 
kapanmağı, Yıldırım Bayizit'in na halef halefi bu 
hal kadar alçalmasın. (Alkış) Efendiler, Sakarya 
vadilerinde son kanını dökerek milletin namusunu 
Alsancagm asırlardan beri şerefini nihayet islâmın 
mihrabını, kâbesini bu kutsi varlığını, müdafaa eden 
mehmetçik bütün caniyle didişirken efendiler; saray 
ve saltanatta bulunan şahsiyet halife ise genç müs
tesna bir kadınla izdivaçtan vaz geçmemiştir. (Allah 
kahretsin sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendiler, bu 
perdeler çok çirkin perdelerdir. Bunlar açılmamalı-
dır. (Doğru sâdaları) (Gürültüler) 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Ben de, şapkalı olarak 
fotoğrafını çıkaracağım. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Efendiler açılmasın 
denilen perdeyi bir defa daha açayım efendiler. İyi 
dinleyiniz. Şimdiki şahsiyeti Halifenin ayağına Mec
lisi Millîden ve Heyeti temsiliyeden dört, beş zat 
gitmişti ki içinizde arkadaşlardır. Padişahın kendi
sine vaziyeti hazırayı tamamiyle anlatmış ve kendi
sine demişti ki - sen altı asrın şehnamesini taşıyan 
bir varlığın başında bulunuyorsun. Buyurun milletin 
başına demişlerdi. Efendiler o eşhas sarayın kapı
sından çıkarken papas (Furo) haremi hümayunda hu
zuruna kabul olundu. (Pek doğru) işte bir vak'ayı 
tarihiye. Binaenaleyh ben kendisinden hiç bir ümi
dim yoktur. Yalnız hiç bir şahsî düşmanlıkla da alâ
kam yoktur. Arkadaşlar; davayı millîde iki senedir 
gösterdiğiniz azmi metanetin büyüklüğünü görüyor
sunuz ve semeresini de idrâk ediyorsunuz. Belki bi-
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raz yıkacak ve belki biraz devireceğiz. Belki azap 
çekeceğiz. Belki aç kalacağız. Fakat efendiler da
vada zaaf yok. Onun için bu Meclisi Âli zaafı ka-. 
bul etmez. Bu Meclis halk Meclisidir. Herkes bu 
Meclisden nasibini mukadderesi ne ise, bu Meclisden 
alır gider. Millet kararını vermiştir, millet her vakit 
makamı hilâfeti takdis ve takdir ediyor. Kalbinde 
nasıl ki mümtaz bir his varsa onu suiistimal eden 
şahsiyeti halifeye karşı da .hiç bir vakitte serfru etmez, 
mümkün değildir. Sonra vak'anın sureti cereyanına 
gelince bendeniz bunu gayet çirkin bulmakla beraber 
zaten sarayın etrafında yetişenlerden bir şey ümit 
etmek kadar betbahtfık yoktur. Size yalnız bir vaka 
söyleyeyim. Balkan faciasını müteakip ordumuz 
Edirne'ye doğru ilerlerken Midye ve Inözü işgal ede
ceğiz dedikleri vakitte şimdi Hariciye Vekilimizin sı
fat ve samimiyetini sui istimal eden izzet Paşa ordu 
kumandanı di. Katiyen bugün Sevr muahedesinde 
dediği gibi o gün de bizim bütün hakkı hayat ve is
tiklalimiz, yaşamamız ancak İngiliz'lerin dediği nok
tadadır. Onlar bize Midye - İnöz hattını gösterdiler. 
Fakat işte bütün Anadolu'nun, Rumeli'nin huşyar 
evlâtları onun bu sözünü çiğnedi. Onu cereyanına 
katarak aldı götürdü. Rumeliyi eline aldı. Eğer 
onu dinleye idiler... Bugün bendeniz kendilerini pek 
iyi tanırım, o kadar iyi tanırım ki - bu zat islâm ve 
Türk muhibbi olmaktan ziyade biraz Alman dostlu
ğunu çok şeye tercih eder. Kendisi Şam'da menfada 
Kolağası iken oraya gelen heyete iltica ederek Padi
şahtan af istihsalu eyleyen ve o sayede kendisinin 
rütbesini terfi ettiren ve nihayet mensup olduğu mil
letin namusunu istiklâlini müdafaa edeceği yerde gi-
dipte bir dilim ekmeğe arzı iftikar eyleyen bir ada
mın bu milletle alâkası yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Bu Heyeti 
Vekilece malum değil mi imiş evvelce? 

ŞEREF BEY (Devamla) — Oraya da nakli ke
lam eylerim. Müsaade buyurun. Binaenaleyh Bün-
yanı mersus gibi meramı millîyi temsil eden koca bir 
milletin arkasında böyle yekdiğerimizle derdesti re
fah olarak yürüdükçe bu paşalarımızın, büyüklerimi
zin Avrupa'ya gidip bir iş yapmasının ihtimali yok
tur. Fakat şu kadarını bilelim ki Heyeti Vekileyi 
muahaze ederken biraz düşünelim. Heyeti Vekile 
bir zaaf göstermiş olduğunu kabul etsek acaba îzzet 
Paşayı biliyor mu, falanı biliyor mu idi? Hayır 
efendiler, Yusuf Kemal Bey buraya geldiği vakitte 
bütün menbadan istifade edeceğim demişti ve biz de 
müttefikan evet her menbadan istifade edebilirsin. 
Hatta her esen rüzgardan da istifade edeceğim de

mişti. Biz de bilâkaydü şart kendisine beyanı itimat 
etmiştik. 

Yalnız halledilmesi iktiza eden bir nokta var, 
Heyeti Vekile gelip Meclisin reyini almamıştır. İşte 
bu cihetten Heyeti Vekileyi şayanı muaheze' görü
yorum. Fakat bir de insaf etmeli ve düşünmelidir 
ki İstanbul'da Yusuf Kemal Beyi aldatan heyet aca
ba kazandılar mı ? Katiyen. Benim katiyen imanım 
vardır: Hiç bir şey kazanmadılar. Efendiler, zan
netmeyiniz ki bugün Avrupa istanbul'da beş on şah
sa münhasır kalan bir heyete, evet orada dört duvar 
arasına saklanmış bir şahıs ile onun etrafına toplan
mış beş, on kâselise hükümet namını veriyorlar. Ha
yır efendiler eğer vermiş olsaydılar yaptıkları Sevr 
muahedesini tatbik ederlerdi. İşte bu millet o Sevr 
muahedesini süngüsiyle yıktı. Peki onu yıkdığı halde 
bizzat Sevr muahedesine vazı imza eden bu t zevat 
niçin tatbik edemediler? Demek onu tatbik etmek 
için kendilerinde hiç bir kudret ve istitaat yoktur. Şu 
hakle kudret ve istitaat yalnız ve yalnız milleti bihak
kın temsil eden işte bu meşru hükümettedir. Yusuf 
Kemal Beyefendinin bu bulaşık paçavrasının Büyük 
Millet Meclisi namına onların suratına atması aynen 
davayı millîmize karşı işte bu hainane emelleri besle
yenlerin suratına bütün milletin attığı bir darbedir. 
Artık düşününüz efendiler. Bir müslüman çocuğu 
tasavvur ediniz ki bütün Türkün abidatı mefahirini 
yaşatan Trakya'nın ortasından Yunan bayrağının al
tında bir tirenle geçerken iki tarafta boynunu bükmüş 
mazlum bir islâm kitlesi var ki bütün kalbini işte bu 
Meclise, işte burada çarpışan şanlı orduya bağlamış, 
ondan istimdat ederken trenin içinde Yunan bayrağı 
altında millete esaret getirmeğe giden İzzet Paşayı 
görünce orada bulunan mümin kardeşlerimiz ona la
net etmekten başka ne yaparlar? (Şüphe yok sesleri) 
Yunan'tn sayei himayetinde Avrupa'ya giden îzzet 
Paşa emin olunuz ki haip ve haşir dönerken Büyük 
Millet Meclisi Hükümetini temsil eden vekiliniz bü
tün umurunda muvaffak olarak gelecektir. Çünki 
davamız haktır. Allah bizimle beraberdir. (Alkış) 
Bu tarih yaşayacaktır ve müebbeden yaşayacaktır. 
(Alkış) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Şeref Beyin pek parlak nutkundan sonra uzun söz 
söylemeğe lüzum yoktur. Yalnız şayanı dikkat iki 
nokta vardır ki Heyeti Âliyenizin nazarı dikkatini 
bu iki noktaya celbetmek isterim. Efendiler, gerek 
İzzet Paşanın ve onun dahil olduğu heyetin ve gerek 
sarayın davayı millîmize karşı yaptıkları hiyanet her
kesçe malumdur. Bilhassa heyeti vekilece daha evvel 
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sabit olmuş bir hakikattir ki biz onları vaktiyle kulak
ları kulağa işitirken onlarca bu bir hakikati müspite 
olarak malum idi. Böyle hüviyetleri, mahiyetleri ve 
davayı millimize karşı bugüne kadar irtikâp ettikleri 
r eza il e dalavereler malum iken bu tariklerden is
tifade etmek için Yusuf Kemal Beyi İstanbul'a sevk 
e'tmek ve bunu tahtı karara almak basiretsizliğini irti
kâp ermek doğru mudur? Berideniz buna basiretsizlik 
diyorum. Çünkü, affınıza mağruren, tamamen bunun 
basiretsizliğine kaniim. Çünkü bunlarla temastan bir 
netice çıkmayacağı malum iken ve sarayın İngiliz'
lerin tahtı esaretinde olduğunu ilân ederken, ingiliz'
lerin hâkimiyeti altında bulunan bir yerden menfaat 
çıkarmak ümidini beklemek, affimza mağruren söy
leyeceğim, basiretsizliktir. Bu bsairetsizliğin irtikâbı 
ve onun binnetice tevlit etliği şey memleket dahilinde 
milletin tesanüt ve itimadını bozmak için düşmanla
rın ekmeğine yağ çalmak olmuştur ve bunun neti
cesi budur. İşte bu Heyeti Vekile ki en ınühim mesail-
de Meclisi Âlinizin reyini almak icap ederken ve 
Meclisi Âliniz onlara veçhe tayin etmek kudreti ka-
nuniyesini haiz iken bunu burada söylememek ve 
bunu Meclisi Âlinizden gizlemek, yapmış oklukları 
lâf meydana çıktıktan sonra bugün huzuru âlinizde 
anmıslardır. Efendiler; mesul olacak orta yerde yal
nız Heyeti Vekile vardır, işlemiş oldukları cürmü si
yasînin günahını çekecek yalnız Heyeti Vekile var
dır? Çünkü mahiyetleri bugüne kadar yapmış olduk
ları cinayetleriyle malum olan eşhastan istifade et
mek hevesine düşmüşlerdir. İşte Meclisi Âlinizin so
racağı ve hesap ve divana çekeceği şey budur. Onun 
üzerinde imali fikretmek lâzımdır. Bunun üzerinde 
beyanı mütalâa etmek lâzımdır. Yapılan her c.'naye-
tin hesabını sormak vazifesiyle mükellef olan ve bil
hassa ferdî işlerden dolayı sabırsızlık gösteren Mec
lisi Âlinizin bütün cemiyetimizi; bütün milletimizi 
îzrar edecek olan bu hâdiseyi tevlit ettiklerinden dolayı 
bendenz İstiklâl Mahkemelerine verilmelertni teklif 
ve talep ediyorum. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisansahip) — 
Arkadaşlar, bendeniz bazı ufak noktalara işaret et
mek isterim. Malûmu âliniz İslâmiyet şahsa merbut 
olmaktan çok uzaktır. Makamı hilâfetin kudsiyetini 
hepimiz tasdik ediyoruz. O makamı işgal eden zat 
hakkında sert şerif, mahkemei şertye hükmünü el
bette verecektir. Fakat zannedersem mahkemei şer'i-
yerein hüküm vereceği, zaman henüz hulul etmemiş
tir. Çünkü esaret, ikrah zail olmamıştır. Birtakım 
esabap ve avamil de bu hükmün teehhürünü zaruri 

| kılmaktadır. Amali milliyemizin husulü zarureti bunu 
icap ettiriyor. Biz bir halk hükümeti ilân ettik. Halk 
bir taraftan namına dua ederken bize bu kürsüde 
şahsı ile oynamak icap etmez. Hüküm verilinceye ka-

I dar gerçi bendeniz de kaniim ki amali milliye hilâ-
I fına gayet mel'unane dolaplar çevriliyor. Fakat bu

nun esbap ve avamil'i suVeri hakiki'siyle meydana çı
kıp mahkeme! şer'iyeye, mahkemei milliye hükmünü 
verinceye kadar bizim gibi dinini, vatanını kurtarmak 
için kalbi çırpınan mebuslara düşen şey ağırkanlılrk-
tır. Zannedersem bu bapta hareket biraz nezahati li-
şaniye edep ve terbiyei milliye ve dini yemiz iktizasın
dandır. Bendeniz bunu söylemekle hiçbir vakit onun 
müdafii olmadığımı da arz etmek isterim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Arkadaşlar, 
ben huzuru âlinize bu maksatla çıkmak istemezdim. 

I Biliyorsunuz ki bir büyük seyyahatten avdet ettim. 
Ben size o seyyahatıma dâir tetkikatımı arz ederken 
selâmlamak isterdim. Maatteessüf veyahut maaşük-
ran davayı milli uğrunda bugün sizin huzurunuza da-

I ha evvel çıkıyorum. Demindenberi size nakledilen 
maceradan anladınız. Yusuf Kemal Bey bir acaip en
trika muvacehesinde kalmış ve onun üzerine vazife
sini yapmış Yusuf Kemal Bey Avrupa'ya giderken, 
davayı millînin müdafaası uğrunda uzun bir seyya-
hata çıkmış bulunurken bizim de vavzifemiz bugün 
Yusuf Kemal Beyin arkasında bünyani mersus gibi 
müdafii olduğumuzu cihana göstermektir. Yusuf 
Kemal Bey bizim mümessilimizdir. Biz onu tutuyo
ruz. Bütün entrikalara rağmen tutuyoruz. Şimdi bir 
arkadaşımız, Hoca Efendi buyurdular ki bir şahıs ile 
uğraşmak doğru değildir. Fakat o şahıs bizim da
vayı millî uğrunda yürüdüğümüz bir gün mücadele 
ettiğimiz zaman ayağımıza takılmamak şartiyle, bize 
engel olmamak şartiyle biz ondan bahsotmemeyi ma-
alkerahe kabul ediyoruz. Halbuki daima bize, dava
yı millîmize engel olmak istemişlerdir. Arkadaşlar, 
mütarekeden beri cereyan eden şeyleri birer birer 
gözünüzden geçiriniz. Mütarekeden sonra İttihat Te
râkki Kabinesi düştüğü zaman bu memleket yalnız 
ve yalnız bir noktaya gözünü dikti. O da saray idi. 
Acaba saraydan bir şulei ümit çıkar mı, acaba başsız 
kalan millet oradan bir hayır görür mü? Fikri her
kesin kalbinde biraz yer tutmuştu. Pekâlâ biliyor
sunuz ki saraydan ancak ve ancak Sultan Hâmid'in 
3 0 - 4 0 yılda tesis edebildiği istibdadı iki yılda, bir 
yılda tesis etmek için bir takım entrikalar çıktı, Efen
diler unutmayınız ki nerede köşede kalmış tozlu rical 

[ varsa onları çıkardılar. Kanbur îzzetler, Nemrut Mus-
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tafalar, Dahiliye Nazırı Cemaller bilmem Kürt Mus-
tafalar, bilmem Mustafa Sabriler, bilmem Dahiliye 
Nazırı Cemaller ... nereden çıktı bunlar ... bu tozlu 
ricali çıkardılar. Sultan Hâmid'in 30 senede tesis 
edebildiği istibdadı bir yılda tesis edebilmek için 
unutmayınız arkadaşlar; İzmir işgali üzerine Şûrayı 
Saltanat diye bir şey tesis ettiler. Şûrayı Saltanatta 
ben de bulundum. Şûrayı Saltanat bir komediden iba
retti. Perde açıldı bir şahıs çıktı. Bir çeyrek saat 
sürmeyen üç beş kelime söyledi ve ondan sonra Da
mat Ferit ayağını ayağı üzerine attı. Ondan sonra 
bir şey okudu. Ondan sonra kimseye sual ve cevap 
hakkı vermediler. Yalnız herkes fikrini söylesin, de
diler. Netice sıfırdan ibaret kaldı. Oraya biraz ümit 
ile sarayın kapısından çıkarken başları önlerine eğil
miş, meftur, biçare, ümitsiz... Nereye müracaat ede
ceklerini bilmiyordular. Hepimiz ağlıyorduk. Kal
ben ve hakikaten... Bundan sonra pekâlâ biliyorsu
nuz. Daha pek çok entrikalar geçti, tşte Anzavur ha
disesi, Balıkesir'i arkasından vurmak isteyenler, işte 
İzmir cephesini kahpece arkasından vurmak isteyen
ler. İşte Bolu hadisesi, işte çıkan vesaik. İşte Kon
ya'yı iğfal edenler, İşte Yozgat hadisesi, bunları kim
ler yaptı efendiler? Rica ederim, bunları elbette ve 
elbette söylemeye mecburuz. Fakat maalkerahe ... 
Biz şahıs ile uğraşmıyoruz, fakat bizi icbar etme
sinler. 

Arkadaşlar; ben uzak diyarlardan geliyorum. Her 
yerde ve her yerde sizin teşkil ettiğiniz, yoktan vücu
da getirdiğiniz mucizevi hükümetin her yerde islâm, 
hıristiyan, Türk, Mecusi, anlayan, anlamayan her
kes takdirkârı oluyor. Herkes size duahan oluyor. 
Bir millet ki bütün dünyaya karşı istiklalini müda
faa için mucizeler halketmiştir, herkes ona takdir-
kârdır. Fakat istanbul'da bulunan üç, beş rezil bu
nu anlamaktan, anlayabilmekten âcizdir. Yılan giresi 
yürekleri, soğuk kanlı yürekleri harekete gelmekten 
âcizdir. Onb.r kahpedirler, alçaktırlar... (Bravo sada-
ları) Arkadaşlar, bu defa ben İstanbul'a uğradım, ai
lemi görmek için. Koyun tüccar* sıfatiyle uğradım. 
İstanbul'dan Boğaziçi'nden geçerken feci bir hüzün 
duydum. Sarayın karşısında bir Yunan bayrağı çeki
liyordu. Yunan bayrağının her gün bir silâh atılarak 
selamlamaktan ar hissetmeyenler acaba zanneder mi
siniz ki efendiler saray denilen şeyden insanlara saa
det gelmiştir? Tarihi işhat ederim. Her memleketi 
ekseriya saraylar; milletsiz, mezhepsiz, rezil menfaat
perestlerin yuvasıdır, muhtekirlerin yuvasıdır. İşte 
Rusya sarayı; ben Moskova'da Petrografi çarların 
saraylarını gezdim. Oralarda ne kadar feci entrikalar 
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olmuş? Karanlık köşeler ve nihayet akibetlerini bul
muşlar. Adalet onlara çarpmış. Alalım Buhara'yı, 
Harzem sarayını. Buhara Emiri,# Harzem hanı ne 
yapmışlar? Huzurunuzda söylemeye teeddüp ettiğim 
şeylere dair fetva çıkarmışlar, sonra halkı kendileri
ne sağmal koyun ittihaz etmişler. Yemedikleri me
lanet kalmamış. Türkistan'ın Ahmet Mithat Efendisi 
Behtrar Efendiyi o zatı katlettirmişler. Bir Türk mi
ralayını katletmişler. Bu saray... Sonra bir kütüpha
neye gidipte bir kitap istediğiniz zaman cedidi diye 
sizi idam ederler. Kendisi şeriati elinde alet ittihaz 
etmiş en şeni amali için. Bu, saray numunesidir. Ay
ni hal Harzem'de, saray da gözünüzün önündedir. 
Rica ederim arkadaşlar, - sözü uzatmak istemiyo
rum - ben Yusuf Kemal Beyin saraydan ne kadar 
entrika karşısında kalmış olsa yine bizim kuvvetimiz 
arkasında olduğu için elbette Avrupa'ya giderken el
bette İzzet Paşayı gayri kabili kıyas derecede kuvvet 
sahibi olarak gittiğine eminim. Bütün dünya Yusuf 
Kemal Beyin Büyük Millet Meclisinin mümessili ha
kikîsi olarak ve bu toprakların hakiki mümessili ve 
bu halkın mümessili olduğuna ve binaenaleyh bir da
vayı adilenin hakiki sahibi olduğuna şahittir. Bina
enaleyh saray bu entrikasını yanlış çevirmiştir. Saray 
gibi rezil, milletsiz, mezhepsiz, menfaatperestler aşa
ğı; benim azmini her vakit ispat etmiş olan milleti
min davası her zaman yukarı. (Alkışlar) 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendim, 
bendeniz meseleyi üç şekilde düşünüyorum. Hükü
met Meclisi Âlinin malûmatı olmaksızın Hariciye 
Vekilini Padişahla görüşmeye memur edebilir mi, ede
mez mi? Bununla görüşmekte faide var mı, yok 
mu? Mazarrat mı var, faide mi? Bu meseleleri mü
zakere edelim, kararlaştıralım. Meclisi Âli kendi sa
lâhiyetini, hukuku esasiyesini tabiîdir ki böyle yani 
halife ile, padişahla görüşmeye muhtaç olup olma
dığını kararlaştırmak Meclisi Âlinin bizzat hukuku 
esasiyesidir. Buna Meclisi Âli muhtaç mı, değil mi? 
Buna kendisi karar verebilir. Yoksa Heyeti Vekile 
hiç bir vakit Meclisi Âlinin meşruiyetini Meclisi 
Âlinin hükümetinin meşruiyetini tasdika ihtiyaç oldu
ğuna karar veremez. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara.) — Öyle 
bir şey yoktur. Böyle bir karar olamaz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Hariciye 
Vekilinin beyanatında vardır. Arz edeceğim efendim, 
biz müslümanız. Makamı Hilafete merbutiyetimiz la-
yezaldir. Buna şüphe yok. Fakat bendenizden mu
kaddem iradı nutuk eden rüfekamın tadat ettikleri 
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bir çok fecayiin müsebbiplerinden olan ve kendi şah
sî menfaatini milletin ve işgal ettiği Makamı Hila
fetin menfaatinin de fevkinde tuttuğunu ispat eden 
Padişahın şahsına karşı bizim muhafazai merbüti-
yet etmekliğimizde ve muhafazai merbutiyet ettiği
mizi dünyaya göstermediğimizde mazarrat mı var, 
menfaat mi var? Çünkü, bütün âlemi islâm nazarın
da ve âlemi insaniyet nazarında şöyle bir ittiham 
altında kalacağız. B'^e birbirimizi katle teşvik eden, 
bir çok mukatelelere sebep olan, aramıza girip islâm 
kanına giren, fetvalarla, mahkemelerle bir çok ri
calimizi mahkûm eden, fetvalar çıkarıp bizi baği, 
âsi diye ilân eden... (İftiradır sadaları) Halbuki bi
zim maksadımız, gayemizin kudsiyeti gayri kabili 
inkâr iken bizi bu suretle âsi diye üzerimize ordu 
sevkettiği halde bugün yine ona sarılmak ve onun
la barışmak ve onlardan bizim mevcudiyetimizin tas
dikini istemek zannediyorum ki bütün âlemi islâmi
yet ve insaniyet nazarında hacil düşeceğiz. Binaen
aleyh bu suretle bizim hiç bir menfaatimiz olmadığı 
kanaatindeyim. Mazarrata gelince : Arz ettiğim gibi 
bir kere Türkler, kendi milliyetlerine, kendi benlikle
rine sahip değillerdir. Mutlaka Padişahın esiridir. 
Türkler, hiç bir vakitte milliyetlerine ve kendi var
lıklarına kail değildirler. Her daim bunun bu önle
rinden geçmedikçe, bunlara rehber olmadıkça bir şey 
yapamazlar. Burada iki senedenberi bu kürsüde, Rei
simizin ve diğer hatiplerin bağırdıkları nutukları, 
feryatları hepsi hava ve hepsinin yalan oîduğunu bü
tün âlemi insaniyete karşı ilân ediyoruz. Çünkü fii
limiz, ahvalimizin- hilafıdır. Bu suretle bütün âlemi 
insaniyetle islâmiyet arasında mevkiimizin tenezzü
lüne badi olacak olan böyle bir harekete karar veren 
heyeti hükümete karşı bendeniz itimat edemeyece
ğim. Ve itimat ettiğimiz takdirde bu mesele burada 
mevzubahis olmamalı idi. Olduktan sonra bu kadar 
sözler söylendikten sonra bu hükümeti ibka etmek, 
harekâttım tasvip etmek demektir; bu doğru değildir. 
Bunun hakkında ikinci bir şey kalır hükümeti iskat, 
Padişahı da hal'... Fakat hal' hakkındaki kararımızın 
kabiliyeti tatbikiyesini. düşünüyorum. Kabiliyeti tat-
bikiyesi olmamasına binaen bu teklifimi geri alıyo
rum. Buna göre Meclis vaziyetini tanzim eder. Her
halde Heyeti Vekilenin ıskatı lâzım gelir. Bu Mec 
îis mevkiini muhafaza edecektir. 

REİS — Efendim; daha çok söz alan arkadaşla
rımız var. Müzakerenin kifayetini istiyorlar. (Hayır 
sadaları) 

FEVZİ PAŞA (Htyeti Vekile Reisi) (Kozan) — 
Efendim, Yusuf Kemal Beyin İstanbul'a uğraması ve 

İstanbul'da Padişahla görüşmesi Heyeti Âliyenizin 
malûmatı. haricinde, Heyeti Vekilenin verdiği karar
dan dolayı Heyeti Âhyeniz tarafından muaheze olu
nuyor. Malûmu âlinizdir ki Yusuf Kemal Bey, Av
rupa'ya sırf maksadı millîmizi, Misakı Millîmizi teş
rih ve izaha gitmişti. Bu misakı millî dahilinde İs
tanbul'da bizim kabul ettiğimiz bir Makamı Hila
fet vardır. Oraya uğramaksızın sıvışıp gitmek doğru
dan doğruya bizim kuvvetsizliğimizi cihana ilân et
mek demektir. Zaten bu hareketimizle Avrupa'da, 
bizim aleyhimizde düşmanlarımızın yapmakta olduk
ları teşvikatı, propagandaları doğrudan doğruya aça
rak ispat etmek ve bilhassa istanbul'daki ahalinin doğ
rudan doğruya ruhan bizimle olduğunu ispat etmek 
istiyorduk. Bilhassa İstanbul'a gittik, ispat ettik. Son
ra efendiler; oradaki heyet bizi ikilik olarak gösteri
yordu. Halbuki biz onu kabul etmiyorduk. Yalnız 
siz, bizi tanıyacaksınız; eğer Padişah, isterse ona da 
gideceğiz bu teklifimizi söyleyeceğiz dedik. Bununla 
ispat etmek istedik ki biz Türkiye'nin yegâne hükü
metiyiz ve İstanbul bizim emrimize tabi olacaktır. 
Fakat bu vaziyette acaba muvaffakiyet var mı idi, 
yok mu idi diyerekten düşünmek caiz değildir. Biz 
doğrudan doğruya hakkımızı dünyaya ispat ettirmek 
için gidiyoruz. Orada gördüğümüz muamele İstan
bul'daki heyetin düşündüğümüz gibi ecnebi bir taz
yik altında olduğunu gösterdi. Bundan kuvvetsizliği 
değil, daha ziyade kuvvet kazandığımızı anladık. Ma
mafih Heyeti Âliyeniz hakemdir. Vukua gelen mu
ameleyi arîz ve amik tetkik edersiniz. Bu Heyeti Ve
kilenin yaptığı bir harekettir. Ve şimdi bundan sonra 
da hüsnü netice hâsıl olacağına kaniim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Geçen sene 
- malûmu ihsanınız kânunusani veyahut şubat içeri
sinde olacak - bu yolda İstanbul'dan Avrupa'ya bir 
davet vukubulmuştu. Bu esnada bir karar verilmiş ve 
bir tebligat yapılmış böyle bir kararın Meclisi Âli
nin ittilaına evvelâ arzile badehu ittihazı mukarre-
rat edilmesini bazı rüfeka teklif etmişlerdi. Bendeniz 
de onlar meyanında bu teklife imzamı koymuştum. 
Bu kürsüde uzun münakaşat ve mübahasat olmuştu 
ve bazı arkadaşlar bu cereyanı başka taraflara çevir
mişti. O zaman Heyeti Vekile müttehiden bir daha 
Meclisi Âlinin böyle kararını almadan ittihazı mu-
karrerat etmeyeceğini burada söylemiştir. Yani Mec
lisi Âli milletin böyle menafii esasiyesine müteallik 
olan hususatta Meclisi Âlinin kararını almaksızın 
bundan, böyle bir işe girmemek istediğini ve binaen
aleyh evvelce ittihaz olunan mukarreratı tebdil ede-
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rek Avrupa'ya heyet izamı hususunu faideli buldu
ğunu ve tasvip ettiğini müttefikan kabul etmiştir. Bu 
Heyeti Vekile buraya başka bir çehre ile geliyor bu
nu sorarım. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Yusuf Kemal Bey 
Avrupa'ya gideceği sırada Heyeti Celilenize geldi ve 
size izahat verdi ve her bir kuvvetten istifade edece
ğini söylemişti. Bu dairede lâzım gelen malûmatı ver
mişti. 

SALÂHATTtN BEY (Mersin) — Paşa Hazretle
ri İcra Vekilleri Reisi yani heyeti hükümetin reisidir. 
Kendilerine soracak sualimiz tabiî çoktur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi
ler, mevzubahis olan meselede tenkitlerin teveccüh 
ettiği noktaya dair ben de iki kelime söylemek isti
yorum. Heyeti Vekilenin Hariciye Vekiliniz Yusuf 
Kemal Beye; İstanbul'da ifa edeceği vazife ve ver
miş olduğu talimat, tamamen salâhiyeti ve mezuni
yeti dairesindedir. Çünkü Meclisi Âlinizin bütün mil
letle beraber takip etmiş olduğu esasat cümlesinde-
dir ki Makamı Muallayı Hilafete muhafazai merbu-
tiyet etsin. Evet merbutuz, çünkü Makamı Hilafet 
ve saltanat herhangi bir şahsın değildir. Doğrudan 
doğruya bütün âlemi islâmın müzâheretiyle beraber 
Türkiye hakkındadır. O makam bizimdir. Muhafaza 
ettik ve nihayete kadar muhafaza edeceğiz. (Alkışlar) 
Binaenaleyh o makamda henüz calis olup millet ta
rafından, Heyeti Celileniz tarafından hiç bir hükmü 
serîye tutunmaktan uzak olan bu zat Meclisi Âlini
zin mukadderatına, teşebbüsatına, milletin amaline 
mutabık hareket edeceğini söylemek üzere ciddî ve 
hakiki arzu ve talepte bulunursa - o Makamı Mual-
laya ki merbutuz - müracaat edebilirsin, böyle bir 
mülakat yapabilirsin demek hepimizin salâhiyeti da
hilindedir. Vekillerinizden mürekkep olan heyetin de 
tamamen salâhiyeti dahilindedir. Binaenaleyh Yusuf 
Kemal Beyefendi bu noktada almış olduğu talimatı 
tamamen tatbik ve hüsnü ifa etmiştir. Ancak kendi
sine davet vukubulduğu anda bu daveti yapanlar 
ve yaptıranlar adî bir surette ve iğfalkâr bir surette 
entrika yapmışlarsa bunda Yusuf Kemal Beyin ne ku
suru olabilir? Mahaza Yusuf Kemal Bey yine mü
lakatı yapmakla kendisine teveccüh etmiş vazifeyi 
yapmış bulunuyor. Bilhassa İstanbuTdan müfaraket 
etmeden evvel bütün vaziyeti teşrik ederek yapmış 
olduğu mektupla bu vazifesini hüsnü ikmal etmiş ve 
muhataplarının mahiyeti asliyelerini tamamen izhar 
ve ilân etmiş bulunuyor, istanbul'da kabine halinde, 
Heyeti Hükümet halinde hiçbir vaz'ı meşruları ol
madığı halde memleketin ve milletin mukadderatına 

ı alâka gösteren ve cihanda bu zavallı milletin terihi 
I üzerinde teşvizat yaratan insanlara karşı vazifei in-
I saniyeye, vazifei vicdaniyeye ve vazifei hamiyete da-
I vet etmek için Hariciye Vekiline salâhiyet vermek 
I bittabi Heyeti Vekilenin yapabileceğe ve yapmakla 
I mükellef olduğu vezaiftendir. Böyle bir talimat verdi-
I ğinden dolayı Heyeti Vekileyi tenkitte isabet mev-
I cut değildir. Efendiler istanbul'da bir takım adam-
I 1ar vardır ki zevahir halleriyle müraîdirler. Dünyayı 
I aldatagelmişlerdir ve bugün dahi aldatmaktadırlar. 
I Binaenaleyh her nasılsa iktisabı şöhret etmiş ve ken-
I dilerini hamiyetle ve vatanperver tanıtmış olan bu 
I insanların bizim okuduğumuz kadar bütün milleti-
I mizin ve bütün âlemi islâmın okumasının imkân ve 
I ihtimali yoktur. Kazanabilmiş oldukları bu mevkiin 
I vermiş olduğu salâhiyetle dünyayı iğfal etmektedir-
I 1er. Biz ve milletimize ve âlemi islâma karşı bu ze-
1 vah iri ve bu mevaidi iğfalkârane ile hareket etmekte 
I olan insanların içyüzünü göstermek vazifesiyle mükel-
I lefiz. Binaenaleyh Yusuf Kemal Bey bu hakikatin 
I tecellisine ve bütün vuzuh ve tebarüzüne pek büyük 
I hizmet etmiştir. Binaenaleyh Heyeti Vekilemizin ha-
1 reketi bence doğrudur. Yusuf Kemal Bey kendisine 
I teveccüh eden şeyi bihakkın ifa etmiştir. Binaenaleyh 
I Heyeti Celilenizin yapacağı şey istanbul ve İstanbul' 
I dan Londra'ya gönderilenlerin teşebbüsatı meşrua ve 
I makulemizi ızrar etmek için vuku bulacak teşebbüs-
I lerinin hiç bir kıymeti ve ehemmiyeti olmadığını bu 
I kürsüden Heyeti Umumiyenizle beraber bütün ciha-
I na ilân etmektir. (Alkışlar) 
I REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal-
J dırsın... Ekseriyeti azime ile müzakere kâfi görüldü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Karar veril 
I mesi için ekseriyet olması lâzımdır. 
I REİS — Müsaade buyurun.. 

TAKRİRLER 
I /". — Menteşe Mebusu Yunus Nadi Bey ve rüfe-
I kasınm Hükümete itimadı mutazammın takriri 
I Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, istizahın kâfi görülerek ruz-
nameye geçilmesini teklif eOerim. 

I Trabzon 
I Hüsrev 
I Riyaseti Celileye 
i Müzakere kâfidir. Verilen izahata göre hadise Yu-
I suf Kemal Beyin İstanbul'da bir entrikaya maruz kal

masından ibaret olarak bunu müteakip yapılması lâ-
! zım gelen vazifenin dahi hakikiyle ve tamamiyle ya-
I pılmış olduğu anlaşılmıştır. Binaenaleyh gerek İcra 
I Vekilleri Heyetine ve gerek Hariciye Vekilimiz Yu-
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suf Kemal Beye beyanı itimat olunarak ruznamei 
müzakerata geçilmesini teklif ederiz. 

istanbul Çorum 
Arif Sıddık 

izmir 
Yunus Nadİ 

Riyaseti Celileye 
Bu mesele itimat ve ademi itimadı muciptir. Bi

naenaleyh itimadın tayini esami ile olmasını teklif 
eyleriz. 

Maraş Bitlis 
Tahsin Yusuf Ziya 
Karesi izmir 
Basri Süleyman 

Karahisarısahip Siirt 
Mehmet Şükrü Kadri 

Karesi Genç 
Abdülgaffur Haydar 

Burdur Mersin 
Akif Salâhattin 

Bir imza Ertuğrul 
Okunamadı Necip 
Saruhan Karahisarısahip 

Ömer Lütfi ismail Şükrü 
Hakkâri 

Mehmet Tufan 

REtS — Efendim, tayini esami ile itimat edilme
si için 15 imza ile teklif edildiğine göre icra Vekil
leri Reisi Paşa Hazretlerinden sual etmeye mecbu
ruz. Bu takrirlerin hangisini kabul buyuruyorlar? 
Onu reye vaz edeceğim. 

FEVZt PAŞA (HEYETİ VEKİLE REİSİ) (Ko
zan) — Yunus Nadi Beyin takririni kabul ediyorum. 

REtS — Bu takriri reyi âlinize arz ediyorum : Ka
bul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı vereckler. Rey
lerinizi istimal buyurunuz. 

4. — Azayı kiramdan yedi zata vazifei mühimmei 
vataniye verdiğine dair Başkumandanlık tezkeresi ve 
Kürdistan'da tahaddüseden bazı vekayi hakkında Bit
lis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri. 

REİS — Beyler toplanıncaya kadar bir mesele 
var onu arz edeyim : 

REİS — Reyler toplanıncaya kadar bir mesele 
var onu arz edeyim : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi, 
Van Mebusu Haydar Bey, 
Muş Mebusu Rıza Bey, 
İDi yar beki r Mebusu Zül fi Bey, 

Siverek Mebusu Abdülganıi Bey, 
Bitlis Mebusu Sadullah Bey, 
Muş Mebusu İlyas Sami Bey. 
Balâda muharrerülesami zevat vezaifi mühimmes 

vataniyeye memur edMırtişlerdir. Arzı malumat eyle
rim efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisi ve Başkumandan 

Mustafa Kemal 

REİS — Efendim bu mevzua alit Bitlis Mebusu 
Yusuf Ziya Beyin bir istizah takriri vaizdir. 

Riyaseti Celileye 
Bir iki gündertberi Meclisin koridorlarında Kür

distan'da bazı vaikayln budusü ve tafaaddüs eden va-
kayiin önüne geçmek için bir heyetin Kürdiistan'a 
derdesti sevk bulunduğu rivayeti tevatürdür, istih
barat dairesinin şubeler encümenler rüesasına vaki 
istihbarat listelerinde de bu rivayet başka, başka su
retlerle muharrerdir. Bu rivayet ve dhbaratm mahiye? 
ti esasiyesi' hakkında zildeki mevaddın 'izahı ve isti
zah şekil ve mahiyetinde Dahiliye Vekâletine tevec
cüh eder. Kemali istical ve ehemmiyetle keyfiyeti is
tizah eylerim. 

1. — Meselenin mahiyet ve hakikati nedir? 
2. — Gönderilen heyetten beklenilen faide neden 

ibarettir? 
3. Heyet Meclisi Âlinin azasından olmak itiba

riyle bunları istihdam ve izam hakkı mücerret Mec
lisi Âliye ait iken Meclisi ÂKnin bu babda rey ve ka
rarının alınmaması neye müstenittir? 

4 Mart 1338 
Bitlis Mebusu 
Yusuf Ziya 

REİS — Efendim, bu istizah takririni reye vaz
edeceğim. Fakat ondan evvel okunan tezkerede esa
misi muharrer zevatı Büyük Millet MeclisS Reisi ve 
Başkumandan olbapdaki salâhiyetine istinaden böyle 
bir vazifeye gönderdiklerini tebliğ ediyorlar. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bendeniz o mü
nasebetle söz istiyorum. 

REİS — Bu tezkere Meclisi Âlinize bir malumat 
olmak üzere yazılmıştır. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Vazaifi vatartiye-
den bahsedilmiş o hususta söz istiyorum. 

REİS — Efendim, istizah takriri kabul edilmeden 
müzakere açmaya usulümüz müsait değildir. Çünki 
müzakere açılmasını arzu etmiyorlar. İstizahı reye 
arz edeceğim. 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Reis 
Bey. ufak bir noktayı izah etmeye müsaade buyuru-
lur mu? Verilen takrirde bir heyet meselesi mevzuba
histir. Arkadaşları tenvir için diyorum iki bir heyet 
gönderilmemiştir. Efendim, burada ilimlerini okumuş 
olduğum arkadaşları mühim telâkki ettiğim vazife 
içlin göndermiştim. Yoksa heyet halinde giden bir şey 
yoktur. 

REİS — Efendim, istizah takririni reyi âlinize 
arz ediyorum; diğer mesele bitmiştir. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsınlar... (Ret, ret sedaları) Kabul edil
medi efendim. 

YUSUF ZÎYA BBY (Bitlis) — Suale kalbediyo-
rum. 

HASAN BAiSRİ DEY (Karesi) — Rica ederim; 
o istizah takriri celsei âleniyede okunmamalı idi. 

h. — İzmit Mebusu Hamdi Namık ve Urfa Me
busu Ali Sâip Beylerin bazı ahzı asker şubelerini tef
tişe memur edildiklerine dair Başkumandanlık yazısı. 

REİS — BaşkumandanMc yazısmı okutuyorum. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Zirde islimleri muharrer rüfekayı kiram bazı ahzı 
asker müessesaıtım teftiş için memur edilmişlerdir. 
Arzı malumat ederim efendim.- 5.3.1338 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başkumandan 

Mustafa Kemal 

Hamdi Nam* Bey (İzmit) 
Ali S*ip Bey (Urfa) 
REİS — Efendim; Başkumandanlığın teşkiline 

dalir yapılan kanunda, verdiğimiz salâhiyete binaen 
Başkumandan Paşa gönderiyor ve Meclisi Aliye ma
lumat veriyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Meclisin söz 
söylemek hakkı yok mu? O halde hâkimiyet kimde
dir? Size soruyorum. Meclislin salâhiyet vazıyeti ve 
hâkimiyeti nerede kalıyor? 

REtS — Kanunu siz tanzim ettiniz verdiniz, rey
ler tasnif ediliyor. Neticesini arz edeceğim. 

SABAHATTİN BEY (Mersin) — Yarm hepiniz 
mezun olursanız... Meclislin hakkı ıbâkidir, 

YUSUF ZİYA BBY (Bitlis) — Kanunda böyle 
bir salâhiyet yoktur. 

REİS — Efendim, reyler tasnif edüiyor. Âra he
nüz hitamı bulmadı. Ati ruznamesine ithal edilecek 
hiç bir şey yoktur. Çünkü mevcut olan işlerden hiç 
birisi intaç edilmemiştir. 

YUSUF ZtYA BBY (Bitlis) — MMetin en mühimi 
bir derdini soruyorum. 

RBİS — Efendim Heyetin kabul etmediği mevzu* 
üzerine söz veremem. 

YUSUF ZtYA BEY (Bitüs) — Bunun kabul edil
memesi nedir? Memleketin en büyük bir derdini so-
ruyorunı. 

BASRÎ BBY (Karesi) — Bendeniz usul hakkında 
söylüyorum. 

REİS — Efendim; sahibi takrir istizahım suale 
kalibediyorlar; haklarıdır. Makamı Riyaset, tebliğ 
eder Dahiliye Vekâleti de lâzım gelen cevabı verir. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Reis Bey, şim
di bunun hakkında bir iki kelime söylesinler rica ede
rim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
NevaiM kanununu unutmayınız Beyefendi. 

REÎŞ — Bütçe var. Nevahi Kanununu da ruzna-
meye ithal ettik. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
îçtimaat umutniyenin haricinde, iki gün tahsisini tek
lif ediyorum. Onu müzakere edelim. Evrakı varide 
alınmasın. 

2. — Azayı kiramdan bazılarına izin verilmesi hak
kında Divanı Riyaset tezkeresi. 

REÎS — izin tezkeresi var, okutuyorum : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sıtkı Bey (Malatya) altı ay, 
Esat Bey (Mardin) 1 Şubat 1338Men itibaren ve 

temdiden 2 ay, 
ibrahim Bey (Mardin) 1 Şubat 1338'den itibaren 

ve temdiden 2 ay, 
Hasan Tahir Efendi (Kangın) 28 Şubat 1338'den 

itibaren ve temdiden 1 ay, 
Hamdi Bey (Genç) 30 Kânunusani 1338'den iti

baren ve temdiden 1 ay, 
Bekir Sıtkı Efendi (Siverek) 1 Şubat 1338'den iti

baren ve temdiden Nisan iptidasına kadar, 
Hamdi Bey (Amasya) 1 Mart 1338'den itibaren 

ve temdiden 2 ay, 
Hamdi Bey (Tokat) 9 Kânunu sani 1338'den iti

baren ve temdiden 1 ay, (Talbip raporiyle), 
Fuat Bey (izmit) 16 Şubat 1338'den itibaren ve 

temdiden 4 ay, (Tabip raporuna müsteniden), 
Diyap Ağa (Dersim) 14 Mart 1338'den itibaren 

ve temdiden 3 ay, 
Hacı Bekir Efendi (Konya) 3 mah, 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
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Osman Kadri Bey (Muş) 4 man, 
Mehmet Hamdi Efendi (Adana) 5 mah, 
Haşim Bey (Çorum) 4 mah, 

Hakkı Hami Bey (Sinop) 6 mah, 
Balâda esamisi muharrer zevatın mazereti vakıa

larına binaen isimleri hizasında mürekkam müddet
lerde mezuniyetleri Divanı Riyasetin 4 . 3 . 1338 ta
rihinde münakit birinci içtimaında tensip kılınmakla 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen
dim. 

6 5 3 , 1338 
Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi 

Hüseyin Rauf 

RElS — Sıtkı Bey (Malatya) 6 ay... Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İbrahim Bey (Mardin) 1 Şubattan itibaren iki ay. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul edilmiştir. 
Hasan Tahir Efendi (Kangırı) 28 Şubattan itiba

ren bir ay. 
REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul edilmiştir. 
Hamdi Bey (Genç), 30 Kânunusani tarihinden iti

baren bir ay. 
REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul edilmiştir. 
Bekir Sıtkı Efendi (Siverek) 1 Şubat tarihinden 

itibaren Nisan iptidasına kadar. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Hamda Bey (Tokat), 29 Kânunusaniden itibaren 

bir ay. 
REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul edilmiştir. 
Hamdi Bey (Amasya), 1 Marttan itibaren, tabip 

raporu ile bir ay. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul edilmiştir, 
Fuat Bey (izmit), 16 Şubattan itibaren tabip rapo-

riyle dört ay. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın., .Ka

bul edilmiştir. 
Diyap Ağa (Dersim), 14 Marttan itibaren üç ay. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Osman Kadri Bey (Muş), 14 Marttan itibaren 4 
ay. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Ka
bul edilmiştir. 

Hacı Bekir Efendi (Konya), 14 Marttan itibaren 
üç ay. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. 

Mehmet Hamdi Efendi (Adana), 14 Marttan iti
baren beş ay. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar..! 
Kabul edilmiştir. 

Haşim Bey (Çorum), 14 Marttan itibaren 4 ay. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul edilmiştir. 
Hakkı Hami Bey (Sinop), 14 Marttan itibaren al

tı ay. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul edil

miştir. 
Efendim, Yunus Nadi Beyle rüfekasının Heyeti 

Vekileye itimâdı mutazammm teklifinin neticesinde 
(117) zat reye iştirak etmiş; halbuki o vakit tadat et
tik kâtip Beylerle beraber, öyle anlaşılıyor ki bir 
çok rüfeka reylerini istimal etmemişlerdir. Onun için 
kontrollü yoklama ile yapacağız. 

YUSUF ZIYA BEY (Bitlis) — Bendenizin isti
zah takririm reye bırakıldı; ekseriyet yokmuş Mec
liste... (Kabul edenler iki kişi sadalan) 

REİS — İsimler okunarak reye arz ediyorum. 
Kur'a çekiyorum: Celâl Bey (Trabzon), Trabzon 
Dairei intihabiyesinden başlayacağız reyler toplan
maya başlanacaktır efendim. Yeniden rey istihsal edi
yoruz. Takriri kabul edenler beyaz, etmiyenler kır
mızı... Lütfen reylerinizi istimal ediniz. 

Efendim; tensip buyurursanız yarın zaten Salıdır. 
Meclis yapacağız. Nevahi kanunu müzakeresine Salı 
gününü tahsis buyurdunuz. Bu reyi de yarın istihsal 
ederiz, muameleyi itmam ve ikmal ederiz. Kararı 
sabık veçhile tashih buyurursunuz., 

YUSUF ZÎYA BEY (BİÜis) — Reis Bey, bizim 
takririmiz de reye konurken o zaman ekseriyet yok
tu. Onu da yeniden reye koymak icap ediyor. 

REÎS — Yarın bermutat saat «1,5» da içtima edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Cebe : 8,00 
İçtimai ati ruznamesi: 
Murakabe heyeti intihabı, 
Ruznamei müzakerat meselesi, 
Bazı askeri kanunlar, 
1338 bütçesi, 

<CS»- «... 
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