
DEVRE : I CİLT : 3 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Kırk Sekizinci İçtima 

14 .8 .1336 Cumartesi 

•« ^ « ^ • • 

MÜNDERECAT 

Sayfa 

.1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI ,200:203 
2. — AZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 213 
1. — İstanbul'dan gelmiş olan Canik Me

busu Emin Beyle Konya Mebusu Hacı Bekir 
Efendinin Meclise takdimi. 213 

3. — TEZKERELER ,203(,205 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet 
Beyle arkadaşlarının, Musul valisinin tehiri 
hareketi hakkındaki temenni takririne Dahi
liye Vekâletinin cevabî tezkeresi 203:204 

2. — Mebusluğa intihap edilmiş olan 
memurinin mezun veya müstafi addedilip 
edilmiyeceğinin işarına dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi 205 

4. — TAKRİRLER 213 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
İstanbul Hükümetince sulh muahedesinin 
(Sevr) imzalanmasından dolayı İrşat Encüme
nince millete hitaben bir beyanname kaleme 
alınmasına dair takriri 213 

İÇTİMA SENESİ : 1 

Sayfa 
2. — Biga Mebusu Hamdi Beyin, İstanbul 

Hükümetince imza edilen sulh muahedesinin 
Büyük Millet Meclisince kabul olunamıya-
cağına dair Türk milletine ve islâm alemine 
bir beyanname neşredilmesine dair takriri 213:217 

5. — SUALLER, İSTİZAHLAR VE CE
VAPLAR ,204,206:217 

i. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin, 
istanbul civarında icrayi harekât eden müfre
zelere dair suali ve Erkâni Harbiyei Umu
miye Reisi ismet Beyin tahriri cevabı (204 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mu-
vazenei hususiye bütçelerinin yerlerine gönde-
derilip gönderilmediğine dair suali ve Dahiliye 
Vekâleti Vekili Dr. Adnan Beyin tahriri ce
vabı 204:205 

ı3. — Erzurum Mebusu Durak Beyle rüfe-
kasının, Şark cephesindeki kuvvetlerimizin 
mütecavizlere karşı murafaa etmemeleri es
babının bildirilmesine dair Erkâni Harbiyei 
Umumiye Riyasetiyle Müdafaai Milliye Vekâ
letinden sual takriri ve Büyük Millet Mec-



t : 48 14 . 8 . 1336 C : 1 

lisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın Vekiller na
mına şifahi cevabı (206:211 

4. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet 
Şükrü Beyin, Bekir Sami, Hacim Muhittin • 
ve Âşir Beylerin infisallerine ve şimdiye kadar 
bir divanı harbe tevdi edilmemeleri sebebine 

RElSlSÂNİ BEY — Zaptı sabık okunacak efen-
diıriv 

Birinci Celse 
Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde birinci celse saat iki buçukta inikat etti. 
Zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Bigayri hakkın idam olunarak şehit edilen Urfa 
mutasarrıf sabıkı Nusret Beyle diğer şühedanın ru
huna hürmeten celsenin on dakika tatil edilmesi hak
kındaki Bolu Mebusu Hilmi Beyin teklifi bu kerre 
maltadan İstanbul'a celp ve divanı harbe tevdi edi
len zevat haklasında icabeden tedabirin ittihaz edil
mesine dair Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin 
beyanatına Heyeti Vekile namına Adnan Beyefendi
nin cevabını müteakip kabul edilerek celse on dakika 
tatil edildi. 

ikinci Celse 
Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetlerinde ikinci celse zevalî saat üçte inikat etti. 
îdi millî münasebetiyle mehali muhtelif eden gelmiş 
olan tebrik telgraflarının kıraat ve Divanı Riyasetçe 
cevap itası takarrür ettikten sonra Heyeti Vekileden 
mevrut Usul Muhasebe kanun lâyihası müstaceliyet
le Kavanini Maliye Encümenine ve Ereğli - Zon-

I dair Dahiliye Vekâleti ve Erkâni Harbiye 
1 I Umumiye Riyasetinden istizah takriri 2,17:231ı 

6. — BEYANAT 21H 
1. — Mustafa Kemal Paşanın Trakya ve 

Düzce ahvali hakkında bir takrire istinat et-
miye şifahî suallere dair beyanatı (2İlllı:,2T3 

(Zaptı sabık hülâsası Kâtip Feyyaz Âli Bey 
(Yozgat) tarafından okundu): 

guldak kömür ihracat resmi hakkındaki lâyihai ka
nuniye yine müstaceliyet karariyle Muvazenei Ma
liye ve Kavanini Maliye encümenlerine havale olun
du. Kütahya'da bir Darülhilâfe medresesi tesisi hak
kında Kütahya Mebusu Cemil Beyin ve ihtiyacatı 
askeriye komisyonları teşkiline dair Ertuğrul Me
busu Mustafa Kemal Beyin ve 23 Nisan 1336'dan 
mukaddem irtikâp etmiş oldukları ceraimden dolayı 
efradı askeriye ve küçük zabitanın af edilmelerine 
dair Yozgat Mebusu Feyyaz Âli Beyle rüfekasının 
ve vekâletlere merbut müsteşarlarla şube müdürleri
nin mecalis azaları meyanından intihap edilmelerine 
ve saireye dair İzmit Mebusu Hamdi Bey ve rüfe-
kası tarafından verilen tekâlifi kanuniye Lâyiha En
cümenine havale edildi. Müteakiben tayini merci 
ve nakli dava hakkındaki Adliye Encümeninin maz
batası üzerine cereyan eden müzakerat kâfi görül
dükten sonra maddelere geçilmesi hakkındaki teklif 
reddedilmiştir. Enbiyayi izam Hazaratına fezahatı 
lisaniyede bulunanların teşdidi cezasına dair Sivas 
Mebusu Taki Efendi tarafından verilen takrir üze
rine Adliye Encümeninin mazbatası kabul olunarak 

BİRİNCİ CELSE 

Açılına Saati : 3 Badezzeval 

REİS — Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey. (Yozgat) Rasim Bey (Sivas) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

_ 202 — 
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meni müskirat lâyihai kanuniyesinin müzakeresine 
geçilmiş ise de ilk defa söz alan hatibin mutalaatı-
nı irada başladığı sırada tahaddüs eden gürültülerden 
dolayı müzakerenin devamına imkân olmadığından 
celse tatil olunmuştun 

Üçüncü Celse 
;Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riya

setlerinde üçüncü celse saat beş buçukta inikat etti. 
Meni müskirat lâyihai kanuniyesinin tehiri müzake
resi hakkındaki teklif kabul edilmiyerek müzakerat 
başlamış ve ancak biraz sonra yeniden gürültülerin 
tehaddüsü üzerine Trabzon Mebusu Hüsrev Bey 
kanunun bir gün sonraya tehir edilmesi hakkındaki 
takririn kabulünü teklif ve teklifi vaki kabul edilerek 
Cumartesi günü içtima edilmek üzere celse tatil edil
di. 

Zabıt aynen kabul edildi* 
Reisişâni Kâtip 

Celâlettin Arif Mehmet Rasim 
(Kâtip 

Feyyaz Âli 
REÎStSÂNİ BEY — Zaptı sabık hakkında söz 

isteyen var mı efendim. 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Urfa muta

sarrıfının idamından dolayı celse on dakika değil beş 
dakika tatil edilmiştir. O suretle tashihi... (Beş da
kika değil on dakika sesleri...) 

REİSİŞÂNİ BEY — Başka bir şey var mı efen
dim? Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar (El
ler kalkar) Kabul edildi efendim. 

/. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Beyle \ 
arkadaşlarının, Musul valisinin tehiri hareketi hak- ; 
kındaki temenni takririne Dahiliye Vekâletinin cevabı ; 
tezkeresi. \ 

REİSİŞÂNİ BEY — Şimdi Evrakı varideye ge- j 
çiyoruz. Musula vali izamı hakkında Kadri Bey | 
tarafından verilen bir takriri Dahiliye Vekâletinin 
tezkeresi cevabiyesi var. 

(Takrir sureti) 
iBir buçuk seneden beri cephe alınarak tevkif edi

lebilen Yunan taarruzunun şu günlerde iktisap et
tiği derecei şiddet karşısında lüzumu kadar tedarikât 
ve tedabir icrasına mecbur kaldığımız sırada işgal al- I 
tında bulunan Musula vali ve memurini saire tayini 
suretiyle isticlâbı müşkülât ve mesaip doğru olma
dığı gibi bu kabil teşebbüsatın Meclisin hali içtimada 
bulunduğu zamanlarda Ârayi umumiyeye müracaat 

ıTUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bir vazifei 
milliyeyi ifa etmek istiyorum. Müsaade buyurulur 
mu? 

Arkadaşlar bazan sükût günlerce süren hutbeler
den daha beliğdir. Maamafih zamanmca İrşat Encü
meni sükûneti ihlâl ederse büyük bir vazifei milliye 
ifa etmiş olacaktın Âkibet yarın milletin bütün 
hamaset ve şecaatiyle yırtacağı o sulhname madem
ki imza edilmiştir. Her halde o imzaların keenlem-
yekûn tutulacağı itibariyle vermiş olduğumuz karar
lara rağmen bir noktai nazardan imza edilmiş olması 
gayetle mühim bir hâdisedir. Bu hâdiseye karşı 
Büyük Millet Meclisi İrşat Encümenini tevkil ederek 
bu encümen tarafından millete bir hitabe kaleme alı
nırsa büyük bir vazife ifa etmiş olacaktır. Binaena
leyh Meclisi Âlinize, İrşat Encümeni tarafından 
böyle bir hitabenin kaleme alınmasının tahtı karara 
alınmasını teklif eylerim (Muvafık sadaları). 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — 
Bendeniz İrşat Encümeni mazbata muharririyim. Be
yefendi o suretle bir takrir verir ve Heyeti Umumi-
yece de kabul buyurulursa bittabi encümence icabı 
icra edilir. 

TUNAL HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim takrir 
usulü kaldırıldığı için bendeniz şifahen teklifimi 
arz ettim... 

REİSİŞÂNİ BEY — Kaldırılmadı ki... Efendim. 

| suretiyle icrası taksimi vazaif ve mesuliyet kaidesine 
! de muvafık olacağından buna dair bir karar ittiha-
; zina değin (Olti mutasarrıfının tayini gibi) hareket 
j ettirilmiş olan heyetin elyevm bulundukları mahalde 
j emre intizar ettirilmeleri ve bu teşebbüsün Heyeti 
| Umumiye karariyle müstacelen arzı teklif ederim. 

8 - VI - 1336 
ıSiverek Diyarbekir 

Mehmet Akif 
Diyarbekir 

I Kadri Ahmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
11 - VI - 1336 tarihli ve 37 ve 240 numaralı tez-

I kerei âliyei riyasetpenahileri ve merbutu Diyarbekir 
Mebusu Ahmet Kadri Bey ve rüfekasmın takriri mü
talaa olundu. Musula vali tayini takrirde beyan edil-

3. — TEZKERELER 

— 203 — 
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diği veçhile isticlâbı müşkülât ve mesaip için değil 
belki düşmanlarımızın malûm olan tertibat ve istih-
zaratı sebebiyle defi ve tahfifi mesaip maksadına 
müstenit ve esbabı siyasiyeye matuf olduğu ve ma-

haza validen başka memur gönderilmediği maruzdur 
efendim. 

4 Ağustos 1336 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Dr. Adnan 

5. — SU ALLAR, İSTİZAHLAR VE CEVAPLAR 

/. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin, İstan
bul civarında icrayi harekât eden müfrezelere dair 
suali ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İsmet Be
yin tahrirî cevabı. 

REİSİSÂNİ BEY — Sonra efendim Burdur Me
busu Suphi Beyin sual takririne Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinin cevabı var okunacak. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY — Evvelâ su
al takriri lütfen okunsun efendim, sonra cevap... Son
ra söz istiyorum efendim. 

{Kâtip Feyyaz Bey (Yozgat) tarafından sual tak
riri okundu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Son günlerde alınan haberlere göre takriben iki 

üç haftadır. İstanbul'un Anadolu ve Rumeli taraf
larındaki köyler ve sayfiyelerde kuvayi milliyeye 
mensup müfrezeler tarafından harekât icra edilmekte 
ve bu hali fırsat addeden İngilizlerle Yunanlılar 
oralarını harp mıntakası ilân ile asker çıkarıp yağma-
gerliğe, katli nüfusa, halkı tehcire, haneleri tahribe 
epice germi vermektedir. 

ıtstanbul şehri üzerindeki meşru hukukumuzu şid
det ve katiyetle iddia eylemekte olduğumuza nazaran 
oradaki müslüman Türk halkımızı sıyanet ve maddî 
manevî mevcudiyetlerini takviye ve teşyit ve miktar
larını azaltmaktan mücanebet bizce elzemdi. İstan
bul'un müslüman halkının ekseriyetle Ferid ile yara
nına muarız kuvayi milliyeye hararetle duahan ve 
muntazır oldukları, gerek oradan buraya her müşkü
lâtı iktiham ve her şeyi feda ile gelenlerin miktariyle 
ve gerek Ferid Hükümetinin istediği kuvvetleri bir 
türlü teşkil edememesiyle de sabittir. Şimdi zaten ec
nebi işgali ve tazyikatı altında inleyen müthiş yan
gınlarla yurtsuz kalan, son aylarda harikulade artmış 
es'arın barı sakili altında yarı aç kalan ve 
bugünlerde maaş da alamamaya başlayan bu muztarip 
müslüman halkını yangınlardan kaçtıkları civar köy
lerde de Yunan ve İngiliz yangınlarına uğramakta ve 
kalben bizi bekleyenleri sefalete maruz ve dilgir ve 
perişan bırakmakta ciddî bir harp sebebi ve askerî 
lüzum var mıdır? İsetanbul'da mevcudiyetimizi bal

talayan fırsatları düşman eline veren bu küçük müf
reze hareketlerini acilen men için Hükümet teşeb
büste bulunmuş mudur? Balâdaki maruzatın Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinden müstacelen sualini 
teklif ederim. 

24 Temmuz 1336 
Burdur Mebusu 

İsmail Suphi 
(Müteakiben Erkânı Harbiye Umumiye Riyase

tinin cevabî tezkeresi okundu): 
İstanbul ve civarında memleketimiz ve halkımız 

düşman tarafından tazyikat ve takibata duçar olmak
tadır, Bu halin sebebi hakikî ve yegânesi İngiliz -
Yunan ve sair düşman kuvayi askeriyesinin mevcudi
yetidir. Bu kuvvetler aleyhine kocaeli şibih ceziresin
de harekâtı askeriye icra etmekliğimizde tabiî ve as
kerî mecburiyet vardır. Şurasını da arz ve ilâve ede
rim ki, şimdiye kadar bu sahada cereyan eden hare
kâttan menafii askeriye istihsal olunmuştur. 

10 - VIII - 1336 
Erkânı Harbiye U. Reisi 

İsmet 
REİSİSÂNİ BEY — Efendim Erkânı Harbiyei 

Umumiye Reisi burada bulunmadığı için söz söyli-
yeniezsiniz. Cevabı budur- Bunu kâfi görmezseniz 
bir takrirle istizaha kalbeder, istizah edersiniz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Zaten efen
dim, üç hafta oldu.., 

REİSİSÂNİ BEY — İşte cevabı şimdi geliyor 
efendim. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Muvazenei 
Hususiye bütçelerinin yerlerine gönderilip gönderil
mediğine dair suali ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. 
Adnan Beyin tahrirî cevabı. 

REİSİSÂNİ BEY — Efendim, Kütahya Mebusu 
Cerriil Beyin, teklifine Dahiliye Vekâltetânto tezlkerei 
cevabiyesi var. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Ne oldu, cevap 
kâfi görüldü mü efendim? 

REİSİSÂNİ BEY — Cevaptır efendim, kâfi gö
rülüp görülmemek meselesi değildir. Verilen cevabî 
takrir sahibi kâfi görmezse bir istizah yapabilir. 

— 204 
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SOYSALLI ÎSMAİL SUPHÎ BEY (Burdur) — 
Cevap elbette kâfi görülemez. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin sual takriri : 

Dahiliye Vekâleti celilesinde umuru mahalliyei 
vilâyat kısmına mevdu vilâyat ve elviyei müstakille 
muvazenei hususiye bütçeleri tasdikan mahallerine 
gönderildi mi? Gönderilmediylse esbabı nedir? Sual 
buyurulmasını teklif eylerim efendim. 

24 Temmuz 1336 
Kütahya Mebuslarından 

Simavlı 
Cemil 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
29 Temmuz 1336 tarih ve 83/383 numaralı tez-

kerei aliyeleri cevabıdır -
Vilâyat hususî bütçelerinin tasdik ve mahallerine 

irsal edilip edilmediğinin sualini mutazammın Kü-

2. — Mebusluğa intihap edilmiş olan memurinin 
mezun veya müstafi addedilip edilmeyeceğinin işa
rına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ankara : 26-VII-1336 

Büyük Millet Meclisi azalığına intihap ve izam 
kılınan zevat meyanındaki memurinin mezun veya 
müstafi addedilip edilmeyeceği ve mezun addedildiği 
takdirde maaşlarının nısfı kendilerine ve nısfı diğeri
nin de vekillerine verilip verilmeyeceği Antep mü-
tesarrıflığının işarına atfen Umuru Dahiliye Vekâle
tinin 15 Temmuz 1336 tarih ve 1277 - 12115 numaralı 
tezkerei aliyeleri Heyeti Vekilece ledettezekkür Bü
yük Millet Meclisinin bu baptaki kararının bilûmum 
vekâletlere tebliği karargir olmuş olmakla mucibince 
ifayi muktazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisânisi 
Celâlettin Arif 

tahya mebuslarından Cemil Beyin takririni mütalea 
eyledim. Merbutan takdim kılınan cetvelin mütale-
asından da anlaşılacağı veçhile şimdiye kadar iki vi
lâyet ve beş müstakil livanın bütçesi tasdik ve iade 
kılınmıştın On vilâyet ve livanın bazı mevani dola-
yısiyie Mecalisi umumiyesinin küşadı kabil olamadı
ğından bunlarda üç yüz otuz beş senesi bütçesi tat
bik edilmektedir, iki livanın bütçesi gelmiş ise de 
bu livalar istilâya uğramış olduklarından bütçeleri 
bittabi burada kalmıştır. Vilâyat ve elviyei şarkiye-
den evvelce Rus istilâsına maruz kalmış olan vilâyet 
ve liva dahilinde de teşkilâtı hususiye lağvedilmiştir. 
Mütebaki vilâyet ve livalara ait olanlar muvazene
lerde bazı nevakısın ikmali için mahallerine iade kı
lınmıştır. Binaenaleyh, muamele görmeyerek burada 
bırakılmış bütçe yoktur efendim. 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Dr. Adnan 

REİSİSÂNt BEY — Efendim, bunu Kanunu esa
si Encümenine gönderelim, orada lâzımgelen muame
le yapılır. 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) —Meclisi Âü bu 
bapta karar vermiştir efendim, memur olupta me
bus olanlardan halen maaş alanlar vardır. Binaena
leyh, bunların maaşları hakkında ne gibi mumele 
olunacağına dair bir takrir verilmiş ve Heyeti Icra-
iyeye havale edilmişti. Heyeti Icraiyede lâzımge-
lenlere havale etti. Bu bapta maaşının katı, memu
riyetten infisalini icabeder. 

REİStSANÎ BEY — O halde efendim, Divanı Ri
yasete havale ederiz, orada tetkik edilir. 

KÂZIM HÜSNÜ BEY (Konya) — Encümende 
esaslı bir karar verilmedi efendim. (Verildi sesleri) 

REMSANÎ BEY — Verilmişti efendim. Baka
lım efendim, onu Divanı Riyaset tetkik ve arz eder. 

Buyurun Paşa Hazretleri. (Efendim, şark cephesi 
hakkında Heyeti Vekile ile Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyaseti tarafından verilecek izahat). 

3. — TEZKERELER (Devam) 

— 266 — 
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5. — SUALLER, İSTİZAHLAR VE CEVAPLAR (Devam) 

3. — Erzurum Mebusu Durak Beyle rüfekasının, 
Şark {cephesindeki kuvvetlerimizin mütecavizlere karsı 
müdafaa etmemeleri esbabının bildirilmesine dair Er
kânı Harbiyei Umumiye Riyasetiyle Müdafaai Milli
ye Vekâletinden sual takriri ve Büyük Millet Meclisi 
Reisi Mustafa Kemal Paşanın Vekiller namına şifahi 
cevabı. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Efendim; seyahat 
münasebetiyle gaybubet ettiğimiz sırada rüfekayı muh-
terememizden bazılarının verdiği takrirde şark cephesi 
hakkında tafsilât arzu buyurul'maktadır. İhtimal bu 
takrir huzuru âlinizde okunmuştur. 

(Fakat arkadaşlarımızın tenevvür etmek istedikleri 
noktaları bir defa daha hatırlatmak maksadiyle takri
ri aynen okuyacağım : 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
§u günlerde şark cephesinde, bilhassa Erzurum hu

dutlarında Ermenilerle Gürcülerin fada faaliyeti meş
hut olduğu hattâ Gürcüler Erzurum'un şimal hudut
larına ve Ermenilerin de şark hudutlarında şiddetle ta- j 
arruz ettikleri -ve bu meyanda bilhassa Olti'nin de iş
gal edildiği istihbar ediliyor. 

Diğer taraftan İslâm Bolşevik ordusunun piştarları 
da Erzurum'a geldiği söyleniyor. Şark cephesinde kuv
vetlerimizin Ermeni ve Gürcülerin taarruzunu defe de
ğil, hattâ taarruz ederek bütün memleketlerini istila
ya kadir bulunduğuna kaniiz. Acaba orada bulunan 
kuvvetlerimizin mukabele ötmemesi bir esbabı siyasi-
yeden mi mümbaistir? Bu muğlak mesele hakkında her 
halde Hükümetin bize müstacelen izahat vererek ten
vir eylemesini talep ederiz. 

2 Ağustos 1336 
Erzurum Erzurum 
Durak Süleyman Necati 

Erzurum Olti 
(Hüseyin Avni Yasin 

Efendiler; bu suali soran arkadaşlarımızın cidden 
hakkı vardır. Filhakika bir kaç aydanberi Kafkasya' 
da ve Şark cephesinde cereyan eden ahval, enzarı 
umumiyemizde muğlak, mütenevvi ve zahiren yekdi
ğerine muarız safahat göstermiştir. Bu sebeple soru
lan sualleri esas ittihaz ederek Heyeti âliyenize iza
hat vermeyi Heyeti Vekileniz de pek muvafık görmüş
tür. 

30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde Şark cephesi 
Kumandanı tarafından Heyeti Vekileye bir teklif va
ki olmuştur. Teklif şu idi : Evvelâ, Erzurum'da bu
lunan heyeti murahhasaımızın Kars - Baku üzerinden 

trenle serian Moskova'ya gidebilmesini temin için. 
Saniyen : Ermenistan dahilinde ahalii Is'lâm'iyeye icra 
edilmekte olan katliamı tevkif için. Salisen : Erme
nilerin ilk fırsatta Erzurum'u dahi ellerine geçirmek 
için faaliyet ve teşebbüsatta bulunacaklarından, Er
meni ordusuna karşı hâkim ve müsait bir vaziyeti as
liye almak için zaten Brestlitovsk ve Batum muahe
deleri ile bizim olan Elviyei Selâse dahilindeki Sarı
kamış, Soğanlı dağlarını ve Soğanlı dağlarının geçit
lerini işgal etmek faydalı olacağı bildiriliyordu. Bu 
üç sebepten bilhassa sonuncusu Heyeti Vekilece de 
'tetkik olundu ve muvafık görüldü. Zaten Meclisi Âli
niz Elviyei Sel'âsenin zamanında, zamanı münasibin
de işgali salâhiyetini Heyeti Vekileye vermiş oldu
ğundan buna istinaden kumandanın teklifini kabul et
ti. Binaenaleyh, 6 Haziran tarihinde Şark ordumu
zun harekâtı askeriye icrası için hazırlanmasını em
rettik. Ordu hazırlığıyla iştigal etmekfte bulunduğu 
bir sırada takriben on gün sonra, 16 Haziranda ak
demce tarafımızdan Moskova'ya gönderilmiş olan mu
rahhaslarımızdan birisi memleketimize avdet etti. Bu 
zat, cümlenizce malûm olan Sovyet Cumhuriyeti Ha
riciye Nazırı (Çiçerin) in mektubunu getirdi. Diğer 
bir takım zevatın dahi hususî, resmî rapor ve mek
tuplarını getirdi. Diğer raporlar ve mektuplar muh
teviyatından sarfınazar Rusya Sovyet Cumhuriyeti 
Hariciye Nazırının Hükümetleri namına Meclisi Âli
nize, Meclisi Âliniz Riyasetine hitaben yazmış olduğu 
mektup burada okunmuştu. Tahattur buyurülursa den
mişti ki; Ermenistan, Acemistan ve Türkiye hudutla
rının tespitinde Rus Sovyet Hükümetinin tavassutiy-
lc meselenin siyaseten halli mümkündür. Diğer lâyi
ha ve mektuplar da bu nokta daha ziyade izah edil
mekte idi. 

Ve bu izahata nazaran herhalde bizim Ermenile
re daha ziyade taarruz etmemizi Rus Hükümeti Cum-
huriyesi arzu etmiyordu, muvafık görmüyordu. Fa
kat biz, Elviyei Selâse dahilinde bulunan herhangi bir 
noktayı işgal etmek demök, Ermenistan'a taarruz de
mek olamayacağından, zaten karar vermiş olduğumuz 
harekâtı askeriye hakkında bir muhalefet görmedik 
ve bunun üzerine Şark Ordusu Kumandanına harekâ
tı askeriyeye devam etmesini ve tacil etmesini emret
tik. Fakat bundan birkaç gün sonra idi ki yeni ge
len resmî bir haberde Rusya Hükümetinin bir heyet 
sefareti nezdimize gelmek üzere Kars üzerinden 
trenle hali harekette bulunduğu anlaşılıyordu. Bu
nun üzerine bu gelecek olan heyet sefaretle zaten Er-
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zurum'da bulunmakta olan Heyeti Murahhasamızın ı 
mülakatını müteakip harekete başlamak üzere, hare
ketin tevkifini emrettik ki bu 20 Haziranda idi efen
dim, bu esbaptan dolayı 20 Haziranda Şark Ordumu
zun harekâtı taarruziyesini tevakkuf etmiş olduk. Bu 
arz ettiğim mesele Şark vaziyeti umumiyesi içinde ve 
Türkiye'nin Bolşevik Hükümetiyle olan münasebatı 
umumiyesinde ufak bir parça, bir safhadır. Bunu da
ha iyi ihata etmek için ve esasen vaziyeti de teyit 
etmek için baştan başlayarak vaziyeti daha vasi bir 
daire dahilinde izah edeceğim : 

Arkadaşlar, cümlenizin malûmudur ki, harbi umu
minin son senelerinde Rusya dahilinde infilak eden in
kılâp, insanların ekseriyeti mütallakasını teşkil eden 
fakir halk içinde, bilhassa bu halkın en çok minen ve 
meşaka ve ıstıraba maruz kalmış olan amele sınıfı 
içinde, eskiden beri mevcut olan sosyalistlik makasidi 
hakikiyesini ve gayatını ilân etti. Daha vazih daha 
bariz ve daha şedit bir surette ilân etti. Ve umum be
şeriyetin emperyalist ve kapitalist idarelerin tahak
küm ve tagallübü zalimanesinden kurtarılmasını bir 
hedef ittihaz etti. Bittabi bu hedefe vasıl olabilmek 
için mücadeleyi esas ittihaz etti ve son amelî noktası 
da bu gayeye bütün beşeriyeti iştirak ettirmek için te
şebbüs alması idi. Ruslar, çarın idarei müstebidesi al
tında takip eden harp senelerinin teyit ettiği sefalet 
neticesinde bu hissiyatı azami derecede tenmiye etmiş
lerdi. Memleketlerinin gayet vasi olmasına ve bir çok 
avamil ve şeraiti tabiiyeyi haiz bulunmasına istina
den bütün dünyanın emperyalistlerine karşı ilânı hu
sumet ve ilânı harp etmekten çekinmediler. Garp em
peryalistleri de bütün kuvvetlerini, bütün kudretlerini, 
bütün vesaitini kendi aleyhlerinde istimal ettikleri hal
de yaptıkları harekâtı, inkılâbı bugüne kadar kemalî 
muvaffakiyetle yaşatmaya muktedir oldular. Bolşevik
lerin bilhassa son günlerde Lehistan dahilinde tevali 
eden muvaffakiyatı ve muzafferiyatı cidden inkilâpla-
rının pek mesut, pek parlak ve pek mühim bir neti
cesidir. Islâmiyetin en âli kaide ve kanunlarını ihtiva 
eden bolşevizmin, bizim dahi mevcudiyetimize kas
tetmiş olan müşterek düşman aleyhinde, bugün ihraz 
etmiş bulunduğu zafer, bizim için de şayanı teşekkür, 
bir neticedir. 

(Efendiler; Şark âleminin bilâkaydı şart sahibi, mu
tasarrıfı olmak emelini mağrur kafalarına sokmuş 
olan itilâf devletleri, kendi hayat ve mevcudiyetleri
nin devam ve bakasının, bu tesahüpte ve bu tasarruf
ta olduğunu pek güzel takdir etmişlerdir. Binaenaleyh 
bu tesahup ve tasarrufu temin etmek için başta îngi-

— 207 

lizler olmak üzere, bütün itilâf devletleri, bir taraftan 
tekmil kullanabildikleri vasıta ve kuvvetlerle bizi mah
vetmek, bizi ezmek için çalıştıkları bir sırada, diğer 
taraftan da bütün beşeriyeti mazlûmeyi tahlis için ça
lışan Bolşeviklerin, mazlum milletimize el uzatama-
ıması için yine servetlerini kuvvet ve kudretlerini sar-
federek uğraşmışlardır. 

Fakat Bolşevik Cumhuriyeti, hem kendi hayat ve 
mevcudiyetlerinin ehemmiyetini tazif etmek, hem de 
itilâf devletlerinin pençei zulmünden kurtuldukları 
takdirde, âlemşümul olan inkilâbın istihsali gayatı için 
kendilerine en kuvvetli, en kudretli bir muavin ve mü
zahir olacak milletimizin desti vifak ve ittihadını tut
mak için teşebbüsatı fiiliyede bulunmuştur. Yaptığı 
teşebbüs efendiler; onuncu ve on birinci ordularını 
doğrudan doğruya Kafkasya'ya, Şark cephesine tahsis 
etmek oldu. Bu ordular, bizim delâletimiz, tesirimiz 
ve hizmetimiz sayesinde, suhuletle Şimalî Kafkasya'yı 
geçtiler ve Azarbeycan'a dahil oldular ve Azarbey-
canlılar da gelen orduları kemali sükûnetle kabul et
tiler. Bu ordular bir taraftan Ermenistan ve Gürcis
tan hudutlarında lâzım gelen tedabiri ve vaziyeti as
keriyeyi aldılar. Diğer taraftan da maddeten bizimle 
tesisi irtibata tevessül ettiler - ki bu mayıs aylarında 
idi -. Tam bu sırada idi ki; Lehistan'da cereyan eden 
ahval, vekayi ve hadisat gittikçe Bolşeviklerin aleyhi
ne olarak kesbi ehemmiyet etmişti ve Bolşevik Hü
kümeti mümkün olduğu kadar çok kuvvetli Lehistan 
cephesine sevketmek mecburiyetinde idi. Buna binaen 
Kafkasya'ya sevketmiş olduğu, tahsis ettiği ordular
dan onuncu orduyu kamilen Şimale şevketti. On bi
rinci ordunun da bir kısmını şevketti. Binaenaleyh 
Kafkasya'da Ermenilere, Gürcülere ve heyeti umumi-
yeye karşı maddi kuvvetleri tenakus etti ve zaif bu
lundu. İşte tam bu sırada, ingilizlerin mütemadi gay
retleri ve teşvikleri eseri olarak, İngilizlere bendelik 
etmekle zevk alan Azarbeycan'ın müsavat hükümeti 
ve bu hükümetin hempalarının teşvikatiyle, şüphe yok 
Gürcülerin ve Ermenilerin dahliyle, ordunun Bolşe
vik ordusunun tamamen gerilerine düşen Gence ha
valisinde Azarbeycan'ın muhalif kuvvetleri tarafından 
bir irtica vücude getirildi. Bu hadise üzerine on bi
rinci kolordu kumandanı Ermeni ve Gürcü hudutla
rında bulunan kuvvetlerin kâffesini çekti ve bunlarla 
tatili musamahat etti ve topladığı kuvvetlerle yirmi 
iki Mayısta Gence'de isyan eden kuvayi muhalife 
aleyhine hareket etti ve onları kamilen tedip ve tenkil 
etti. Nuri Paşa cümlenizce malûm bir zattır. Bu za
tın tahtı kumandasında iki üç bin kişiden mürekkep 
bir Azeri kuvvet vardı. Bu zatı İngilizler her nasılsa 
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iğfal etmişler, kendisiyle beraber kuvvetini kendi leh
lerinde istimal etmişlerdir. Yani Nuri Paşa ve kuvvet
leri dahi bu kırmızı ordu aleyhine diğer irtica eden
lerle beraber hareket etmişti. Onun için on birinci 
ordu Gence'deki usatı tedip ettikten sonra (Akdam) 
istikametinde yürüdü. (Akdam) Gence'nin cenubu şar-
kisindedir. Orada 9 Haziran tarihinde Nuri Paşa kuv
vetlerini de mağlup ve perişan etti. Mağlup olan bu 
kuvvetler Akdam'dan sonra cenuba, îran içlerine doğ
ru çekildi bilâhara bunun neticesini de arz edeceğim. 
A'kdam hadisesinden sonra Kızıl Ordu (Şuşa) üzerin
den (Gerus'e) geldi. Bilâ hâdise (Gerus) u işgal etti. 
(Gerus'e) gelen otuz ikinci Rus kızıl fırkasıdır ki - bu, 
4 Temmuzdadır efendim - bu kuvvetin hareketini bu
rada bırakalım ve bizim hududumuzu aynı tarihlerde 
gözden geçirelim. 

Ermeniler; kızıl kuvvetler kısmı küllisinin bu ha
validen uzaklaşmasından ve Azerilerin kızıl kuvvetler 
aleyhine isyan etmesinden Ve bizim hareketimizin si
yasi esbaba istinaden tevkif ettirilmesinden istifade 
ederek, derhal 19 Haziran tarihinde, bir iki kolla 
Oltu şûrası aleyhine, diğer bir kısım kuvvetleriyle de 
(Zengisar) şûrası aleyhine taarruz harekâtına başla
dılar. Filhakika gerek Zengisar şûrası ve gerek Oltu 
şûrası, bizim eski hududumuzun ilerisinde ve doğru
dan doğruya Ermeni Cumhuriyetini yakından tehdit 
eden vaziyetlerdir. Binaenaleyh bu tehdit edici vazi
yetten kendilerini kurtarabilmek için şu suretle isti
fadeye kıyam ettiler. Ermenilerin bu hareketi üzeri
ne henüz o civarda bulunan Hariciye Vekilimiz tara
fından Ermenistan Hariciye Nezaretine ve keza Şark 
Ordumuz Kumandanı tarafından Ermenistan Ordusu 
Kumandanına lâzım gelen siyasî teşebbüsler yapılmak
la beraber Erzurum ve havalisinde zaten müttehaşit 
ve her an harekete müheyya bulunan ordumuz bazı 
tedabir almak mecburiyetini hissetti. Ermeniler Oltu 
şûrası dahilinde '(Tuzla) civarına kadar olan mahal
leri işgale muvaffak olabilmişlerdir. Bittabi Oltu şû
rasının millî kuvvetleri, bu Ermeni taarruzunu tevkif 
edecek kadar kuvvetli değildi. Onun için ordu sol ce
nahını ileriye ve hududun öteki tarafına sürerek, 
Bardiz ve Tuzla hattını tuttu. Diğer taraftan da 
Bayezit cihetinden de lüzumu kadar kuvvetleri Zen
gisar şûrası dahiline geçirdi. Aras'ın cenubuna çe
kilmiş olan millî kuvvetlerle gönderilen bu kuvvet 
birleşti ve netice olarak gerek Zengisar'da ve gerekse 
Oltu'ya karşı hareket eden Ermeni kuvvetleri tevkif 
edilmiştir. Bugün hali tevkiftedir. Binaenaleyh takri

rin bir noktasına cevap vermiş oluyorum. Taarruz 
eden Ermeni kuvvetlerine karşı büyük ve kahredici 
hareket yapmadık ve henüz yapmıyoruz. Fakat vu-
kubulan Ermeni taarruzları tevkif edilmiştir ve tev
kif için de icabeden tedabir alınmıştır. Bundan sonra 
ağustosun onunda Ermeniler zırhlı trenlerden isti
fade ederek (Erivan ve Çulfa) şimendiferleri bo
yunca şimalden cenuba doğru ilerlemeye başladılar. 
Bu ilerleyen Ermeni kuvvetleri karşısında bizim hu
dudu geçmiş ufak bir müfreze halinde kuvayi mun-
tazamamız vardı. Bu müfrezeyi faik düşman karşı
sında ezdirmemek için Aras'ın cenubuna ve garbına 
germek üzere emir verildi ve bu kuvvet de aldığı emir 
ve talimat dairesinde Ermenilerle ciddi muharebeyi 
kabul etmeksizin Aras'ın cenubuna gelmiştir ve bu
nun neticesi olarak, hududun yine öteki tarafında 
olan (Şahtahtı) 24 Temmuzda Ermeniler tarafından 
işgal edildi. Demin arz etmiştim ki; Temmuzda kızıl 
kuvvetler (Kerose) gelmişlerdir. Temmuzun hemen ni
hayetine kadar bu kuvvetler burada kaldılar ve ken
dilerine aleyhtar olan kuvvetlerin elinden silâhlarını 
toplamakla vakit geçirdiler. Fakat Ermeniler böyle 
(!Şabtahti) istikametinde ilerlemesi üzerine derhal bu 
kuvvet (Nalhcivan) üzerine hareket etti ve 28 Tem
muzda yani Ermenilerin (Şahtahtı'nı) işgal ettiklerin
den 4 gün sonra pişdariyle - ki bir süvari livasından 
ibaretti - Naıhcivan'a vasıl oldu. Bu kırmızı kuvve
tin Nahcivan'a gelmesi üzerine Ermeniler bu kuvvet
le gerisinde kalan kısmı küllisinin arasına girerek 
hattı ricatını katetmek îçin (Ankelât) istikametinde 
hareket ettiler. Kızıl kuvvetler buna karşı da (Şo-
şa) dan miktarı kâfi kuvveti 3U Temmuzda (Anke
lât) istikametinde hareket ettirerek Ermenilerin mak
satlarını mevkii fiile koydurmadılar. 1 Ağustos tari
hinde Rus Bolşevik Hükümetinin kızıl ordusuyla Bü
yük Millet Meclisinin ordusu Nahcivan'da birbiriy
le maddeten birleşmiş oldu (Alkışlar) oraya giden 
kuvvetlerimiz, kızıl kuvvetler tarafından merasimi 
mahsusa ve ihtiramatı fevkalâde ile kabul edilmişler
dir. Burada birleşen iki Hükümet kuvvetleri diğer kuv
vetler gelinceye kadar mahallinde müştereken tedabir 
ittihaz etmekle elan bugün dahi meşguldür. Kızıl or
du süvarisinden Şahtahtı istikametine çıkan bazı sey
yar kuvvetler Nahcivan'm otuz kilometre kadar şima
linde Ermeni keşif kollarını bulmuş ve onları tardet-
miştir. Demin bahsettiğim Nuri Paşa kuvveti (Ak
dam) dan sonra (Hüdaaferin'e) gelmiştir, iran'a doğ
ru hareket ediyorlardı. Bu kuvvetler, Nuri Paşa ta-
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rafından, doğrudan doğruya İngilizlerin emrine gir
mek için talimat almıştı. Fakat vakit ve zamaniyle 
haberdar olduk. Şark Ordumuz Kumandanı tedabiri 
seria ittihaz etti ve binnetice bu kuvvetler tenvir edil
di, irşat edildi ve bu kuvvetler doğrudan doğruya 
tahtı kumandamıza alındı. (Teşekkür olunur sadaları) 
Fakat tam bu kuvvetler Nahcivan'a geldiği sırada 
idi ki Ermeniler Nahcivan istikametinde, demin izah 
ettiğim (Şahtahtı) ya taarruz ediyorlardı. Bu taarruz az 
çok sarsılmış bulunan bu Nuri Paşa kuvvetleri üze
rinde iyi bir tesir bırakmadı. Başlarında bulunan Aze
ri kumandanlar da kuvvetlerini elde tutamayacak ka
biliyette görüldü. Maahaza bu kuvvetin ele alınabi
len kısmı 17 Temmuzdan itibaren 23 Temmuza ka
dar Bayazıd'a getirildi. Bayazıttan sonra Karakilise 
üzerinden Hasankale'ye ve Erzurum'a seVkolunuyor. 
İlk kademesi 31 Temmuzda Hasankale'ye vasıl ol
muştu. 'Bütün maruzatım, Ermenilere mücavir bulu
nan arazideki harekât ve hâdisata şamildir. Fakat ay
nı zamanda, aynı tarihlerde Batum havalisinde de bir 
takım hadi'sat cereyan etmekteydi. 1 Temmuzda yani 
Kızıl Ordu (Kerus'a) tekarrüp etmek üzere iken su-
nufu mühtelifeden mürekkep bir İngiliz müfrezesi 
(Çürüksu) istasyonunu işgal etti ve bunu müteakip 
zırhlı trenlerle iki tabur Gürcü askeri Çürüksu'ya ge
tirildi. Orada bulunan Cemiyeti tslâmiye milislerinin 
mukabele ve ateşine rağmen İngilizlerin muavenet 
ve müzahereti ve zırhlı trenlerin himayesi neticesin
de Çürüksu bu Gürcü kuvvetleri tarafından işgal 
edildi. Ondan sonra aym tarzda ve tertipte bu Gür
cü kuvvetleri Çürüksu'dan Batum'a kadar olan istas
yonları birer birer işgal ve nihayet iki alay piyade bir 
miktar süvari ve sekiz toptan ibaret olan bir müfreze 
'ile Batum'a geldiler ve oradan İngilizlerden, İtilâf 
Devletlerinden Batum'u m'erasimi mahsusa ile teslim 
aldılar. İtilâf Devletleri de kamilen Batum'u ter-
kettiler. Yalnız limanda bazı sefain kaldı. Gürcü kuv
vetleri bidayette istilâ mıntıkasını Çoruh nehrine ka
dar isal ettiler ve Çoruh nehrini geçmediler ve Ce
miyeti tslâmiye milisleri Çoruh nehrinin cenubuna 
geçtiler ve (Borçika) mevkiinde merkezlerini tesis 
•ettilor. Efendiler, görüyoruz iki burada bulunan Ce
miyeti tslâmiye milislerinin, kuvvetleri tabiî zaiftir ve 
biz bu kuvvetlere maddeten doğrudan doğruya mua
venet dahi etmedik ve bugün de edilmemektedir. Bu
nun sebebi gayet basittir. Haritayı açıp kuvvetlerimi
zin ordumuzun, ne merkezde ve ne maksatla nere
de, nasıl tahaşşüt ettiğini mütalâa ederseniz pek iyi 
görürsünüz ki; buraya asker göndermek belki orada
ki vaziyet üzerinde bir an için hüsnü tesir yapar. Fa

kat asıl lüzum ve ihtiyaç mübrem görüldüğü takdirde 
hazırladığımız şiddetli vekati darbeyi duçarı zaf ede
bilir. Bu itibarla mülâhazatı askeriye bizi oraya kuv
vet göndermekten meneder. İkincisi; esbabı siyasiye 
de vardır. Siyasi sebeplerin başında ve bizi en çok 
alâkadar eden nokta şudur : Malûmu âliniz yine Rus 
Bolşevik Cumhuriyeti; Batum ve havalisinin mukad
deratı, Batum ve havalisi insanlarının reyine, arzusu
na tabidir, onlar tayin ve takdir edecek demiştir. Bi
naenaleyh bugün Batum Gürcülerin eline geçse dahi 
bunun muvakkat olduğu cümlenizce malûm ve mu
hakkaktır. Binaenaleyh esaslı ve her türlü ihtimalât 
karşısında bizi kuvvetli bulunduracak olan askerî 
planımızı tebdil ve tağyire lüzum görmedik. İşte bu 
gibi esbaptan dolayı tarafımızdan muavenet görmeyen 
Batum ve havalisindeki Cemiyeti Is'lâmiye milisleri, 
Çoruh nehrinin cenubuna geçtikten sonra, Batum'u 
işgal etmiş bulunan Gürcüler yine hareketlerine de
vam ederek 25 Temmuzda küçük bir müfreze ile Art
vin'i işgal ettiler ve orada bizim küçük bir müfreze
mize karşı iki yüz kişilik bir müfreze ile hudut kara
kolları tesis ettiler. Binaenaleyh burada takririn di
ğer bir noktasına cevap vermek istemiyorum. Gür
cüler Erzurum'un şimaline gelmişler ve tecavüz et
mişler gibi falan bir nokta vardır. Gürcülerin en son 
geldikleri nokta Artvin'dir ve orada yaptıkları iş, hu
dudumuza karşı alelade hudut karakolları tesis et
mekten ibaret kalmıştır. 

İEfendiler; bütün bu tafsilâtı tekrar hulâsa etmek 
lâzım gelirse şu noktalara işaret koymak istiyorum : 
Anlaşılıyor ki Bolşevik Hükümeti bizimle irtibat ve 
temas için fiilen teşebbüsatta bulunmuştur. Ordu gön
dermiştir. İkincisi; vaziyetin bir iki aydan beri Şark
ta mühmel, muğlak kalmış olması Lehistan vaziyetin
den ileri gelmiş oluyor. Lehistan'a kuvvet gitmiş ol-
masiyle Ermenilerin, Gürcülerin, Azerilerin mahalli 
muhalif ve muarız hareketleri buna sebebiyet vermiş 
olur. Üçüncüsü; bütün bunlara rağmen, burada ka
lan Kızıl Kuvvetlerin zaafına rağm'en Azerilerin, Gür
cülerin, Ermenilerin mukavemet ve taarruzuna rağ
men yine Kızıl Ordu yol, vasıta buluyor ve imkân 
buluyor. Nahcivan'a kadar gelip bizimle teması arı
yor ve buluyor. Bu üç nokta; müşterek düşmanları 
binnetice mağlup etmek için azmetmiş olan iki mil
letin, iki Hükümetin münasebatı atiyesinin de arzu 
edildiği veçhile olacağına dair bir itminan verebilir. 
Hususî bir noktai nazardan da Ermenilerin bütün 
mütecaviz hareketleri tevkif edilerek onlara daima 
hâkim bulunduğumuz görülüyor. 
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İRezali'k Gürcülerin hare'kâ'tı, bizim vaziyetimizi, 
kuvvetimizi, planımızı sarsacak bir surette değildir. 
Yalnız ufa'k bir tesiri kalbi ve vicdanî vardır ki o da 

. Batum'da bulunan dindaşlarımızın biraz zulüm ve taz-
yi'ka maruz kalmış olmalarıdır. En mühim nokta bu 
olabilir. Efendiler Bolşevikler, siyasî ve hatta içti
maî nöktai nazardan - çünkü bilirsiniz ki Garp ve 
Amerika amelesi nezdinde Ermeniler mazlum tanıt-
tırılmışlardır - Ermenilere atfı ehemmiyet etmişler
dir. Himayekâr bir siyaset takip eder görünmüşler
dir. Fakat bugün bu Ermeniler onlara dahi nankör
lük etmiştir. Onların kuvvetine dahi fiilen tecavüz et
miştir. (Kahrolsun sadaları) Pek ziyade memul ve 
müntazırdır ki, bu defa Bolşevik Cumhuriyeti artık 
'bu küstah milletin haddini tanıtmak için şedit ve katı 
'kararını verecektir ve pek ziyade intizar olunur ki, 
Lehistan muvaffakiyetini müteakip Bolşevikler bizim 
ile maddeten vücude getirdikleri rabıtayı takviye ede
ceklerdir, Yine cümlemizce malûmdur ki, takriben yir
mi gündenberi Mos'kova'da bulunan Heyeti Murah-
hasamızın teşebbü'satı siyasiyesi, bütün bu vekayi-
den alınan netayice göre hüsnü hale ifrağ edilecektir. 

Bu münasebeti© efendiler, yine Şarka ait olan 
bir noktadan bahsedeceğim. Mesmuu âlileri olmuş 
olacaktır ki, son günlerde Bakû'de beynelmilel bir 
kongre yapılmalktadır. Resmi ve gayriresmî vükubul-
makta olan müracatlarda bizden de oraya murahhas
lar davet ediyorlar. Bu davetler doğrudan doğruya 
halkımıza vukubuluyor. Trabzonlulara, Erzurumlu
lara, her tarafa birtakım davetnameler geliyor, gön
deriliyor. Aldığımız malûmata göre bazı yerlerden, 
bilhassa, hududa civar yerlerden bazı zevat bu kong
reye icabet' etmiştir. Efendiler; her münasebet düş
tükçe arz etmiştim ve bu münasebetle de bir defa tek
rar ve teyit etmek isterim ki; biz memleket ve mille
tlimizin mevcudiyetini ve istiklâlini kurtarmak için 
•karar verdiğimiz zaman kendi nöktai hazarlarımıza 
tabi bulunuyorduk. Ve kendi kuvvetimize isltinat edi
yorduk. Hiç bir kimseden ders almadık, hiç kimsenin 
muğfil mevaidine aldanarak işie girişmedik. Bizim 
nöktai nazarlarımız, bizim prensiplerimiz cümlece 
malûmdur ki, bolşevik prensipleri değildir ve bolşe
vik prensiplerini milletimize kalbul ettirmek için de 
şimdiye kadar hiç düşünmedik ve teşebbüste bulun
madık. Bizim İtikadımıza görte; milletimizin temini 
hayat ve tealisi kendi kab'iiyetii haızmiyesiyle müte
nasip olan nöktai nazarlardır. Fakat esas itibariyle 
teltkik olunursa bizim nöktai nazarlarımız - ki halk
çılıktır - kuvvetin, kudretin, hâkimiyetin, idarenin 
doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde 

bulundurulmasıdır. Yine şüphe yok k'i, bu dünyanın 
en kuvvetli bir esası, bir prensiptir. Elbette böyle bir 
prensip Bolşevik prensipleriyle tearuz etmez. Vakıa 
bize millİyelıpeıiveır derler. Fa'kat biz öyle milliyetper
ver anız ki, bizimle teşriki mesai eden bütün millet
lere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyet
lerinin icabatını tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz 
her halde hudbinane ve mağrurane bir milliyetperver
lik değildir ve bahusus biz islâm olduğumuz için, İs
lâmiyet nöktai nazarından bizim ümmetçiliğimiz var
dır ki, milliyetperverliğin çizmiş olduğu dairei mah-
dudiye namütenahi bir sahaya nakleder ve bu itibarla 
da bu nokta nazardan bizim istikametimizde bolşe
vik istikameti görülebilir. Bahusus bolşövizm millet 
içinde mağdur olan bir sınıf halkı nazarı mütalaaya 
alır. Bizim milletimiz ise heyeti umumiyesiyle mağ
dur ve mazlumdur. Bu itibarla dahi bizim milletimiz 
beşeriyeti tahlise müteşebbis olan kuvvetler tarafın
dan himayeye şayestedir. Bunları söylemekten mak
sadım, bu noktayı açık, samimî ve katî olarak ifade 
ediyorum, Memleket ve milletimizi kurtarabilmek 
'için, memleketin ahengini, intizamım muhafaza et
mek lâzımdır. Her tarafta mulhitelif kafaların, di
mağların, vücutları teşebbüsü, memleketin içinde 
muhtelif cereyanlar, muhtelif Vaziyetler tevlit edebi
lir. Halbuki, efendiler, biz her taraftan, hariçlten ve 
haricin tesiriyle dahilden, namütenahi taarruzlara, hü
cumlara maruz bulunmaktayız. Bu Vaziyet içinde bizim 
için esas, sakit'ane vahdeti muhafaza etmektir. Bu vah
deti böyle teşebbüsatı münferide ile halele duçar et
tiğimiz gün, o teşebbüsatı münferidenin neticei mu
vaffakiyeti en parlak dahi olsa, heyeti umumiyeyi 
kurtarmak kabili yetinden mahrumdur. Binaenaleyh, 
falan yerde falan, filân ve filân yerlerde yapılan 
kongreler. Filân, filân, filân münferiden davet olu
nurlar ve bunlar oraya gider ve orada mevzubahis 
olan esasatı kalbul eder memleket içinde tatbik etme
ye başlarsa bu, doğru bir istikamet olamaz. Biz kong
relere de gideriz. Her tarafa gideriz, her şeye iştirak 
ederiz. Yalnız biz ederiz. Millet gider, yani yalnız 
milletin mümessillerinden mürekkep olan meclis gi
der ve yapılması lâzımgelen şeyi o yapar ve ancak 
Meclisiâliriizin salâhiyetini haiz olan memurların 
her hangü kongrede, her hangi bir mahalde herhan
gi bir cemiyette, herhangi Hükümette yapacağı te
mas, söyleyeceği söz, vereceği imza makbul ve mu
teber olmak lâzımgelir. Her hailde biz bu gün için 
kendi nök'tâi nazarlarımıza, milletimizden, halkımız
dan aldığımız hakikî nöktai nazarlara tabi olarak ha
reket etmekteyiz. 
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HULUSİ BEY (Karahisar) — Paşa Hazretleri, 

Bakideki kongre resmi mi, gayrirnesmi midir? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Gayri resmidir 

efendim. O resmî olsa tabii Millet Meclisini davet 

ederdi. Şark Vaziyeti hakkında resmî rapor ve malû
mata istinaden Heyetiâliyeriizi tenvir için vuku bula
cak maruzatım hulûs atan bundan ibarettir. Maalhaza 
bazı noktaların tenvirine daha lüzum ve ihtiyaç gö
rüyorsanız malûmatım dahilinde izahat veririm. 

6. — BEYANAT 

1. — Mustafa Kemal Paşanın, Trakya ve Düzce 
ahvali hakkında bir takrire istinat etmeyen şifahî su
allere dair beyanatı. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Garp vaziyeti 
hakkında bir malûmat var mı? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Bu günkü vazi
yet hakkında yeni bir şey yoktur ve haizi ehemmiyet 
yeni bir malûmat almadık. Yalnız Düzce'de yeni bir 
vakanın tahad'düsünü mesmuu âliniz olmuştur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Hayır Paşa Haz
retleri, Düzce meselesini sormuyorum. Onların hiç 
bir ehemmiyeti yok. Edirneyi kastediyorum. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Çoktan beri Edir
ne'den bir resmî malûmat alamdık. Ona dair izahat 
veremeyeceğim. Çünkü münasebatımız, irtibatımız 
birkaç günden beri münkalti bir halde bulunuyor. 
Belki söyleyebileceğim şeyler şuradan buradan öğ
rendiğimiz istanbul veyahut Rum gazetelerinin hulâ
sa! neşriyatına inhisar eder. Bu hulâsai neşriyat da 
tabii bizim aleyhimizdedir. 

Fakat el'imizlde mevsuk bir malûmat yoktur. Yal
nız bu münasebetle şunu arz eldeyim : Malûmu âliniz 
Trakya, Bulgaristanla üç deniz arasında çıkmış küçük 
bir parçadır. Yani An'adolunun vâsi sahalariyle mu
kayese edilirse küçük bir parçadır ve bu küçük par
ça içinde bulunan kuvvetlerimiz de her tarafta düş
man kuvvetleriyle muhat bir haldedir. Fakat Trakya 
için en muzır, en müessir, zehirden daha müessir bir 
cihet vardır ki, o da, Istanfbul ile hali temasıdır. İs
tanbul ile temasta ve münasebatta bulunanlar zehir
lenirler Ve mahkûmu mevt olurlar. Eğer Trakya'nın 
başına bir felâket gelmiş ise biliniz ki ve sizi temin 
ederim ki, Zebirnak olan İstanbul'un iğfalâtına ka
pılmış olduğu içindir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Paşa Hazret
leri üç sual sormaya müsaade buyurur musunuz? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Müsaade buyu
runuz dalha biüirmedim Beyefendi, Binaenaleyh, Trak
yalılara İstanbul çok münasebette bulundular. Çok 
poli'tika yaptılar. Fransızlarla bir çok münasebatta 

bulundular ve zannettiler ki, Fransızlarla Istanbul'da-
kiler, kendilerini himaye eder, sıyanet ve tahlis eder. 
Gerek îstanburdakiler, gerek Fransızlar Trakyayı ve 
Trakyalıları suhuletle Yunanlılara ezdirelbilmek için 
ıcabeden tedabiri almak için meşigul idiler. Binaena
leyh, bu felâketi müriteç olmuş ise bunu görüp takdir 
edemeyenlerin eseri hatasıdır. Mahaza her ne olursa 
olsun, Trakyayı bu gün Yunanlılar, İngilizler işgali 
edebilirler. Kim isterse işgal edebilir. Mademki, bu 
milletin akibetii bu Mecliste takarrür edecektir ve bu 
Meclis de koca Anadolu'ya ve büyük millete istinat 
ediyor, binnetice İstanbul'u olduğu gibi, Trakyayı da 
yine burası kurtaracaktır. 

(Alkışlar). 

(İsmail Suphi Beye hitaben)' buyurun. 

Efendim suallerinizi şimdi sorabilirsiniz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Paşa Hazret
leri birinci sualim, bizim kuvvetler Rus kuvvetleriy
le ittifak edeli epi zaman olmuştur. O zamandanbeni 
o kuvvetlerin buraya celbi düşünülmüş müdür, böy
le bir teşebbüse lüzum var mıdır? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Neden dolayı 
böyle bir teşebbüs yapalım Böyle teşebbüs var mı-' 
dır? Ne sebep vardır efendim? Kızıl orduları bizJim 
memleketimize davet etmek teşebbüsünün bizce dü
şünüldüğüne zatıâliniz vakıf mıdır? 

İSMAİL SUPHİ BEY 
efendim. 

(Burdur) — Soruyorum 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Yaptınız mı, yap
madınız mı diye soruyorsunuz rica ederim. Böyle 
bir sual sorabilmek için vaziyeti gayet iyi mütalaa 
ediniz. Tahlil ediniz, ondan sonra Heyeti Umumiye 
huzurunda sual sorunuz. Biz böyle bir şey düşünme
dik ve düşünmek de istemiyoruz. 

İSMAİL SUPHİ EFENDİ (Burdur) — Bu halde 
fiili muavenet ne suretle olabilir? Bizim heyeti mu-
rahhasamız M'osko'vada Sovyetlerle müzakereye mü
başeret eylemiş midir? 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA — Müzakerata mü
başeret edilip edilmediğine dair henüz bîr malûmat 
almadık. Yalnız onların oraya muvasalatım müteakip 
telsiz telgrafla, Türkçe yazılı iki telgraf aldık, onu 
müteakip hiç bir malûmat vermediler. Biz de buna 
merak ettik ve biz de iki defadır, vasıtai seria ile ken
dilerine sorduk, niçin bize malûmat ve izahat vermi
yorsunuz diye, yalnız gid'eli on beş gün oldu. Biliyor
sunuz ki( Enternasyonal) kongreleri içtima ediyor. 
İMimalki bizim murahhaslarımız bu kongreye dahil 
oldu. Belki de bizim murahhaslarımız orada müzake
rata girişmişler, netayici müzakerat hakkında bizi 
tenvire zaman müsait olmamış olabilir. Üçüncüsü 
nedir efendim? 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Lehistan'da 
Bolşevik ordularının ilerlemesine nazaran ahiren İn
gilizler, Fransızlar tarafından lehlilere yardım için 
kuvvet gönderileceğine dair haber gelmesine nazaran 
hakikaten Bolşevik ordularının muvaiffakıyatını ak\n 
bırakacak bir şey yapabilirler mi? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Beyefendi böyle 
bir şeyi halletmek için evvelâ; Rus Bolşevik ordusu
nun vaziyeti askeriyesi ve sahnei fiiliyata koymuş ol
duğu kuvvetin miktarı hakikisi nedir? İkincisi; ken
disiyle doğrudan doğruya mulhareibede bulunan ve 
mağlûp olan Leh kuvveitleri nedir? Üçüncüsü; oraya 
Fransız ve diğer itilâf Devletlerinin sevk'edelbilecekleri 
azami kuvvet nedir? Ve bu kuvvetler hangi tarikle 
ve ne zaman sevfkolunalbilir? İşte bu malûmatı cemet-
miş olmak lâzım gelir. Böyle bir malûmat, bu Bol
şevik Hükümeti Cumfouriyesinin Erkânı Harbiye! 
Umumiye Reisinin masasında dahi yoktur. (Hande
ler) 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Beyanatı âliyeleri 
arasında Düzce'de yeni yolsuzluk ve uygunsuzluk ol
duğundan bahis buyurdunuz. Rüfekayi kiram bunu 
işitmişler, fakat kati anlayamamışlar. îzaih buyurur-1 

sanız dalha iyi anlarız. 

NURİ BEY (Bolu) — Düzee'ye ait vaziyeti din
lemek işitiyoruz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Yalnız ben size 
bu meselenin esasına dair (kısa bir malûmat vereyim. 
Belki Dahiliye Vekâletinden, ciheti askeriyeye ait olan 
kısmı da Erkânı Harbiye! Umumiye Riyasetinden sor
mak arzu edilirse daüra çok malûmat edinirsiniz efen
dim. Meselenin, hâdisenin esası şundan ibarettir: 
Vaktiyle isyan eden ve fakat esnayi tedibatta deha
let eden birtakım insanlar vardı. Bu dehalet edenler 
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af olundu ve şurada burada istihdam edilmek dahi 
istenildi. Bunlar son zamanda firar ettiler ve bunlar 
tekrar o muhite girdiler. Anlaşılan o muhitlerde giz
lenip kalmış olan diğer birtakım mifsidler daha var
dır. Bunlar ihtimal kendileri için müsait zannettik
leri bir vaziyetin hululüne zahip olarak isyan ettiler 
ve Düzceyi, gelip eskiden yaptıkları gibi, işgal etti
ler. Garbe doğru gidip Hendeği işgal ettiler. Şarka 
doğru gittiler, Bolunun içine girdiler. 

Malûmu âliniz orada bulundurduğumuz kuvvet
lerimizi Yunan taarruzu üzerine hemen kamilen de
nilecek derecede sevketmiş bulunuyorduk. Orada ufak 
ufak bazı müfrezeler bırakılmıştı, işte bu müfreze
lerin zayıf olmasından, Yunanlıların ve İngilizlerin 
müştereken Adapazarı havalisinde icrayı faaliyet ey
lemesinden ve İstanbul'un da mübalağalı birtakım 
teşvikatta bulunmasından, arzettiğim insanlar bu cü
rette bulundular. Fakat bu defa görülüyor iki halk 
bunlara iştirak etmedi. Ortada yalnız kaldılar. Biz 
bittabi haberdar olduğumuz gün derhal ve seri va
sıta ile o istikamete kuvvet sevketmeye başladık ve 
bu kuvvetlerimiz hemen iki üç gün zarfında Gerede 
ve Mudurnuya kadar yetişebildi. Diğer taraftan da 
muhtelif istikametten kuvvetler yürümeye başladı. 
Bir defa kendilerinin İstanbul tarafından aldatıldık
larını, mevud olan şeylerin gelmemesiyle gördüler. 

İkincisi; zayıf zannettikleri bizi, ikinci defa ol
mak üzere ıkuvvetli olduğumuzu gözleriyle tekrar 
görmeye başladılar ve ikinci defa oraya girecek olan 
kuvvetin elbette birincisinden daha müessir tedibat 
ve teriıibat yapacağı muhakkaktır. Bunun üzerine 
derhal Düzce ahalisi eşrafı kamilen telgrafla riyase
te, bana müracaat ettiler. Dahiliye Vekâletine, Garp 
ordusuna vukubulan müracaatlarında, herhalde ken
dilerinin bu işe iştirak etmediklerini kabul ediyoruz 
ve gelen usatın da nadim olduklarını bildirdiler. Fa
kat bu defa tekrar tedip edileceklerinden korkarak 
af talep ediyorlar. Maahaza gerek Düzce, gerek Bo
lu, gerek Hendekte kamilen Hükümet yerinde, inzi
bat ve asayiş yerinde ve Hükümetle, yani burasiyle 
muharebe muntazamdır. 

Yalnız Düzcede bazı zabitleri ve memurları mev
kuf bulundurdular. Bu muhaberat neticesinde Garp 
ordusu kumandanı kendilerine yirmi dört saat müh
let verdi. Bu müddet zarfında dağılacaklar. Ancak 
talep ettikleri affı ne Garp ordusu kumandanı ve ne 
de biz vermeye salâhiyettar değiliz. Ancak onu Mec
lisi âliniz talkdir ve ita edebilir. Bizim onlara karşı 
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HAŞÎM BEY (Çorum) — Zannedersem Düzce 
ve havalisinde olan isyan, Bursa ve havalisinin su
kutuna sebebiyet verenler hakkında hiyaneti vatani
ye kanununu bihakkın tatbik etmediğimizden ileri 
geliyor. Müsaade buyurursanız bunlar bu gün içe-
rimizdedir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Meclisi âlinize 
arzettiğim cevap şimdilik kâfi görülüyorsa "beyana
tıma nihayet vermek için müsaadenizi rica edece
ğim. (Kâfi kâfi) (Alkışlar). 

XM MUAMELÂTI 

yaptığımız bir şey var ise, o da kendileri dediğimiz 
noktaları yaparlarsa, dağılırlarsa, arzı mutavaat ve 
inkiyat ederlerse biz de kendilerini Meclisi âlinize 
af ettirmeye tavassut edeceğimizi, istirhamda bulu
nacağımızı vadettik. Düzcenin vaziyeti bundan iba
rettir. 

HAKKI BEY (Van) — Miktarları çok mudur 
efendim? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA — Hayır bir kaç 
yüz kişiden ibarettir, 

2. — AZAYI KÜ 

1. — İstanbul'dan gelmiş olan Canik Mebusu 
Emin Beyle Konya Mebusu Hacı Bekir Efendinin 
Meclise takdimi. 

REİSİSANİ BEY — Efendim İstanbul'daki rü-
fekamızdan Canik Mebusu Emin Bey ve Konya Me-

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, İstanbul 
Hükümetince sulh muahedesinin (Sevr) imzalanma
sından dolayı irşat encümenince millete hitaben bir 
beyanname kaleme alınmasına dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Deminden refikimiz Tunalı 
Hilmi Beyin, bir teklifi vardı ve onun için bir tak
rir yapacaktı ve o takriri yaptı. Şimdi okunacak. 

(Kâtip Feyyaz Âü Bey (Yozgat), Tunalı Hilmi 
Beyin takririni okur) : 

Riyaseti Celileye 
Sulhun imza edilmiş olması dolayısiyle İrşat en

cümeni tarafından millete karşı bir hitabenin kale
me alınmasını teklif ederim. 

13 Ağustos 1336 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

2. — Biga Mebusu Hamdi Beyin, İstanbul Hü
kümetince imza edilen sulh muahedesinin (Sevr) 

busu Hacı Bekir Efendi buraya teşrif etmişlerdir. 
Heyeti Vekile kendilerini Meclisi âlinize takdim 
eder. (Teşekkür ederiz sadaları). 

Kâtipler yoruldu, rüfeka da dağılıyor. Müzake
remizi ikinci bir celseye talik etmek üzere Meclisi 
on dakika tatil ediyorum efendim. 

IKINCI CELSE 
Açılma Saati : 6 Badezzeval 

REİS : Rcisisani Celâletfcim Arif Beyefendi 
KÂTİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REİSİSANİ BEY — Efendim celseyi ıküşat edi- yorum. 

4. — TAKRİRLER 

3l CELSE 
i : 6 Badezzeval 
elâlettin Arif Beyefendi 
iz Âli Bey (Yozgat) 

- yorum. 

AKRİRLER 
Büyük Millet Meclisince kabul olunamayacağına 
dair Türk milletine ve islâm âlemine bir beyanname 
neşredilmesine dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Yine aynı mesailde diğer 
bir takrir var ki; Biga Mebusu Hamdi Beyin... 

(Kâtip Feyyaz Ali Bey tarafından Biga Mebusu 
Hamdi Beyin âtide münderiç takriri okunur). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bazı köylülerimiz Büyük Millet Meclisinin mu

kaddes gayesini henüz anlayamamış, sureti haktan 
görünen birtakım iblislerin iğfalâtına kapılmış vatan 
ve milleti kurtarmaya çalışan mücahidinimizin ma
kamı hilâfete karşı isyan ederek miMeti islâmiye 
aleyhine harp etmekte oldukları zannına düşürül
müş. Bu zihniyette olan gafilleri Heyeti Vekilemiz 
tekrar ikaz eA&in. Yağmager Avrupa şakilerinin va
tanımızı nasıl parçaladıklarını, milletimizi ne suretle 
mahvetmeye çalıştıklarını anlatsın. Düşmanların is-
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lâmiyeti dünyadan kaldırmak için yazıp imza ettik
leri o sulh paçavrasını düşmanlardan ziyade isteye
rek kabul eden ve makamı hilâfeti bir oyuncağa çe
viren ve milletimiz namına hiç 'bir sıfat ve salâhiyeti 
bulunmayan Damat Ferit ile alçak avenesinin artık 
tahammülün fevkine çıkan hiyanet ve cinayet ve 
melanetleri cephelere, vilâyata, âlemi islâma beyan
namelerle ilân olunsun, İnsaniyet ve medeniyet düs
turlarını kabul eden her Hükümete, sulh maskesi al
tında imza edilip cebren tatbika çalışılan o şekavet-
nameyi kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi şid
detli protestolarımızla bildirelim. Maruzatıvânifemin 
Heyeti Celilece lâyik olduğu ehemmiyetle nazarı dik
kate alınmasını arz ve teklif eylerim efendim. 

14 Ağustos 1336 
Biga Mebusu 

Hamdi 
ALÎ SÜRURÎ EFENDİ (Kararman Şarkî) — 

Efendim, gerek Tunalı Hilmi Bey ve gerek diğer 
bir refiki muhteremimiz, şüphesiz vatana ve millete 
olan fartı muhabbet ve merbutiyetleri iktizası ol
mak üzere böyle bir beyanname, bir hitabei irşadi-
ye kaleme alınarak tamimini teklif buyuruyorlar. 
Bendeniz maksat itibariyle her ikisine de bilhassa 
arzı teşekkür ederim. Fakat malûmu âlileri, Büyük 
Millet Meclisi bir iki defa beyanname kaleme ala
rak Hazreti Halifenin esaretini ve İstanbul Hükü
meti namını verdiğimiz Damat Ferit ve avenesinin 
mevki ve mahiyetini ve Büyük Millet Meclisinin 
maksadı teşekkülünü, gayei teşebhüsatmı izah etmiş
ti. Meclisi Âlinin şimdiye kadar tamim ettiği beyan
namelerle hakayiki ahvali anlamak isteyenler, anla
mak istidadında bulunanlar zaten anlamışlardır. 
Şimdiye kadar anlamayanlar kasden anlamayanlar
dır. Ve anlamak istidadından, liyakatinden, meziye
tinden mahrum olanlardır. Yoksa İstanbul Hüküme
ti o beyannameler zamanında, o beyannamelerin 
neşri zamanında, sulhnameyi imza etmezden evvel, 
ne ise bu günde odur. Onların sulhnameyi imza et
miş olması fazla bir tesir uyandıramaz. 

Fakat arzettim ya, milletin hakikati anlamak is
teyen ve anlayan kısmı üzerinde, o Hükümet, o va
kit muta değildi, şimdi de muta değildir. Efendiler, 
mıaHümuâflıkıiz zalten salbliit ve müseMem o>îian bir hakkı 
ibtir davayı tekrar alıöttekrar Asıpaıta kalkışmak, sülbultu 
tekrir etmek talhiri manufiiylja, affederelinlz, temcit ye
tmeği gM ısıtıp ısıitıp yemektik'. O davanın bazı kene 
julivtlyiötiiırLİ nakftsedar Me ©der. Bıilâ mucip, natoernahailı 
şüpheler uyaodınabifc. B'ir de ©fenidüm, bu ıtekllifim ai-
heti amel/iyesini de biraz düşünmek icap ediyor. Şim- i 
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di böyle bir hlitabe 'nazarı dıtiabre ahnrrMii, bunu ne su-
ratlıe ıtaımiim edeceğiz? Ne suretle tebliğ edeceğiz? Kasa
balarda şimdiye kadar yapulldığı bigi - Malûm tafsile 
hacöt yoktur - şimdiye kadar yapılan hitabeler aoalba 
şehirlerde kaç kişi tarafından okunmuştur? Köyffleme 
'tamim edlilebiljmliş mlildir? kaltiiyen ©diamemıiştıir. 'Eğer. 
yapabilıirsıek, köylıeriimiizin en ıhiücra evlerine kadar ta
limim edehilıirsek, ben de teklifle, beraberim, buna ha
ilen ve zamanen iimkân yoktur. Blir de biz'im bu günkü 
üslubu beyanımızla köylü dlayıllara hakikati, doğrudan 
doğruya tahriren, kaüıamen anlatmak kaibii değildir, 
mümkün (değildir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bunu ben mfr 
kemmıel yaparım. 

ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Binaenaleyh, 
Bendemiz diyorum ki, artık o irşadı kavili zaımanı geç
miştir, İş fiiliyat salhasıma girmiilşfiir. Eğer dıirnıiızden 
geliyorsa gideliım, aıskar ıtopkyalım. Daireli ıinitıiha!biye-
teriımıizdenı asker toplayaBiıırn, ısilah toplaıyailiiım, para ıtop-
Olayalım, YarUi maksadın fiilen tahsiline çallışaüıım. Hu-
fliâsa şlimdiye kadaır hak zahir, ıbaitıl da zahir odımuşitur. 
Buma ben llüzum... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Açık öz, açık 
söz... Hiç zannatmıiyoıruım ki, bilhassa İrşaıt Encümıe-
ıniinin bir rüknü kalksıında benim bu itlakririımii reddet-
sin. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karamsarı Şarkî) — İçti
hat serbesttir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — İçtihattan 
bahsetmeyeceğim, isıtüdalttan ihahsedeceğim. Efendlim, 
geçenlerde, uzun süren sıayahatiırnizden evvelce, 'yine, 
karşınıza çıkmış ve bu irşat meselasiinii ortUa'ya koymuş
tum. Ve o vakit dıeımıişitıim M, aırkadaşlıar rica edıeritm, 
İrşat Heyetine, her kim listidadıma giüvenliyoroa o çıksın. 
Yoksa intihap Jıe ve satire İle olmaz. İşte Hoca Efendi 
hazretleri katiyen iirşatita, propagaradacılUkta lislbidadı ol
madığını gösıterdlar. 

ALİ SÜRURİ BEY (Devamla) — Bunda hakaret 
ıtelakkli 'edilecek hliç bir şey yok. (Btıtekrarü hatsıen ve
lev kân e yüz seksen), (Handeler). 

IREİSİSANİ BEY — Devam efendim, muhavere 
ol/masın. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Bu ĞSL var
dır, rica ederim. Söz kesmeyiniz. Mestele gayet mühim
idir. BÜmaenıateyh, öyle hakikatler vardır ki, ne kaıdaır 
tekrar edilıirse o kadar müfit ıneıtieeıler verir. Şu hafide 
İrşat Encümeni, ©vvelıemlirde soranım, acaba şimdüye 
kadar kaç kere içtima eümiştıi? Acaba ne mahzuru or
saya koymuştur, acaba şimdiye kadaır ne neticeler eh 
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ide etmiştir? Eğer İrşat Encümeni bu gibi azadan mü
rekkep lise, ismin olaüııım, kıyamete kadar hıiç bir şey 
•yapamaz (Sadede seslerli). -Evveli emlinde ben ıtıemıelıe 
dokunmak 'istiyorum. Müsaade buyurun sadet budur. 
İrşat Encümaniinlin, bu halinde eğer devam öderse, hıiç 
'bir şey yapamıyacağmı söylüyorum. Bwel|emlirde Ho-
ıca efendi imkânsızlıktan bahsediyorlar. İmkân; (telgraf
hane hiziım için her saat hazırdır. Her emre hazır ve 
amadedir. Beş on satırlık bir ıbeyanniamıe, bir hitabe 
milötıin, memleketlin her ferdine her tarafına ytirmiidörlt 
saat zarfında (i§aa edilebilir, göndeıtifcbillıir. Bu kadar 
basit olan bir meseleyi, bir noktayı tamamen bir müş
kül glibi ortaya atmak bilmıem kli, İrşat Encümeninin 
nioktaıi nazariyle ne kadar kabili ıtelüfür? 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahfisarı Şarkî) — 
«Şahsiyattan bahsediyorsunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Şahsiyat de
ğil, kaitiyen şahsiyat değil efendiler, bakınız bunıdaın 
•dört ay evvel söylediğim sözü burada tekrar adüyorum; 
herkesin gidişine göre hususî bir istidlaldi vardır. Her
kes o istidat sayesinde iş görebüıir. Üslûptan bahsettiler. 
Yirmli sene var katiyen yemin etmediğim haülde şimdi 
yemim ediyorum, söylerken terkibi araibî ve fanisi kuflı-
'liannrım, lâkin kalemim kulilıaınmaız. Eğer bu cihette ho
ca efendi âciz gösteriyorsa, bu âciz bu vazifeyi tama
men lifa edebilir. Yalnız löitfen yazacağımıza tenezzül 
buyursunlar. 

REÎSÎSANİ BEY — İrşada dair olan trnüzıakarenlin 
kifayetine dair biır takrir var. Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen ellerini kaildırsın (BMıer kalkar) kâfli gorüîldtü 
efendim. O halde takririn İrşat Encümenime gönderil-
masü kabul buyuruılur mu? Kabul edenler liütfen eMlenkıii 
kaldırsınlar (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. Be
yanname yazılmak üzere İrşat Encümenine gönderece
ğiz. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Bundan evvelki ceJı-
sede Heyeti tcraliye Reisi Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri Düzce vekayiinden bahis buyurdular ki bende
niz sormuştum. O zaman Heyeti cellilıelierine bu vekia-
yilin 'esbabı zuhurunu ve orada ırklar» ihltisasatını arz 
etmek istedim. Vakit kalmamıştı. Şüımıdi anfliatayım. 
Malûmu âliniz ilk vakıa zuhur ettiği zaman bendeniz, 
şjimdli burada bulunan refikim Dr. Fuat ve elyevm 
Moskova'daki Osman Bey ve <mıem<teketinde mezun bu
lunan Bolu Mebusu İlyas Zade Şükrü Beyle memu-
ren oraya gitmiştik. Geredenin ahvalini bİJmediğSmiiz-
den gafilan usat eîine düşerek bir ay fevkalbeşer me-
zahim atanda nnevkuf kalmıştık. Gerek mevkufliyeti- j 
n'iz zamanımda ve gerek vaka içinde gördüğümüz şey- | 
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ferden bir kanaat hâsıl ettik efendim ve sonraki kana-
atımla da bu tesyyüt 'etti. Düzce alhva'li esasen bu günün 
işi değildir. Eskiden beri (takarrür ve teraküm etımliş 
saıi idarenin muhassalasıdıır. Memurini idarenin doğ
rudan doğruya omuzlarına yüklıenımiiş bir mesuliyet
tir. Bunu böyle kabul edeceğiz. İklindisii de; ıbunun si
rayeti bir hâdisei irticaiye tevlit etmişti. Biliyorsunuz, 
buraya kadar, Yabanalbada kadar sarkımıştı. O zaman
lar bu meselede en ziyade âmil olanlar Çarkesllierîîe 
AbazaHar idi. Bilâhare Çerkesler hakikati görerek na
dim olmuşlardı. Onu Meclisi âlinize Mudurnu'dan bir 
tt1ıgrafla arz etmiştim. Fakat Abaza kavmi var ki, 
Paşa Haızreitleriıniin izahatından öyle antedimi, bu de-
fakti vakıa (neferin) kenarında çıkıma t̂ır. Neferiin ki 
Hendek ite Düzce anasında bir mevkidir. Son derece: 
ormanlıktır. Orada harekâtı munıtazamai askerliye yan 
pılamaz ancak çete muharebesi yapılır. Oradaki köy
ler esasen mıinelıevvel aşkıyallııkla yaşarlar. Tekâlifi 
emiriyeden uzaktırlar. Hükümeti tanır, tanımaz bir şe
kildedirler. 

İşleri güçleri geçen yolcuları soymak,' kaçakçıllıık 
•etmek ve Bolu tüccardanım soymaktır. Soyulmamak 
feteyen bir •tüccar onlara para verir ve yakalarını böy
le kurtarırlar. Bunlarıın azmasına sebep, oradaki idarei 
örfiye doîayısiylıe, aşkıyaların takip olunarak deliğe 
tıkıılmiası, Hükümetlim onları askere afllması ve (tekâlifi 
ısmiriyeyi vermemeleridir. Bilhassıa meşrutiyet gelldikıten 
sonra saray avantası da kalmamıştır. Kız vermek, kı
zın akrabalarının tabur ağası oîması, bi'mem ne olması 
gibi. Bunlar da kesidiğinden, bunlar esasen meşruti
yetim düşmanıdırlar. Yalnız Abaza'ları, meşrutiyet d!üş-
ımanı, asayiş düşmanı muzır bir halk olarak telâkki 
ediniz. Çerkesler hakikaten yola gelir ve lâf anlar takı-
mıdır. Hatta o zaman hlillıâfet ordusu namı mukaddesi 
altındaki alçak herifler, o namla yaptıkları harpta 
Abazaiarfa beraber bulunan Çerkesler bunüıaırdan şikâ
yet ediyorlardı. 

Beraberce harbe gidiyoruz. Kendi arkadaşının «eğe-
rini çalıyor. Meselâ fişeğini Türke satıyor 'dönüyor 
Düzce'ye geliyor. Fişeğim bitti, fişek veıiin diyor. 'Bir ımi-
tiralyoz buluyor, evine getiriyor ve ganaliımü harbiyedern 
diyor. Zannıederim bu halkın ahvali anlaşıldı. Bunllıaır 
vahşi hayvan glibi adamlardır. Binaenaleyh zannetmıe-
yiniz İd şimdiki istim'anları anladılcilannidan, korkularıın-
dandır. Hayır, baktılar ki kuvvetler oradan buradan geç
meye başladı. Eskisi gibi kafaları parçalanacak, jıstii-
mana mecbur oldular. Bunlara katiyen (inanmayınız 
«Aman efendim cepheye gideceğiz» demelerine kalfr 
yen 'inanıtoasın. Meollisıi â-llinıizti bilhassa bu cihetten! 
tenvir etmek isterim. Bunların rüeslasmı katiyen af et-
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mek caliz değildir. Esasen şahsan, siiyasli «dam taraftan 
değH'iım. Katli kıssas yapmailiiıdıır, o başka. Hakikaten 
kaltlil olanlar varsa ceza görmıellild'ir. Fakat 'isyan dolla-
'yisiyilje müşevvik ve muhrikleri tehcir ©toelli, tenkili et-
(mıelli, Sivaısa, şuraya 'buraya göndermelidir. 

Jlliyasetinde butaarJar 'anlayarak yapıyorlar. 'Rjü-1 

lesanıın aklı eniyor. Öteki güruhu lâyeflıahurau da cephe-
ye göndermeli, bir kısmını da dağıltmaiı. Yani Abazialar 
orada toplu kalmasınillar, onları Türk köyleri arasına 
koymalı ve 'sonra siıah .toplamak, bilhassa mas/eliâ (bum
dan evvel yapılan ıtadibajtta pek büyük bir Hükümet 
savletti gözüktü. Btihem Bey pişdarı glM kuvvetler Hen
dek .tarafına taarruza girdiler, Fakat benim Itavaıssuiüum; 
(üzerine, Meclisli âli kararı üzerine kan döklüllmıedenı 
mesele halllolunımuştu. Lâkin «natamam kaldı diyorum 
bendeniz. Tedibat yapidıktan sorarla silah toplaımıalti 
ıMi. O mııınltıkada, zannederim ki, üç, dört bin ıslah ve 
pek çok cephane vardır. Bu gün cephede «ilaha iMiyaç 
varken ve sıilah yaraitmak için uğraşırken o askıya mira-1 

ıtıkasıınıda üç dört bira silahım ne lüzıuımıu vtar? O fırsat 
elde liken, şu firsal: gelmişken, Heyetli îcraiyeden isıbiır-
ham (ederim, orayı (temizlemeli ve kökünü kaizıımaÜilidır. 

HAKKI HAMÎ BEY (Sinop) — Efendim, M Mart
tan sonra, İstanbul'da İngilizlerin malûm Ollara ihaırekâ-
tı mdıunianesltnıi takip edan 'bir 'takım dahilî hadiısalt ol
muştur. Bu hâdisaittara bir tanesi ki, Meclisli âlliiınlin bi
rinci veyahut ikinci ictimaında mıdıır, Beypazarııöda 
vuku/a gelen hâdisat vücuda getirenlerin veya üışıfcirak 
lederiflarüm affını, orada bulunan eşraf, talep vıe lisltlklhaımı 
etmişlerdi. Bendeniz o vakit kaitiyen afları caiz olmadı
ğını, buradıa mümkün olduğu kadar arz etaiişjtüırn. Hat-
Ita bu suretle müracaat edenlerin, belki o harekâltı İs-
yaniyeyi vücuda geiîlirenferüın kendileri olduğuna fcanü 
olmuştum. Onun liçin Hüsrev Beyin bir sözü doılayt-
•siylle kendi kanaaltıımı arz 'etmek vs bununla asileri af 
değil ve sonra asilleri tecziye de değl, yanli nıe ısurıeitüıe 
tecziıye edilmeli, nıe yapmak lâzımdır, yanli bu harekâttı 
lisyaniıyeyli günden güne muhtelif menatıka sirayet et-
ıtiirmeye sebebiyet veren nedir? Ve bu ne suretle ba'sıtı-
ırılabillir? Bu husustaki kanaatimi heyeti muhlterem/elleıri 
dinleyecek olursa arz deceğim. Bu gayet mühinı bir 
meseOıedir. Mademki bu mesele mevzuıubalhs oldu. Bu 
meseleyi halletmek Meclisin en büyük bir vazifesidir. 
Yoksa, Adliyede bir teşkilât yapılacak, bilmem Mali
yede bir tensikat yapılacakmış, bunlar ehemmiyetsiz 
kaîır. 

iBugain vazife, ne teşkilât ve nede tıensikalt yapmak
tır. Esas vazifemliz, asayişi temin etmek, düşmanın 
ıtaarruzatıraı defetmektir. Halbuki biz ondan çok uzak 
IbulludKuyoruz. Bu gün ırnemlekettje nıe Çerkez, nıe Kunt, 
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ne Türk meselesi yoktur. Ancak bir şey varsa o da; 
İstanbul ve Anadolu meselesidir. Rica ederim, burada 
hepimiz söz söylerken, affı âfalize mağruren şunıu da 
arz etmek istiyorum. Esas meseleyi nazarı dikkate 
alarak söylüyorum. Çapulcu imiş, aşkaya imiş, bu 
gibi meseleler burada söylenmez. Eğer askıya varsa 
o kabahat Hükümetindir. Hükümet eğer inzibat ve 
asayişi temine ve tesise muktedir olmuş olsaydı, te
min ederim ki, bu memlekette tek bir vakıanın mey
dana gelmesine sebebiyet verilmezdi. Şu halde Hükü
metin bir tesiri yokmuş. Herkes hırsızlığa, şuna bu
na alışmış yani herhangi bir şahsın, herhangi bir 
kavmin, bir milletin şakavete, sirkate, katle cüret 
etmesi, o milletin kabahati değil, belki o milleti ida
re eden Hükümetin kabahatidir. Hükümetin maaha-
za edilmesi lâzım gelir ve muaahaza edilir. Bu gün 
Beypazarında bir hâdise oldu, sonra Düzcede oldu, 
Boluda oldu, birbirini takip etti, oldu, oluyor. Emin 
olmalıyız ki bu, memurinin süiidaresindendir. Sonra 
herhangi bir yerde tahaddüs eden bir vakıa dola-
yısiyle orada biz icraat yaptıktan sonra, tekerrü
rüne mahal bırakmamak için lâzım gelen hususatı 
yapmamaklığımızdır. Bendeniz Düzce hâdisatı olup-
ta bastırıldıktan sonra burada arkadaşlarımızdan bi
risine dedim ki: Hükümet bu vakıayı bastırdı, fakat 
bundan sonrası için ne düşünmüştür. Bendeniz icra 
ettiğim tahkikatımda, bu mesele ile alâkadar olan 
ve olmayanlardan ele geçmeyenlerin ma aile firar 
etmiş olduklarını işittim. Mesele böyledir. Eğer 
Hükümet bunun için bir tetbire tevessül etmezse 
şüphesiz ailesi ile kaçmış olan bu şahıs, velevki bu 
mesele de zimethal olsun veya olmasın ele geçtiği 
zaman hakkında takibatı kanuniye icra edile
ceğini bildiğinden dolayı, cidden isyan etmiş ve ru
hu isyanla zaten ülfet peyda etmiş kimselerle buluş
tuğu zaman bunlar birleşir ve ikinci bir isyan çı
karırlar. Aceba bunun için Hükümet ne düşünmüş
tür diye sordum. O refiki muhteremim Hükü
mete gidip sual ettiği zaman, maatteessüf Hüküme
tin hiç bir iş yapmadığı anlaşıldı. Hükümet sonra 
lâzımgelen muameleyi yaptı Fakat vaktinden geç 
yaptı. Sonra efendiler; hatırı âlinizdedir ki, bu Mec
lisi âliye bir takrir verilmişti, orada denilmişti ki; 
şüheda ve usat eytamına şu suretle muavenet edil
sin. Usat eytamı mevcut olduğu için o takrir belki 
kıraat edilmedeen reddedilmişti. Fakat yalnız bu
günü düşünerek hareket ediyoruz, yarımda düşün
meliyiz. Bir adam isyana iştirak etmiştir, bilmem ki 
bu adam belki de hakikati meseleyi anlamıyarak iş
tirak etmiştir ve belki de anlayarak isyan etmiştir. 
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Fakat bu isyana iştirak eden bir kimsenin üç yaşın
da beş yaşında olan bir çocuğunun veyahut ailesi 
ki - onun ırzı bütün milletin tekâfülü umumisine 
tevdi edilmiştir - bunları ihmal etmekle aceba biz 
asayişin takriri için bir hatve atmış olduğumuzu mu 
zannedeceğiz? Katiyen bu doğru değildir. Burada 
yapacağımız bir mesele vardı, usatı tedip etmek ve 
onların bu harekâtı isyaniyeleriyle alâkadar olma
yan zavallı çocuklarını da cenahı şefkat ve atıfeti
mize alarak, hakikaten pederlerinin, harekâtı isya-
niyeye iştirak eden pederlerinin gayet deni mahlûk 
olduğunu, milletin şefkatini onlar hakkında ibraz 
ederek, bu gibi hadisatın istikbal için bir daha te
kerrür etmesine sebebiyet vermemek lâzımgelirken 
o takrir reddedilmiştir. Fakat bu bittabi o sıralarda 
yekdiğerini takip eden bir takım vukuatın halk üze
rinde icra ettiği tesir dolayısiyle hayatta görülen 
o vekayiin tevlit ettiği na hoşnut bazı harekâta se
bebiyet vermiş olur ve bittabi bu millet ötedenberi 
şefkat ve merhamet göstermiş olduğu gibi şimdi de 
gösteriyor ve gösterecektir. Fakat sırasında gös
terilmeyen şefkatin pek o kadar tesiri olamıyor. 
Yani bu günkü mesele, bir millet meselesi değildir. 
Ortada İngilizlerin ve İngilizlerin önüne düşmüş, İn
gilizlerden daha şeni bir İstanbul Hükümetinin ha
rekâtı olduğunu daima nazarlarınızda tutmalısınız. 

4. — Karahisan Sahip mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir Beyle
rin infisallerine ve şimdiye kadar bir divanı harbe 
tevdi edilmemeleri sebebine dair Dahiliye ve Erkânı 
harbiyei umumiye riyasetinden istizah takriri, 

ERKANI HARBÎYEİ UMUMİYE REİSİ İS
MET BEY (Edirne) — İki takrir yekdiğeriyle alâ
kadar olduğu için bendeniz her ikisine birden cevap 
vermek istiyorum. Bunlarda üç nokta mevzubahis 
ediliyor. Birisi : mevzubahis olan zevatın Bursa ve 
Alaşehrin sukutuna sebep gösterilmesi, ikincisi: bu 
zevatın infisalleriyle bu hususun resmen teyit olun
duğunun irae edilmesi, üçüncüsü : ne için infisal 
ettirildiği de Divanı âliye teslim edilmedi mesele
sidir. Birinci noktaya cevap veriyorum. 

Bursa ve Alaşehrin düşman eline geçmesi, Bur
sa civarında muharebe eden kumandanlar ile Ala
şehir civarında muharebe eden kumandanların ne-
ticei (taksiratı değildir. Vaki olan felâketler, mü
tarekeden sonra ve tahsisen tzmirin işgali ndenberi 

Biz asıl âmili hakikinin isimlerini cisimlerini ağzı
mıza almaktan çekiniyoruz. Bütün bu harekâtı fesa-
diyeyi yapan filân köydür, yahut filân kavimdir, 
bunlar meşrutiyeti sevmez, hürriyeti sevmez diyo
ruz. her hangi bir kavmin meşrutiyeti sevip sevme
diğini ve meşrutiyetle o kavmin derecei alâkasının 
ne derecelerde olup olmadığını anlamak için o halk 
ile temas etmek, o halkı yakından tanımak lâzım
dır. Yoksa şundan bundan işitmekle, bir halkın ah
vali ruhiyesinden ve içtimaiyesinden bu Meclisi. âli
de bahsetmek pek muvafık değildir zannederim. Ya
ni; bu günkü meseleler hiç bir vakitte bir kavm me
selesi değildir. Hakikat mesele ne ise onu aramak-
lığımız lâzımdır. Bunu istirham ediyorum. 

REİSİSANİ BEY — Efendim Düzce hâdisesi 
hakkındaki müzakerenin kifayeti hakkında bir tak
rir var. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Düzce hâdisesi hakkındaki müzakerenin kifaye
tine karar itasiyle ruznamei müzakerata geçilmesini 
teklif ederim. 

14 Temmuz 1337 
Saruhan 

Refik Şevket 

devam eden devrede, ordunun ve memleketin dahili 
ve haricî düşmanlar tarafından duçar olduğu tahri
bat neticesidir. Bu tahribatın safahatı şimdiye ka
dar derecei kâfiyede müzakere ve tavzih edildi. 
Bizim tahkikatımıza cevaben Garb cephesi kuman
danının elimizde bu hususa temas eden vazıh rapor
ları vardır. Fakat bu zemine, şimdiye kadar eshap 
ve avamili kâfi derecede izah edilen esbabı esasiye 
zeminine bu gün daha ziyade temas etmekte faide 
görüyorum. Üçüncü noktaya cevap veriyorum. Mev
zubahis zevatın infisalleri, taksiratlarının resmen te
yit edilmesine delil telâkki buyurulmamalıdır. Bu 
mesele hakkında cebhe kumandanı vaki olan iııfi-
sallerkı zaten kendi arzu ve emri dahilinde olmadı
ğını beyan etmekle beraber bir divanıharbe tevdi-
lerini mucip bir sebep görmediğini de zikretmekte
dir. Raporun bazı bu hususa ait olan mevaddını oku
yalım. 

Erkâni Harbiye Umumiye Riyasetine 
Eskişehir 

3 Ağustos 1336 

5. _ SUALLER, İSTİZAHLAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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1 Ağustos 1336 tarih ve bilâ numaralı zata mah
sus telgrafnamei âlileri cevabıdır. 

Büyük Millet Meclisince ^zhar edilen arzuyu 
şedit üzerine miralay Bekir Sami Bey icra Vekille
rinin karariyle yirminci kolordu kumandanlığından 
alınmış ve kaymakam Âşir Bey ise Büyük Millet 
Meclisi Riyasetinin Uşak cephesini esnayi teftişte 
gösterdiği lüzum üzerine Muğla ve Antalya havalisi 
kumandanı erkâni harbiye kaymakamı İzzettin Bey 
ile becayiş ettirilmiştir. Binaenaleyh bu bapta cephe 
kumandanlığının ne arzusu ve ne de emri sadır olma
mıştır. Mirimumaileyhimanın divanı harbe tevdi 
edilip edilmemelerini tayin hakkı ise malûmu âlileri 
olduğu üzere Büyük Millet Meclisinden evvel Garp 
cephesinin bütün sevk ve idare mesuliyetini Meclis 
müşarileyhin karariyle deruhde etmiş bulunan aciz
lerine aittir. Ben tetkikatın neticesinde mumailey-
himanın divanı harbe tevdiini mucip bir sebep te 
görmedim. Bu tetkikatım, indilhace Büyük Millet 
Meclisine aynen tevdi edilmek üzere bervechi âti 
hulâsa edilebilir. 

İSMET BEY (Edirne) — Aldığım bu fıkralar 
gösteriyor ki neticei tetkikatta mevzubahis olan 
zevatın infisallerinde divanı harbe tevdini mucip es-
hap görülmemiştir. Zaten bu esami meyanında esa
sen Âşir Bey infisal ettirilmemiş, yalnız büyük 
âmirlerin teftişi esnasın'da vazifesi tebdil edilmiş
tir. Vali Hacim Beyin ise harekâtı askeriyeye dair 
olan mesaili mevzuada hiç münasebeti yoktur. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Ne için vali oldu git
ti? 

İSMET BEY (Devamla) — Bununla beraber ni
çin aldık? Heyeti İcraiye böyle bir sebep olmadığı 
halde, taksiratları olmadığı halde bunları niçin teb
dil etmiştir? burasını izah edeyim: Harekâtın en 
mühim devrelerinde bu zevat için fazla söz söylen
miştir. Bukadar mühim zamanda, bahusus harice 
karşı emir ve kumandanının münakaşa götürür el
lerde bulunduğu vehmini vermemek mecburİ3>etin-
de idik. Onun için, hakikatin tezahürüne kadar, 
Bursa cephesinde bulunanları, Heyeti İcraiye, alâ
kadar olan kumandanların mütalaasını beklemeksi
zin vazifeden aldı. Hakikatler tezahür ettikten son
ra ayni zevat, yeni vazifeleri daha ziyade kuvvetle 
deruhte ve idare edecekleri için, tevessül ettiğimiz 
idareyi kabili tamir addediyorduk. Bununla fazla 
söz söylenmesinin hiç bir mahzuru mucip olmadığı
nı beyan edemem. Ağır vazifeler başm'da bulunan 
zevatın şahısları hakkında neticei tahkikata intizar 
edilmeksizin tariza uğraması, düşmana karşı esbabı 

esasiyei muvaffakiyetten dolayı, haysiyeti şahsiyesi-
nin tahtı emniyette olmadığı vehmini vermiştir. Bu 
ciheti bilhassa nazarı dikkati âlinize arzetmeği vazi
fe addederim. Bu hususta yine Garp cephesi ku
mandanının işbu zevat hakkındaki, kumandanlar 
hakkındaki mütaleasını okuyocağım (Okur): 

«Bir kumandan ya sevk ve idare hatasından 
veya muharebedeki cebanet ve hiyanetinden "divanı 
harbe tevdi olunur. 

Miralay Bekir Sami Beyin, bir sureti makamı 
âlilerine takdim kılınan yevmî raporlarından müs-
teban olacağı veçhile, sevk ve idarede bir hatası 
yoktur. 

Miri mumaileyhin şahsına gelince: Miralay 
Bekir Sami Bey Harbi umumiye harekâtın bidaye
tinde kuvvei seferiye ve bilâhare fırka kumandanı 
olarak girmiş ve Kafkas dağlarında, Irak sahrala
rında Osmanlı hamasetini yaşatmış ve düşmanları
mıza bihakkın tanıttırmış mümtaz kumandanları-
mızdandır. 

Harekâtı milliyedeki hidematı fevkalâdei vatan-
perveranelerine gelince; miri mumaileyh, cümlenin 
malûmu olduğu üzere, mütarekeyi müteakip derhal 
Anadoluya geçerek düşman zulmüne karşı isyan 
bayrağını açmış, izmir cephesini bidayette tesis eden
ler meyanında bulunmuş ve İstanbulun bir mahalle
si mesabesinde bulunan ve muhalif valilerin zehri 
telkinatına kapılan Bursa gibi bir muhitte milletin 
amal ve harekâtı meşnuasını ıJki seneye kanıp bir 
zamandan beri beri ıbiperva yaşatmış, günagün vaat
lere, 'idam tehditlerinle karşı selâbeti ahlâkiye ve sa
fi; yeti vicdanıiyesini bilfiil ijspat eıtmıiş, en mühiim bir 
süma'yi necabet ve hamiydtitr. 

IKaymakaım A'şir Beye gelince: Miri mumaileyh
te dalhıi sevik ve idare hatası görmedim. O gün ver
diğim vazifede kendisi bir nefer gibi ileri 'karakol
da soğukkanlılık ve sükûnet gösterdi ve bilâhare 
de cephe enkazının (anayi) de toplanıp durdurulırıa-
sına mühim 'bir âmil oldu. Miri mumaileyhin Iraık' 
in en felâketli ve en şerefli muhıarebatında dahi hi
dematı müh'imme ifa etmiş ve fırka kumandanlığına 
irtika eylemiş olduğunu, 'kendisini tanıyanlardan 
ülşittilm. Binaenaleyh kendisinin mucibi mesuliyet bir 
hal ve hareketini görmedim. Antalya ve Muğla ha
vaisi kumandan'lığına tayin edişime sebep de bu
dur. Harekâtı miliyeddki hidematıma gelince; 'beş 
altı aydan 'beri 'bilfiil bu cephenin sevik ve idaresin
de âmil Ibulonuşu zikri cemile kâfidir. Sözüme hi
tamı vermeden fok noktai esasiyeyi 'kemali ehemmi-

j yetlıe tavzih etmek isterim: 

218 — 
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İBMhassa bu Yunan taarruzunda tebellür eden bir 
fikir: Zabıtan ve 'kumandanlarım, 'halk dedi kodu-
larında hile hedefi taarruz olmalarıdır. Güya efra
dın hattı harpten firarına zabitan sebebiyet veri-
yorlarmış. 'Bu teraneyi, Uşak cephesinde firar eder
ken çeVirdüğiim efrattan ve bazı ahaliden işittim. Fa
kat bunların ayrii kelimalt ve cümlelerin saf nefer 
veya halk ağzından çıkması, bu if adatın musanni ve 
bir propaganda tertibi olduğuna en beliğ ve canlı 
bir şahittir. Beş senelik bir harbi umumiyi muıhay-
yirülukul fedakârlık ve kahramanlıklarla duşu ha
masetlerinde yaşatmış olan Osmanlı heyeti zabita-
nın, bunca mahrumiyetlere ve felâketlere rağmen 
ayni ruhu asalet ve besaleti bulgun dahi taşıdıkları
nı tem'in eder ve valtanın i'stihîâsmı, milletlin istik
lâlini duşu mesuliyetine almış bulunan heyeti mez-
kûrenin salâmeti maslahat namına her türlü gayri 
sahih dsnadaittan masun bulundurulmasını, hukuku 
meşrulaırının bütün manasiyle hıfz ve vikaye olun
masını evliyayi umurdan kemali ehemmiyetle rica 
ederim efendim.», 

İSMET BEY (Edirne) — Burada bir fıkra geç
miştir iki okumuyorum, ibizee şayanı ehemmiyet de
ğildir. 'Maruzatıma hitam vermezden evvel bir cihe
ti arz edeyim; biz 'bittabi bir taraftan vazifenin hüs
nü Masında mecburiyet ve mesuliyet bulunduğunu 
kemali kanaat ve lisrar ile takip ediyoruz, ©ununla 
beralber diğer taraftan da Meclisi Alinizin 'kanaat ve 
hissiyatına tercüman olarak, erkân ve ricalinden ef
radına 'kadar düşman 'karşısında müdafaad vatan 
için çalışan 'bütün ordunun ve bütün mücahitlerin, 
her tahminin fevkinde tutulduğunu, her münase
betle anlatmaktan bir an fariğ olmuyoruz. Maruza
tım 'bundan ibarettir. 

IMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Elfendilm; îısmet 'Beyefendimin izahatlarından anladı
ğım bir şey vardır. Ortada mesul Ikiimse yoktur, yal
nız mir hâdise vardır. Acaba bu hâdisenin mesulleri 
•kimdir? Herkes azamî surette vazifesini yapmış, ni
çin terfi etmemiş? Raporlara nazaran bu zevatın ter
fileri lâzımigeliyor. Fakat infisal etmişler... Sonra 
Paşa Hazretleri 'hepimizin hürmetini taşıyan bir he
yetle gittiler. Onlar da tetkikat ve tefti satın ı yaptı
lar. Onlar bize hissiyatlarını söylerken, o gün bun
ların mesul olduklarını, vazifelerini yapmadıklar mı 
söylediler. Refik ©ey, o Vakit 'bendeniz işaret etmiş
tim, Bursa Vaili ve kumandanı hakkında takririmi 
teyiıdbn söylediler. O günkü 'beyanatı okunur, 9 Ağus
tos sen'e 1336 tarihli içüimadakii beyanatı okunursa 
tamamen benim bu ifadatımı teyit ettiği anlaşılır. 
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Hatta Paşa Hazretferânrin lifaldei esasiyeîerinde de 
şöyle 'bir fıkra vardır: Garp cephesi tazyik edildiği 
zaman kumandanın... 

İMÖSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
— Bertden'iz ceJsdi hafiyede idarei kelâm ettim, o 
celsedeki maruzatımın alenî celsede söylenmesini 
doğru hulimam.1 

IMEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahıip) 
(Devamla) — Pekd efendim. 'Bendeniz o fıkrayı 'bı
rakıyorum. 

/Sonra alenî celsede diğer bir arkadaşımız da, 
Rasih Efendi de; keza müdahale yapılmadığını ret 
ve takbih edecek surette idarei lisan ettiler. Bunlar 
gösteriyor 'ki, Heyeti âliyenin 'içinden sırf cepheleri 
tetkik ve teftiş için 'giden 'bu zevatın kanaatleri de 
teyit ediyor 'ki; 'bunlar vazifelerini yapmamışlardır 
ve ortadaki hâdise de yapmadıklarına delâlet ediyor. 
Bu meselenin bugün burada daha ariz ve amik tet
kikini bendeniz münasip görmüyorum. Yalnız ben
deniz bir şey teklif ediyorum, Heyeti âliyendzden bir 
«anket», teşriî bir tahkikat yapılmasını temenni edi
yorum. Çünkü orta yerdeki hâdisatla kumandanın 
raporu yekdiiğerıin'i tutmuyor, 'birbirini nakzediyor. 
Binaenaleyh Heyeti âliyece mütehassıs erbaibı •hu
kuktan bir heyeti teşriiye intihap etsin. (Bir anket) 
yapsın, raporunu versin, ondan sonra hu mesele 
halledilir. (Doğru sesleri). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim bu 
son vakayi (için Meclisi Âlinizde (birçok sözler söy
lendi ve 'geçen gün de bi'lmünasebe arz ettiğim veç
hile, böyle tahkikatı lâzime 'icra edilmeden arkadaş
ları, bilhassa bizimle hemsalâhiyet ve hemvazife olan 
bir arkadaşımızı muaheze etmek doğru değildir. 
(Bendemiz Bursa vakayii cereyan ettiği zaman Bur-
sa'da bulunuyordum. Hakikaten Erkânı Harbiye 
Reisi Beyefendinin vermiş olduğu izahat mucibince, 
bu felâketin âmilleri pek çoktur. Öyle bir şahsın, 
bir kumandanın, ibir kişimin idaresizliği, kabiliyetsiz-
liği yüzünldien meydana çıkmış bir felâket değildir. 
Bu öyle olmakla beraber herhalde kumanda heyeti
nin de hakfciyle vazifesini ifa ettiğini de iddia 
edemem. Eğer vazıyet müsait olsaydı ihtimal ki 
ufak bir misali de söyleyebil'irdiım. Mamafih as
kerliğe mütaalik hu gibi mesailin böyle alenî bir 
şekıildb, bilhassa böyle hir zamanda, söylenmesini 
münasip görmüyorum. Yalnız şunu rica edeceğim ki; 
bizim ulu orta kumanda heyetini, zaibitanı ve saire-
yi - talbiî umumî demiyorum - içinde bir kısmını 
tenkit e'tmekfliğimiiz caiz olmadığı gibi kumandanla
rın da maiyetlerinde bulunan bazı zabitan hakların-
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da, 'haklı veya haksız 'bir kanaat hâsıl olmuş olan 
zabitanı, hiçbir açık nokta bırakmayacak sekilide 
müdafaa etmeleri de caiz değildir. Meselâ Âşir Bey 
gi!bi. Bekir Samıi Bey için Garp cephesi kumandanı 
Paşa Hazretleri diyarlar ki - gayet doğrudur - Irak' 
ta şöyle yaptı, böyle yaptı. Bendeniz biiyorum ki 
İzmir taraflarında bir hayat uyandırmak üzere, bi
lhassa Balıkesir taraflarına gönderilmişlti. (Binaenaleyh 
şayanı iitıimat bir zattır. Fakat Âşir Bey ki gayet muh
terem bir zattır, Kendisinii tanırım. Erkânı harp ol
duğu halde, uzun müddet, dokuz sene Seyrisefain 
idaresinde müdürlük yaptı. Rica ederim. Onun he
yeti maihsulsa tarafından azli de, ufak tefek bir kaba
hati olduğunu gösteriyor. Bir tarafı tamam etmekle 
beraber diğer tarafı da tamamen temize çıkarmak 
lâzımgelir zannederim. Yani bundan maksat, ku-
mandanÜarın gayet katî bir ifade 'ile kesip atmaları, 
arkadaşlarımız arasında söylenen sözlere karşı bir 
sdtçekmelleri hoş bir tesir bırakmaz. Bu itibarla her 
lM tarafın, yani gerek bizim ve gerek kumanda he
yetinin birbirimizin hissiyatımıza riayet etmek lâzım
dır. Birbirimizin kanaattefiıne riayet dtmelıiyiz. 

REÎSİISANİ BEY — Efendim yalnız anlaşmayan 
bir cihet var. İBazı rüfeka diyorlar ki, bu bir süval-
dir, süvailde başkaları tarafından söz söylenmez. Bu 
doğrudur, lâkin bu, bir istizahtır. Herkes söyleyebi
lir. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim 
bizim pek eskiden kaîmıış bir adetimiz vardır. Ta
rihleri açarsanız göreceksiniz, ta Viyana önünden 
çdfcildiğimiz günden beri, Macaristan ovalarından 
kaçtığımız günden beri, Tuna yalılarında yayıldığı
mız günden beri bir şey duyuyorduk; ne duyuyor-
ıduık? «Kumandanlara balılklar içerisinde, karpuzlar 
içeriisinde altınlar geldi, İralar geldi, dinsizler bizi 
slattı ne yalpalım? Elimizde silâh yoktu. Arkamızdan 
'imdat, kuvvet göndermediler. Kaçtık. Yoksa eğer 
dimimiz uğrunda başımızdaki zalbiteıtmız, kuman-
danlarımız çalışsaydı biz kaçar mıydık? 'Biz kılıcı 
çdktikımi tâ yerin altındaki sarı öküzü bite doğrar
dık ve o bir tarafa geçer giderdik derler. Bu; tarih
ilerle sabittir, kabili inkâr değildir. Şunu iyi bilelim 
ki; zabitsiz ordu yaşayamaz. Her milletin efradı 
içinde şüphesiz iyisi de bulunur, kötüsü de; eğer 
bizde teşkilât ve zabitan bülunmasaydı, bizim de 
'Fals 'gibi, Buhara gibi, Hi'Ve gibi şimdiye kadar çok
tan yerimizde yeller esterdi. Bendeniz şuna eminim 
ki, ve cephenin yakınında bulunduğum için görü
yordum ki; zabitan aleyhinde hakikaten müthiş bir i 
propaganda vardur. 'Bu, düşmanlar tarafından gelrnliş j 

ve yayılmış, şeni, alçak ve fena propaganda idi. Yal
nız şunu da bilelm ki, zabitan bu işte hakikaten bir
çok yerlerde fedakârlık gösterdiler, bazı yerlerde 
^göstermediler. 'Bununla beraber kaçan askterlerin hep
si diyorlar ki; «Bizi fedakârlığa sevketmbdliller» ya
landır; yemek pişmiş, buğulan tütmekte olan ye
meği yiyemiyorlar, kaçıyorlar. Sonra utanmadan ge
liyorlar, Ibunu zabitane isnat eldi'yodar. Zabiltana ka
bahat buluyorlar. Şunu da anlamak isterim ki za
bıtanın bu işte kabahati olmakla beraber mesele 
Aşir Bey üzerindedir. 

Âşir 'Bey hakikaten divanıharbe sevkedilmeye 
müstehaktır, Çünkü üç suali halledemedim. Bir kere 
üç yüz sekiz ve üç yüz dokuz tevellütlüleri terhis edi
yor, karşısında teşkilâtı mükemmel bir düşman var
ken asker nasıl terhis edilir? Bayram münasebetiyle 
zabitana müsaade veriyor. Halkı heyecana düşürü
yor; neden bunları düşünemedi? Bunları düşüneme
diği için bu adamın büyük bir suale maruz kalması 
icabeder. Sorulmazsa geçen 'felâketlerin tekerrür ede
ceğinden emlin olunuz. Eyi veyahut kötü ne yapar
sa yapsın, iyilik yapan mükâfatını kötülük yapan 
mtüıcazatını 'görmelidir. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Bendeniz isti
zahların daima muayyen ösasata istinat etmesine 
taraftar olduğum için ©ursa ve Uşak havaisi hak
kında söz söylemeye kendimi salâhiyettar görmüyo
rum. Fakat aleiûmuım şu son facialar dolayrsiyle 
cephelerde hadis olan inhilâl ve sair münasebetsiz
liklerden bahsolunduğu ve kendim de Aydınlı Oldu
ğum için herhalde Aydın kumandanı hakkında söz 
söylemeye hakkım vardır. Her ne kadar Aydın ahva
li hakkında takrir de bir bahs yoksa da burada 
mevzubahsölan bazı hâdisatın bazı sual ve cevap
ların teyidine medar olmak üzere bazı huSuSatı zik-
ırdtaekliğime müsaadenizi rica edeceğim. Kuman
dan meseleleri, zabitan meseleleri, hakikaten bazı 
rüf akanım dediği gibi, Müdafaaıi Milliyeyi kalpkâ-
hından vurmak için tasni edilmiş bir propaganda ol
duğuna herkesin az çok kanaati vardır. Esas olmak 
üzere bu böyle kabul edilmekle beraber, bazı ta-
haddüs eden fenalıklardan, şahsan bazı zabitan ve 
kumandan ve kumanda heyetlerinin biç kusuru ol
madığım söylemek de, biterek hakikati kettmet-
mek demektir. Bunların en iyi ve canlı misali 
Aydın cephesini idare ©den Miralay Şefik 'Be
yin şahsî kusur ve kabahati, hatta daha ileri 
derecede olan efalidir, kabahat derecesini geç-
'mlş efalidir ve Şefik 'Beyefendi Hazretlerinin 
bazı harekât ve takibatta bulunulmasını bu kür-
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süden değil, fakat hususi şekillerde makamı aidinden 
bir kaç defalar rica ve istirham etmiştim. Bazan, ya
pılacaktır, yapılıyor ve bazan da takibatı kanuniye 
yapılabilmek için elde kumandanlıktan mevrut ra
por veyahut herhangi bir şahıs tarafından verilmiş 
bir ihbarname vesaire gibi vesait olmadıkça yapıla
maz gibi cevaplar almakla berafber ümitsiz de kal
mamıştım. Takibatın yapılacağına hâlâ ürnitvarım. 
Fakalt alelıtlak bu gün şu mesele mevzubahis oldu
ğundan dolayı bazı hususatı, tenvir kabilinden, söy-
lemekliğe lüzum gördüm. Maateessüf şurada beyana 
lüzum görüyorum; herhangi bir sivil adam, meselâ 
'bir doktor, bir kumandan hakkında bazı hatalar is
tinat ederken, kısmen ihtisassızlığı, alâkasızlığı döla-
yıSİyle sözlerine ehemmiyet verilmiyor ve kısmen 
de, alelekser bu kürsüden söylendiği gibi, sokaklar
dan toplanılmış havadisin zübdelerinden ibaret te
lâkki ediliyor. Bundan dolayı takibatı kanuniye te
hir ve talik veyahut ihmal ediliyor. Miralay Şefik 
Beyden bahsedeceğimi söylemiştim. İlk defa İzmiri 
Yunanlılar işgal etmeğe başladığı zaman bu zait Ay-
dın'da kumandan idi. Bütün maruzatım hiç bir tek
zipten korkmayarak vukubulacaktır. İptidasından 

nihayetine kadar bilfiil müşarik olduğum, içinde 
bulunduğum hayattır. Aydınlılar memleketlerini mü
dafaa etmek arzusunu izhar etmişler. Bittabi hepimiz; 
biliriz ki Anadolu ahalisi, diğer hudutlarda bulunan 
ahali gibi, meselâ Rumeli'de olduğu giibi, daima düş
manlar ile sık sık temasta bulunan ahali gibi yekten 
halü harekdte geçecek ve kendi kendilerine hareket
lerini tanzim edecek bir vaziyeti mahsusa alacak ka
biliyetten kısmen mahrum olduklarından dolayı ver
dikleri bu kararı fiilen ifa etmezden evvel doğrudan 
doğruya kumandana gitmiştir ve istirham etmişler
dir : Rica ederiz, en münasip bir yer olan Aziziye; 
sırtlarına çekilelim, yirmi dört saat zarfında nefsi 
Aydın'dan beş yüz kişi size iltihak edeceğiz, siz önü
müze düşünüz ve kumandayı deruhte ediniz, filân 
mahalde müdafaa edelim dedikleri zaman; ben res
mî bir kumandanım, bu gibi harekâta iştirak ede
mem ve sizinle hiç bir surette teşriki mesai edemem, 
demiştir. Bu galeyan eden hissiyat üzerine soğuk su 
dökülmüştür. Daha ufak tefek aynı şekillerde sözler 
tekerrür ettikten, sonra, Aydın'a Yunanlıların gelme
si tahakkuk etmesinden bir kaç gün evvel, şerri ter-
ketrneye karar veren bu heyeti zahitan ve kumanda 
heyeti memleketi mühimmat deposunu ateşlemek 
emrini depo memuruna verdikten ve ahaliye hiç bir 
şey ihsas etmeksizin, İtalyan himayesine geçercesine, 
asıl müdafaa mıntıkası olacak Aydın şimendifer gü- [ 
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zergâhına çekilmekten ise, İtalyanların mnıitıkai işgali 
olan Çine'ye çekilmeyi tecviz etmiş, gitmiştir. Bil
mem ki ikisi de düşmandır, birisi belki daha ziyade 
düşmandır. Bir düşman cephesini terkedip diğer düş
man mıntıkasına gitmek ne dereceye kadar makul 
idi ve blnnetıice taıhaddüs eden hâdisat diye bu hare
kâtın derecei makuliyetini pek celi bir surette izhar 
etmiştir. Kendisine mutasarrıf vasıtasıyla, mühimma
tın ifnasından sarfınazar edilmesini, Yunanlıların 
şöhre dühül etmesine daha iki, üç gün müddet oldu
ğuna nazaran Menderes köprüsüne kadar ahalice 
mühimmatın naklimin mümkün olduğu, sekiz on kişi
den mürekkep memleketin ileri gelenleri rica ettiği 
ıhalde, askerler verdikleri karardan dönmezler de
mekle iktifa edilmiş ve bu suretle cevap verilmiştir^ 
Bendeniz Aydın'da harekâtı milliyeyi meydana ge
tirmek için İngiliz mümessillerinin gözü önünde, 
alenen iradı nutuk edenlerden olduğum için Yunan
lılar gelmezden evvel kaçmak mecburiyetinde idim 
ve bilmedburiye memleketi terke'tlöim, on gün sonra 
bir suretle yine memlekete dahil oldum ve memleket 
dahilinde çalıştım. Vaktaki harekâtı milliye taVazzuv 
etti. Yörük Ali'nin izhar ettiği hamaset ve şecaat 
böyle müthiş bir gazanfer kütlesinin karşısında, üç 
bin altı yüz munitazam silâha ve bin kadar dahilden 
tedarik ettiği yerli Rum milis efradına istinat eden 
ve pak çok top ve mitiralyöze malik olan bu Yunan 
ordusu perişan bir surette, kırk sekiz saatten fazla 
edilen harp neticesinde firar etti. 

VEHBİ EFENDİ (Konya)' — Kumandan nerede 
kaldı? 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — (Devamla) — 
Kumandan kuvayi milliyenin peşinden geliyordu. 
Gelmesinin sebebi, kuvayi milliyenin istirdat ettikleri 
mahallerin inzibatını deruhte etmek içindir. Resmen 
verdiği raporda her şey buna dairdir ve resmen Ay
dın hadisâtında bundan başka bir şey yapmadı. Ay
dına tekrar geldiğinde şehlir yanıyordu. Salâhiyettar 
kimseler ve bizzat bendeniz de müracaat eStim, düş
man gütti fakat içerideki düşman yani yangın mem
leketi bitiriyor dedim. Tabii hiç bir kimse ehemmiyet 
vermedi ve yangın kendi kendine söndü. Kumandan 
doğrudan doğruya kilise ve civarında Rumları top
layarak tahtı muhafazada hükümet konağına getir
mek ve sabahtan akşama kadar yalnız kendi eliyle 
onlara ekmek tevzii dönekten başka bir şeye işUirak 
etmemiştir. Haltta bizzat bendeniz, orada mezunen 
bulunan bir miralayın refakatinde, mücahidinin ya
ralarım sarıyorduk. Sarmak için sargı kalmamıştı. 
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Hastanenin çarşaflarını yırttık. Onlarla sargı sardık. 
Onlar da bittü, askeri deposunda 100 mlilyonlarca 
sargı vardır. Lütfedin, merhamet edin dedik. Çarşı 
eczanelerini gözünüz görmüyor mu dedi. Belediye 
azalarından bir kaç kişi ile çarşı eczanelerinden sargı 
tedarik için gittiik, fakat yerinde yeller esliyordu. Ec
zane namına bir şey kalmamıştı. Bu anda harekâtın 
ikinci güaü, Germencik ahalisi tarafından gönderil-
rrtiş bir kısrak üzerine binmiş bir köylü yeşil biir zarf 
derununda bir mektup getirdi. Evvelâ bize geldiği 
zaman mektubu kumandana götürdü. O mektupta, 
Yunan kuvvetleri Germencik ve havalisi tarafındam 
topladıkları yerli Rumlar ile beraber kuvvetlerini 
tezyit ederek gelmektedir diye ihbar ediyorlardı. Bi
zimle alay ettiler, efendim siz kartalları tayyare gö
rüyorsunuz, ihtimal gelenleri kırk bin görüyorsunuz, 
bir şey yoktur, Türk'ün bu dayağını yiyen düşman 
bir daha gelemez, Yunanlıların Türk'ün kaç defa da
yağını yemiştir onu iyi bilir diye itaplar ile bizi din
lemediler. Ve bizim de söyleyeceğimiz söz bundan 
ibarettir. Bunu söylemekle beraber, Şefik Bey aynı 
zamanda şunu da demişti ki; ben fırka kumandanı
yım, resm'en bu harekâta müşterek değilim. Hare
kâtı harbiyeyi ben yapmıyorum, bir kuVayı milliye 
vardır, onun da riyasetinde Hacı Şükrü Bey vardır, 
ona gidiniz, o bunları yapalbilir demişltir. Ben ku
manda başında değilim demişti. Halbuki Beyefendi
ler, olzamanın Harbiye Nazırının bir emri vardı M 
îzmirin Yunanlılar tarafından işgalinde, yalnız iz
mir şdıri deriilmiştir, hudutları tayin edilmemfiştir. 
Binaenaleyh üzerinize doğru gelen Yunam kuvvetle
rine şehirlerinizi vermemek için müdafaa ediniz, mü
dafaada kaybettiğiniz memleketleri almak için tek
rar hücum etmeyiniz diye Harbiye nezaretinden bir 
emri mahsus almış olan bu zatı muhterem ne Aydını 
müdafaa etmiş ve ne de ikinci defa tecavüze uğrayanı 
Aydının müdafaa kumandanlığının kendisine ait ol
duğunu kabul etmiştir. Milli kuvvetlerin kumandanı 
jvardı, ona gidiniz demiştir. Bilimem bunlar ne dere
ceye kadar doğrudur ve manltığa müdafaa ve usulü 
askeriyeye muvafıktır? Bendeniz kendime ait, şahit 
olduğum şeyleri ve düşüncelerimizi arz ediyorum. 
Şahsi hiç bir garezim ve ivazım yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Affedensiniz, 
Miralay Şefik Bey nerededir? 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) (Devamla) — Ken
disi bilâ mezuniyet Antalya taraflarına savuşmuş ve 
orada çiftlik vesaire tedarik etmekle meşgul imiş. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Otuz altı deve yükü 
eşya götürmüş. 
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I - DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Bilâhara elli al
tıncı fırka kumandanlığına tayin edildiğini işititim. 

I Doğrusunu bilmiyorum. (Aydın) dördüncü günü 
tekrar düşmanın eline geçmezden evvel efendiler, 

I döı<t gün Aydın'da oturduğumuz müddet zarfında 30 
bin sandığa yakın mühimmat, trenlerin işlediği ma
halle kadar sevkedilmek mümkün iken, yalnız beş 
yüz Hıristiyan ailesini Denizli'ye nakletmek ve ken
disinin eşyayi hususiyesini nakletmekle meşgul olmuş 
ve tekmil mühimmat Yunanlılara terkedilmiştir. Bir 
milyon lira kıymetinde edviye ve malzemei tüccariye, 
tamamıyla hastane orada terkedilmiştir. Bir kilo söl-
fatayı Guraba Hastanesinden vermek emrini kendi
sinden alamadığımız o kumandan, onları, bir milyon 
liraya karip mühimmatı orada terketmiştir. Dört gün 
mütemadiyen trenler bizim elimizde serbest işlemiş
tir. Menderös hududunun, şimendifer hattının İtal
yanlar içün mıntıkai hudut olduğunu bildiği halde ve 
biz de hepimiz bildiğimiz ve söylediğimiz halde düş
manın Çine tarafına geçip şimendifer hattı boyunca 
Nazilli istikametinde yürüyebileceğin'i bir parça dü
şünebilen insanlar da olduğu halde kumandan yine 
topuyla, tüfeğiyle, Çine'ye çekilmiştir. Yine o İtalyan 
mıntıkasına çekilm'iştir. Zavallı halk Aydın'a bir sa
at mesafede (Umurlu) civarında yine bir cephe tut
maya başladı. Hacı Şükrü Beyefendi de orada idi. 
Ufak bir hata neticesi orada yaptığı ikinci ufak mü
sademeyi nasılsa kaybetti. Köşke geldi, cepheyi ora
da kurdu. Bu zamanlar Şefik Bey bilâ fütur orada 
oturuyordu. Bir buçuk ay, Denizli'den şehit mağfur 
Miralay Tevfik Bey ve Mutasarrıf Faik Bey mültema-
diyen makine başında Şefik Beyi tahadri ediyorlar, 
bulamıyorlardı. Hatta daha Aydın'a Yunanlılar yak-
laşmazdan evvel Şefik Bey yine Aydın'ı terketti. 
Dosyası mahfuzdur. Şefik Bey daha Aydın'ı terket-
meden esbabı müdafaayı ihzar etmek üzere aynı ze
vat makine başına davet ettikleri zaman müzakereye 
tenezzül etmerriiş ve gitmemiştir. Çünkü o; bir asker 
böyle şeylerle iştigal etimez, Hükümetin siyasetine 
dokunur diyordu. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Çapulculuk... 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) (Devamla) — Ça
pulculuk dedinizde hatırıma bir şey geldi. Mumailey
he mühimmatı taşımak aklına gelmediği bir zaman
da orada vaktiyle Harbi Umumi zamanında Alman
lar tarafından tesis edilmiş telsiz telgraf istasyonu
nun oldukça kıymettar eşyasını taşımaktan vaz geç
memiş ve elan onu da muhafaza eder ve.hatta bu gün 

I Denizli'den eşyasını geriye gönderirken, bütün muha-
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cirler söylüyorlar, ahali ve Aydın muhacirleri Deniz
li'de o güzel Avrupa sandalyelerini açık vagonlar içe
risinde gördükleri zaman işte Şefik Beyin Aydm'dan 
getirdiği eşyalar yine gidiyor diye görmüşler ve elle
riyle göstermişler ve şahit olmuşlardır. Bu zat... 

BÎR MEBUS — Pek doğru söylüyorlar. 

DR. MAZHAR BEY (Devamla) — Bu zat ha
rekâtı milliyeye rehber olmadığından, vaki olan 
müracaatları kabul etmediğinden, birtakım gayri 
mesul eller Şefik Beyi öldürmeye kasdett'ikleri za
man, bunun bir felâket olacağını ve gayri muktedir 
ellerle işin dönmiyeceğini ve kumamda heyetine ku
mandam vaziyetinde zabitanım getirilmesi lüzumuna ka
ni olduğumuzdan dolayı Şefik Beyi istemiyerek mu
hafaza ediyorduk ve bir taraftan lâzım ve ehliyetli 
kumandanları getirmek için bendeniz Istanbula gittim 
ve buraya da Helvacı Zade Mehmet Efendi isminde 
bir zat gelerek Ali Fuat Paşa ve İsmail Fazıl Paşa 
Hazretlerinden rica ettiler ve bendeniz de îstanbulda 
- isimlerini tasriha lüzum yok - bir çok kıymetli ve 
mutena kumandanlara müracaat ettim. Maatteessüf 
getiremedim. Kuvvei ikmaiyem yok idi. Buraya gelen 
zat da, Ali Fuat Paşa Hazretlerinden ve pederleri 
ismail Fazıl Paşa Hazretlerinden ellerini öperek gel
melerini rica etmişti. Tabiî Paşa Hazretleri yaşlı bir 
zattı, 

Ali Fuat Paşa Miralay Şefik Beye, kendisine mer
but olmadığı halde, doğrudan doğruya emir vererek, 
sizinle bazı hususatta görüşmek İstiyorum dedi ve 
çağırdı ve maksat da burada alıkoymak idi. O zaman, 
hakikaten bize de büyük muavenetleri ve cidden fe-
dakârane hizmetleri sebkat eden kaymakam Ömer 
LÛtfi 'Beyi göndermek suretiyle bir derdimize deva-
saz olmak istemişti. Fakat bunu anlayan Şefik Bey 
yanındaki arkadaşlara da gözüyle işaret ederek: 

IBeni oraya götürmek istiyorlar. Ben gitmek is
temiyorum, demiş ve ben Harbiye nezaretine merbut 
bir fırka kumandanıyım, Ali Fuat Paşaya merbut 
değilim, işim burada çoktur, emrinize intizar edemi-
yeceğim diye cevap verdi. Ali Fuat Paşaya da böyle 
cevap verdiğini biliyorum. O zaman işte efelerin ya
nında, zeybeklerim yanında olduğu halde, mütemadi
yen SivaSla tesisi münasebatın aleyhinde, SiVasın, 
istanbul ile katı münasebet emrini katiyen kabul et
memek fikriyle üç gün mütemadiyen mütesarnf ve 
ahziasker kalem reisiyle mücadele ermiştir. Kendisi 
de katiyen katı münasebatın aleyhinde İdi. Fakat biz 
bu adamcağızı oradan atamamakla beraber etrafında 
kurduğumuz şebekelerle mehmaemken idare etmeğe 

çalışryorduk. Fakat bir zaman bu işlerle bir dereceye 
kadar istismas etîmiş olan zevat ta oradan ayrıldıktan 
•sonra, efeler üzerinde tesirleri daha iyi olan zevat da 
çekilmeğe mecbur olduktan sonra, Refet Bey gibi 
zevatı muhtereme teşrif etmişlerdi, işte bu günkü 
elîm ve feci hâdisat ki, Denizli hâdisatı zuhur etmiş
tir. Fevzi Paşa Hazretleri bendenize söylemişler idi 
ki; Daha îstanbulda Harbiye nazırı iken, Şefik Bey 
aleyhinde yüzleri mütecaviz gönderilen mazbatalar, 
kendisinin Divanı harbe tevdiine kâfi delil ile merbut 
olduğu kolordu kumandanına havale edilmiş, kolordu 
kumandamı da her zaman ona ağabeylik etmeden 
vazgeçemediğinden dolayı şimdilik onun oradan ay
rılması caiz değildir demiş, vermemiş. Fakat bu gün 
daha elîm, daha feci cinayat ile eli bulaştıktan son
ra bu zati çekmek değil, İsparta mutasarrıflığına inha 
edecek kadar ibrazı cesaret etmiştir. Evet artık De
nizli hâdisatının burada bütün teferruatına girişmek 
İstemiyorum. Her halde kalplerinizi kanatmak taraf
tarı değilim. Gayet fecidir, ve hakikaten fırka kuman
danının dahi tesiri azîmdıir. Efendiler bizzat topuyla, 
tüfeğiyle, jandarmasiyie bu işin önüne düşmüş ve bu 
cinayeti eliyle yapmadıysa bile Çanakk'alede mühim 
hidematı sebket etmiştir. Harbii umumî zamanında 
bununla beraber bulunan bir çok arkadaşlarım na
muslu olduğunu iddia etmişlerdir. Amenna, bunları 
kimse inkâr edemez. !Biz eski halleri tezkiye etmiyo
ruz ve tezkliyeye mahal yoktur. Sicillerini sormadık. 
Bu günkü hâdisat ve vekayün faillerini arıyoruz ve 
bunda methaldar iseler takip edilmelerini rica ediyo
ruz ve bittabi ben de kabul ederim ki, kumanda ba
şında bulunan zevat hakkında hakikaten, alenen 
fazla izharı hisisisat etmek cidden namünasipt'ir. Fa
kat bu mesele bir defa ortaya dökülmüştür. Bundan 
ricat dtmek imkânı kalmamıştır. Binaenaleyh, efkârı 
umumiyeden hiç olmazsa; efendim; sofra arkadaşlı
ğı var, yahut şöyle oluyor, böyle oluyor diye öteden-
beri teamül olan ve birçok dedi koduya müsait olan 
halikımız arasındaki dedi koduları mehmaemkem ka
patmak ve Aydın Muhitinde, Denizlide ve sairede 
bu gün o gayri kanunî ve zailim kuvvetlerin müsebbip
leri ye teshilkârları hakkında ceza tatbik edildiğini 
ve o kuvvetlerin tesiri olmadığımı bihakkin kuvvet ve 
kanunum tecelli ettiğini göstermekle temin ederim ki, 
iki gün zarfımda iki üç binden fazla müsellâh kimse
ler doğrudan doğruya cepheye geleceklerdir. Şundan 
dolayı istirham ediyorum, mazur görülsün, ihtimal 
ki, fazla söyledim. Hissiyatıma kapıldım, af buyurul-
sun. Her halde bütün bütün fazla söz söylemediğimle 
(kaniim zammediyorum. Filân zat doğrudan doğruya 
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mafevk amirince isticevap edilmiştir demek az ve çok 
bizi teşfiye edecektir. 

OSMAN BEY (Muş) — Kendisimden sık sık bah
settiğimiz Bekir Sami Bey - ki, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi Bey bu ismi bendemize tanıttırdı -
şimdi kendisünden bahsedilirken tahattur ettim. Bu 
zat harbi umumî esnasında kuvayi seferiye kuman
danlığı ite Muşa gelmişti. Orada celâdet ve azim ile, 
salâbeti diniye ile tanınmış bir adam idi. Bir asker gi
bi bir düşmana hücum ederken halka ve ahaliye bir 
baba gibi şefkat ediyordu. Hattâ Muşlular kendisine 
bir altın saat göndermek teşebbüsünde idiler. Vaziye
tin tebeddülü ile bu maksat akamete uğradı. Bu şeah-
det benim için bir kaderşinasliktır, 

Orada büyük, büyük hizmetler yapmıştır. Bu hiz
metlerinde muvalffak olmuştur. Burada talihsizlik mü
nasebetiyle başka bir şeye muvaffak olamamış ise bu 
kaderşinaslık zail olmuş olmasın. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Kendisine itimatla 
evlatlarımızı ağuşuna teslim ettiğimiz garp ordusu 
kumandanı ile Erkânı Harbiye Riyasetinin harekâtı 
askeriye dosyasına müstenit beyanatıma kanaatle; gay-
risahih ve gayri varit, şunun bunun ifadesi üzerine, 
Erkânı Harbiyei Umumiyenin şöyle pek hassas, nâzik 
ve bilhassa dairei lintihabiyem olan mazlum Antebin 
bu saatte Fransızların muhacematma maruz bulun
duğu bir dakikada pek kıymetli dakikalarımızın izah 
edilmemesine; bizzat gördüğümüz bir hakikat var ise 
onu izah ve istizahtan evvel Erkânı Harbiydi umumi
ye ve Müdafaai Mill'iyeye söylemekliğimüz lâzımgel-
diğine binaen Şükrü Beyin istizahına cevaben verilen 
izahatın kifayetini teklif ediyorum. Ve o yolda bir 
takrir veriyorum. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — İlk 
defa Bursa felâketlerini öğrendiğimiz vakit burada 
mesul kimseler var ise meydana çıksın yolunda 'bir 
talep dermeyan edilmişti ve bu talebi Meclisi Aliniz 
kabul etmişti. Şimdi Erkânı Harbiye Riyasetinin, garp 
ordusu kumandanlığından naklen, mesul zannettiği
miz kumandanlar hakkında okudukları beyanat bizi 
tamamiyle mütehayyir bırakmıştır. Kendi kendimize 
bir sual sorduk, acaba bu kumandanlar muzaffer 
olsalar idi haklarında daha iyi ne söylenecekti? Loid 
Corcun Londrada; Anadolu üzerinde Yunan ordusu 
tarafından yapılan harekâta ait beyanatı arasında iki 
cümle vardı ki, yanınızda tekrar etmekte bir faide 
görüyorum: Loid Oorc diyordu ki; Venizelos bize 
vaidde bulundu. Karşımızdaki Türk cephelerini yarmak 
ve muayyen hedefe varmak için on dört gün kifayet 
edecektir. Halbuki, vekayi Vertizelösun dediğinden1 

daha iyi çıktı. On' gün zarfında tayin edilmiş olan he
def elde edilmiştir. Akhisardan Marmara sahillerine 
varıncaya kadar bütün şehirler ve bütün köyler da
hil olmak üzere on günlük kısacık bir müdldet zarfın
da yıldırım suretiyle istilâ edilmiştir. Aradan zaman 
geçince çok felâket görmüş, çok bedbahtlığa uğramış 
bir millet olduğumuz için felaketlerin facialarını, sızı
larım kalplerimizde çabuk uyutuyoruz. Bursa felâke
ti dolayısiyle uğramış olduğumuz ziyan o kadar 
müthiştir ki, emin olabiliriz ki, bütün cihan nazarın
da Anadolu müdafaasında zavallı halkımızın bin 
mahrumiyetle, bin eza ile yapmış olduğu muazzam 
o heytbetli şey, bu hezimet neticesinde zirüzeber ol
muş ve Anadbluda müdafaa denilen şeyin bir göz 
korkuluğu olduğuna dair blir zihabi umumî uyandır
mıştır. Bizimle'beraber... 

MİRALAY İSMET BEY — (Edirne) — Zaif yü
rekliler Öyle düşünebilir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Bi
zimle beraber payitahtımız en derin bir İstırap içinde, 
Anadolunun nihayet, kendisini de kurtaracağını 
beklerken, bizim bu cephelerdeki hezimet istanbulda -
Hükümetine 'demiyorum, Hükümeti hiç bir zaman 
müdafaa noktai nazarından kale almıyorum, çünkü 
onlar en büyük makamından en küçük makamına 
kadar bu gün ingilizlerin şer aletinden başka bir şey 
değildir. Zavallı İstanbul halkını söyliyorum - İstanbul 
halkım soyuyorum - İstanbul halkı, Marmara sahil
lerine gelen Yunan bayraklarını gördükten sonra ba
şını eğmiş, galiba raptı ümit ettiğim şey bir heyula
dan ibarettir demiştir. Bu itibar ile bu fedakârlıkları 
gözümüzün önüne alarak sual sorduk, o suale her iki 
cihetten hakkımız vardır. Eğer hakikaten uğradığımız 
hezimette bu mutantan hezimette mesul adamlar var
sa meydana çıkfsada çıkmasada bizim için ayni şeydir. 
Eğer onlar beraet kazanırlarsa biz kazanacağız, vali
lik makamına kadar çıkard iğimiz bir arkadaşımız 
Ikesbi beraet etmiş olacaktır. Bunu talep etmek bizim 
için bir hak, bir şeref vazifesidir. Eğer bunlar mesul 
çıkarsa eğer bunlar vazifesini yapmamış ise, eğer 
bunlar kendilerine emanet ettiğimiz kutsi işe hıya
net etmiş ise onÜıaırı cezaljaındıırnmk yine bir hak ve bir 
'Vazüf edlrr (alkışlar) bu liıfcibarla Meclisi aliliniz bir karar it
tihaz etti. Yine Meclıisi âilimiz tarafından mötehap bir 
heyet taraf ımdam bu zevatın muhakeme alstıma aJuıumaisıi, 
Erkânı Harbiye Riyaseti tarafımdan vaki olan beyanat 
arasında bir şey söyledi ki M'eclsi Âliniz karşısında 
bilhassa buna itiraz etmek ve bilhassa sizinle onun 
üzerinde düşünmek isterim. Bir kumandanın haysiye-
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tini mevzubahis etmekten çekinmek iktiza ederm'iş 
efendiler, Kumandanlarımızın haysiyeti çok büyük
tür. Bizim için çok azizdir. Biz onun üstüne titremek 
'isteriz. Fakat bu ulu ve engin tarihin hakkı, müdafaa 
etmek istediğimiz bu vatanın istiklâli mevzubahis ol
du mu kumandanı bir tarafa çekeriz, onun haysiye
tine doğru hareket ederiz (alkışlar) garp muharebe
leri esnasındaydı. Alman orduları vasli bir met halin
de Fransayı istilâ ediyordu, Fransa temellerine kadar 
sarsılıyordu, o zamanki Fransız MüıUıet Meclüsımlin' 
müzakeraitınıi hatırlayanlar pek güzel bilirler ki; 
kumandanları ayrı ayrı mevzubahis etmekten asla 
çekinmediler ve Millet Meclisi tarafından ifraz edil
miş olan bir heyeti tahkîkiye cephelere gitti ve Kle-
mânso başta olmak üzere bu harekâtı takip ettiler, 
tacziye ettiler ve zaferi elde ettiler. Millet Meclisi
nin karşısında hiç bir kuvvet .yoktur. Bir vatan felâ
kete uğradıkça bizim en büyük ümitlerimizi bağladı
ğımız cepheler taraf, taraf yıkıldı mı, aklımıza gele
cek ilk şey, mesulleri huzurumuza çekmek ve suali
mizi sormaktır. İkinci bir noktaya da yine bir mesele 
Üolayisiyle temas etmek isterim... Biz bu felâ
kete uğraldıktan sonra memleketimizin içinde 
gerek halka gerek Hükümete ait meşkûr bir 
faaliyet gördük. Emin olunuz ki muhterem ar
kadaşlar; bu faaliyet karşısında zihnimin içinde bir 
sualin uyanmasına mani olamadım. Kâşki dedim, 
acıyarak söyledim; gözüm yaşlı olarak söyledim; 
kalbim parçfclana, parçalana söyledim; ne olurdu 
Hükümetimiz ve miletimiz bu cepheler yıkılmadan 
evvel, şimdi yaptığımız faaliyeti o zaman yapsaydı. 
Cih'an karşısında bu muazzam ümidimizin duçarı 
tezelzül olduğu zehabını göstermeseydik. Bu gün ha
tırlayabilecek şeyler pek çoktur, görüyorsunuz ki 
Meclisimizin önünden bu renkte esvapleriyle bir ta
kım kuvvetler geçiyor. Sülâhsızlıktan şikâyet ettiği
miz vaki oluyor. Acaba memleketimizde silâh yok 
mudur? Geliniz yakında alâkadar olanlardan sual 
ediniz, Yunan ordusunun girdiği yerlerde binlerce 
silâh çıkarılmış ve Yunanlılara teslim edilmiştir. Mil
yonlarca millî servetler onların elline geçmiştir. 

iBu memleket ki, bir bakıma göre bir şey kalma
mış bir manzara gösteriyor, diğer bakıma göre de el 
altında ne varsa, her ne lazımsa en büyük mebzuli-
yetle veriyor. Ben bugün yine kaniim ki, cepheleri
mizde en son davamız mevzubahis olduğu ve belki 
bizim için yeni bir bozgunluğun da kabili tamir bir 
felaket ihdas etmesi muhtemel olduğu için söylüyo
rum. Memleketimizde bütün silahları toplamak, as-
keriterirnfei gıryıindürmek ve cephede yemi bir hezime

te meydan bırakmamak için her ne mümkün ise yap
mak lazımdır. Bizim bugünkü faaliyetimiz bile kâfi 
değildir. Yunanlüarm aldıkları silahları bizim Hü
kümetimiz toplayabilirdi, Yunanlıların tarhettiği pa
raları çapulcuların eline vermek suretiyle değil, bey
hude israf etmek suretiyle değil, doğrudan doğruya 
Hükümetimizin namuskâr adamları tarafından top
lanmak suretiyle Hükümetimiz alabilirdi. Bütün cep
helere seVk ettiğimiz kuvvetler mükemmel surette gi-
yindirebilirdi. Bunların yapılmasında terahi göste
rildi. Şimdiden sonrası için en büyük tehlikeye kar
şı 'bir taraftan maziye ait hesaplar sorulacaktır. He
yetimiz arasından intihap olunacak bir heyeti tah-
kikiye iki mesul zata karşı suallerini soracak ve ce
vap alacaktır. Her suretle buna muhtacız. İkincisi; 
memleket müdafaası noktai nazarından yapılması 
mümkün olan daha bir çok şeyler vardır. Onlar da 
yapılacaktır. (Alkışlar) 

ERKANI HARBÎYE! UMUMÎYE REÎSÎ Mİ
RALAY İSMET BEY (Edirne) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarıma verdiğim izahatta musir bulunuyorum. 
Ben temas edilmeyecek bir çok nökata temas edilme
sinin doğru olmadığını söyledim. O nokatta ısrar edil
dikçe ben cevap vermeyecek bir vaziyette ve karşım
da bulunan arkadaşlarım her istediklerini söyleye
cek bir vaziyette bulunuyorlar. Bu gayri tabii, gayri 
müsavi bir haldir. Mesela Bursa'nın düşman eline 
geçmesi hadisesinden bahsederken ortada mesul 
yokken madem ki, bir hadise olmuştur, ortada me
sul olmak lazımgelir Duyuruluyor. Yani mevzubahis 
edilen zevata, bu mevakiin düşman eline geçmesin
den dolayı, behemahal mesuliyet atfı lazımdır diyor
lar. Halbuki bunun birtakım esbapları vardır. Keza-
lik Hamdullah Suphi Beyefendi, Loit Corc'un on 
gün zarfında bu harekâtın bitmiş olmasını beyan et
mesini, bizim cephede vazifenin ifa olunmadığına 
atfediyorlar. Bunu misal göstermek istiyorlar, bu da 
katiyen yanlıştır. Biz süslü sözler altında hakikati 
seçebilecek bir vaziyetteyiz. Binaenaleyh cepheleri
mizin ne için ve ne sebep ve ne şerait altında yıkıl
dığını görmek... 

HAMDULLAH SUPHİ BEY — Deminki sitayiş-
name... 

İSMET BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. Cephelerimizin ne için yıkıldığını görmek 
istersek bunun esbabı vardır. Bu esbap tabii şimdiye 
kadar kâfi derecede söylendiği için, heyeti aliyeniz-
ce malum olduğunu tahmin ettiğim için andan bah
sedecek değilim. Fakat ısrar ederseniz bunları da 
teşrih ederiz. 
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TUNALl HİLMİ BEY (Bolu) — Bir celsei ha
fiye aktedilse daha iyi olacaktır, bazı nazik nokta
lara dokunacağız. 

ERKÂNI HARBİYEİ UMUMİYE REİSİ İS
MET BEY (Devamla) — Bazı arkadaşlarım takrirde 
mevzubahis olmayan zevat hakkında büsbütün mev
zubahis olmayan, eski devirlere ait pek çok şeyler
den, bir çok vekayiden bahsettiler. O vekayiin, hadi
se ile, harekâtı askeriye ile taallûku olmadığı için 
mevzubahis olan istizah ile alakasını göremedim. Ar
kadaşlar; mevzubahis olan mevatta şahıslar üzerin
de ısrar etmemenizi bilhassa rica ederim. Çünkü va
zifesinden çekildikten sonra dahi kendilerini müda
faa edemeyecek vaziyette bulunan zevata karşı gay
ri makul, delaili kâfiye bulunmaksızın tarizafta bu
lunmak fayda husule getirmiyor. Eğer heyeti celile-
niz ifa olunan vezaifin iyi ifa olunmasından behema-
hal bizim muannit ve muakkip olduğumuzu anla
mak istiyorsanız her türlü murakabeye hakkınız var
dır. Size her türlü teminatı veririz. Biz vazifelerin 
iyi ifa olunması için herkesten ziyade alakadarız. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
İstediğimiz budur. Başka bir şey değildir tabii.. 

(İSMET BEY (Devamla) — Bu müzakeratın es
babını şahıslara temas ettirmeksizin kâfi görmenizi 
rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ — 
Muhterem efendiler! Memleketimizin her hangi bir 
şekil ve surette duçarı zarar olmasından dolayı He
yeti celilenizin bu derece teessür ve alaka gösterme
si, memleketin ve milletin avakibi noktai nazarın
dan, şayanı şükür ve Muhammedettir, şayanı takdir
dir. (Alkışlar) Ben de Reisiniz olmak itibariyle 'bun
dan büyük 'bir saadet ve memnuniyet hissetmekte
yim. Hakikaten Millet Meclisi millete müteallik olan 
mesailde milletin hayatına, milletin istiklaline taal
lûk eden işlerle yakından ve müessir bir surette ala
kadar olmalıdır. Meclisi alinizin Garp Cephesinde 
tahaddüs eden hadisattan mütehassıs olması pek ta
biidir. Bu tahassüsatı şimdiye kadar müteaddit cel
selerde, müteaddit müzakerelerde muhtelif surette 
izhar etmiş olmasını da tabii buluyorum. Yalnız bir 
noktaya nazarı dikkati alinizi celbetmek istiyorum. 
Mevzubahis olan mesele, bir ordunun harekâtı har-
biyesidir, bir ordunun sevk ve idaresidir. Binaenaleyh 
esbabı riçati, esbabı mağlûbiyeti meydana çıkarabil
mek için tabii ilk noktai temas, yine bu mesleğin ih
tisas erbabı olması lazımdır. Halbuki şimdiye kadar 
ve bugün dahi bu kürsüden bu mesele hakkında ida-
rei kelam eden arkadaşların hiç birisi hakikati me-
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seleye esbap ve avamili harbiyeye temas dahi etme
mişlerdir ve bunların her hatibin söylediği sözlerle 
buradan yine size ispat edeceğim. Mesela Ali Şükrü 
Bey arkadaşımız vaziyeti makul bir surette ifade ve 
izah ettikten sonra buyurdular ki; Garp Cephesin
deki harekâtı askeriyenin sevk ve idaresinde hata 
yoktur denilemez, hata vardır. Bu hatayı meydana 
çıkarmak icabeder, Efendiler, her hangi bir hareketi 
askeriyenin, her hangi bjr noktai nazardan tetkik ve 
mütalaası onu baştan nihayete kadar hata alût gös
terebilir. Yine aym hareketi askeriyenin başka nok
tai nazardan mütalaası, onu baştan nihayete kadar 
dürüst gösterebilir. Bunu bugünkü hadisat ile muka
yese etmek, edvarı tarihiye ile mütalaa etmek lazım-
gelir. ıBurada devir ve şerait, bilhassa içinde bulunu
lan şerait amili yegâne olur. Bir hareketi askeriyeye 
uzaktan bakmak ve bakanın kendisinin bulunduğu 
şerait dahilinde onu mütalaa etmek, onu hiç bir va
kitte doğru netayice isal etmez. İnsanları, harekâtı 
mütalaa ederken harekâtı icra eden kumandanların 
zabitlerin içinde bulunduğu mahalli ve malik olduğu 
vesaiti, karşısında bulunduğu tazyiki, karşısında du
çar olduğu müşkülatı o anda tetkik etmek lazımge-
lir. Yoksa Meclisi Âlide ve aradan bu kadar zaman 
geçtikten sonra sükûnetle düşünüp yapılacak müta
laalar, orada düşünülmüş mütalaatla tetabuk etme
yebilir. Sureti umumiyede yapılmış olan bu hareketin 
neticei meşumesi zannediyorum ki, ve el'an zannet
mek istiyoruz ki, erbabı insafça malum olmuştur. 
Heyeti icraiye, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti, 
Müdafaai Milliye Vekâleti hiç bir vakitte dememiş
tir ki, (Hareket kusursuzdur, mutlaka böyle olmak 
Iazımgelirdi. Binaenaleyh ortada mesul olmamak la
zımdır) böyle dememiştir. Müdafaai Milliye Vekâle
ti, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti Meclisi Âli
nizin reisi, ef'ali umumiyede zimethal ve mesul ol
mak itibariyle, bittabi alakadar oldu ve tahkikat yap
tı, takibat yaptı, almış olduğu netice; sizin bir aydan 
beri, her gün müteaddit defalar talep ve ısrar ettiği
niz muamelenin mevkii fiile konmasını isteseydi bun
da biran bile tereddüt etmezdi. Bittabi vaziyeti an
lamak, esbap ve avamilini tetkik etmek için bir usul 
vardır, ıbir kaide vardır, biz bugün Garp Cephesinin 
bütün harekâtından mesul olmak üzere oraya bir 
kumandan tayin etmiştik. Şimdiye kadar dermeyan 
edilen mütalaatı umumiyede, Heyeti aliyenizin kâf-
fesi, bu kumandana karşı emniyet ve itima.t izhar et
ti ve etmektedir. Bunun aleyhinde, bu zata karşı iti
matsızlığa delalet edecek hiç bir mütalaa işitilme-
miştir. Binaenaleyh işte bu zat diyor ki; vukubulan \ 
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işaratınız, o emriniz ve tebligatınız üzerine bu ku
mandanların harekâtını tetkik ettim ve takip ettim 
ve binnetice delail ve vesaikiyle arz ediyorum ki, 
bunları ittihattı edecek sebep yoktur. Bu; Heyeti ali-
yenize arz edildiği halde yine ısrar edilmek istenili
yor. Şu halde Bekir Sami Beyi, Âşir Beyi ve saireyi 
tetkik ve tahkike lüzum yoktur efendiler! Eğer Garp 
Cephesi kumandanına emniyet ve itimadınız varsa 
onun söylediği sözün nazarı dikkate alınması lazım
dır. Maaihaza yine iddianıza iştirak ederek ben de 
devam etmek istiyorum. Fakat devam edebilmek 
için müsaadei aileleriyle heyetinizden bir şey sor
mak istiyorum. Bekir Sami Beyi ne için itham etme
li? Ve bu iddiada ısrar gösteren zatın seibep olarak 
gösterdiği şeyler nedir? Müddei olan lütfen rica ede
rim, benden sorsun, ben cevap vereyim. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Bur-
sa'dan alınan bütün malumat, Bursa'dan gelen me
buslar bizi temin etmişti. Düşman civara 'gelmeden, 
şehirden çıkmıştır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Çok aldanıyorsunuz Beyefendi Hazretleri. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — So
ran sizsiniz, cevap veriyorum. Rica ederim, eğer me
busluk sıfatını tanıyorsanız, dürüst söylemeye hakkı
nız yoktur. Deminden de İsmail Suphi Beye öyle 
muamele yaptınız. 

İMUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Müsaade buyurun, cevap veriyorum. Bu 
zatın söylediği umumiyetle yalandır ve yanlıştır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Mü
saade buyurun yalan değildir, yanlış değildir. Asla 
efendim... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Ben söz aldım, söz söylemek hakkı benim
dir. 

(Efendiler; Bekir Sami Bey Bursa'yı terk etme
miştir ve ben kendi imzam tahtında Bursa işgal edil
meden evvel emir verdim. Harekâtı askeriyenin istil
zam ettiği hareketin doğrusu Bursa'yı terk etmek idi. 

NAFİZ BEY (Canifc) — Şu halde siz de mesul
sünüz! 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — K'UmamdamiIlara Bursa'yı terkedinüz dedlim 
ve ben bu emri verdiğim zaman Heyeti âlüyanıize W-
münasebe izahat vermiştim. Harekâtı askeriyede mıeiv-
zuubalhs olması lâzım gelen şey eldeki kuvvetlerin ne-
itioeye kadar herhangi bir mıevkii muhafaza etmesü de
ğildir, harekâtı Harbiyede, bu esas değlild'ir. BnaeaıaiUeyh 

Bekir Sami Beyin Bursa'yı terketmliş olması gibi bir 
imesdfâ yoktur. Filân ve falan yeri muhafaza etmek, ha
rekâtı askeriyede esas değildir. Muhafaza edilecek nok
ta, filllhakika Bursa'yı Bekir Sami Bey me için 'daha ev
vel terketmem'iştir? Budur ıtenkıit olunacak şey efiendi-
l.sr. Yoksa Bursa'yı terketmiş olıması değildir. 

HAŞİ'M BEY (Çorum) — Şu hallide yine emri âi-
niizi ıtuıtmamıışitıır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Filhakika bendim emrettiğim zamanda tah-
lye edüiimiş olsaydı bu gün ordumuza bir fırka daha 
ilâve edilmiş olacaktı. Binaenaleyh, sözlerimli tekrar 
ediyorum. Meselede, tarzı telâkkide bir hata vardır, 
ıbılr yanlışlık vardır ve bu hata herkesin kal'p ve vicda
nıma sanıih oluyor. Böyle bir 'emir ve teblliğin icra edlüh 
ımemıiş olmasının elbette esbap ve aıvarnilıi vardır. Bur-
sa gibi payiitahıtımıiz O'lımuış, mukaddesatımızı camii bir 
mevki muallânın suhuletle düşman elime geçmiş od(ma-
sımdian-, evet bundan dolayı fevkalâde müteesıslirsliniz 
ve bunun bütün cihanda tesıiraltı olmuştur. Hamdullah 
Suphi Beyin ısrar ettiği gabi lelbette İfstanibul'luılar üze
rinde de çok tesiri olmuştur. Fakat bu teessıürait doğ-' 
rudan doğruya hissî bir takım /teessüraıttır. Benidıenizjin 
arz etmek istediğim, Heyeti Vekileniin nazarı dikkatlin-
te bulundurulması lâzım gelen nokta, Heyeti âliyenıi-
zin daima takip edecek nokta, böyle şunun bunun has* 
siiyaltından dolayı filân veya falanı tenkit ©tmiamıekltir, 
Hamduîfeh Suphi Bey, benim idrakime nazaran, bu 
meseitede iki noktaya temas ediyor. Birisi; şimdiye ka
dar harekâtı harbiye 'lüzumu gibi idare edilenmemiş ve
yahut şimdiye kadar, bugün oüjduğu gibi, harekâtı as
keriye ile alâkadarlık gösterilememiş, bu günkü gibi 
faal bulunulamamış! Riaa ederim, hangi günden bah
sediyoruz? Efendiler! HaımduMah Suphli Beyden sor
mak iıstiyoruım, hanıgii mıazüden ve hangi günden bah-
'sedüyorîıar? Biz bu harekât ille /iştigal; ederken Hamdul
lah SupM Beyefendi İstanbul'da oturuyordu. Ne iç'in 
buraya gelip de bu günkü gibi davranmak istemiyordu? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — İstan
bul'da vazifem vardı. 

.MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ <De-
vamfla) — İstanbul'da vazifesi var, falan yerde vaızıife-
sii vardı. Bütün vezaiflin fevkin/de biziim de bir vaızıifei 
viodaniyemiz vardı. O da, herkes/in sudan bir takım va
zifeler yaptığı sırada hayatımızı, mevcudiyatimıizi bu 
milletin sinesiine sokarak onlarla beralber düşman kar
şısında uğraşmak olmuştur (Alkışlar). Blinaenıaılleyh, 
iki buçuk aydan beri ıbu milletin içine gelmiş insanlar 
hakikatin amakına henüz nüfuz /için zaman dahli kaza
namamış olan insanlar, mazi ve halan harekât ve nan 
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mus ve vticdiaruna malik olamazüaır, sıühıuleltille tenkit 
'salahiyetine malik olamazlar., 

HULUSİ BEY (Karahlisan'Sahiip) — Vesaiki göre
rek malik olabilirler Paşa Hazretleri.. 

MUSTAFA KEMAL PASA HAZRETLERİ (De-
vaimlia) — Zatıâliilerinin göreceği vesaik vardur. 

HULÛSt BEY — Görürüz Paşa Hazretleri, biz d© 
askeriız. (Gürültüler). 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Hamdullah Suphi Beyefendi buyuruyoıta 
ki; ısiıalhsıızjlıkltan bahsolundu, Hayır siîiaıhıSLzJakıtiajn bah
seden yok ve olmamıştır. Müdafaa! Milliye Vekilimiz; 
Mç bir vakit sil ataklıktan, silah ihtiyacından, ısülah bu
lamamaktan balhsetmemlişıtir. Heyeti âliyenıiz, büıâfois 
silahlımız olduğundan ve «ilah bulabileceğinden 'baihısiet-

-miıştir. Bunun rrüaıbadli olmak üzere buyurdular ki; 
çok siahımız varıdır, buruları Yunanlılar alıyor. Yu
nan mıntıkasında, Yunan tahtı işgalinde kaHimış oflian 
masum 'insanlarım ellinden cellâtlıkla sftlâh aüuınııyoıTısa, 
'burada Müdafaai Milüye Vekillinin ne taksiratı var
dır, buradaki Heyeti Vekil/enün ne kusuru vandıır? )BUH 
mu burada davayı teyit ötmek için zjiknâtîmtekltıekİL mak
sadı anlıyamadım. Sonra 'efendiler, bazı arkadaşlarıırnız 
diğer kumandanları da tenkit ediyorillar .Fakait müsaıa-
deliariyle arz etmek isterim ki; tenkiıdatta ıtaküp ettJtük-
leri Astlikaımetlte hata vardır. Meselâ Şefik Bey hakkın
da 'beyanı mıütalıaa edilirken kabahat ve kusur oüımak 
üzere denildi ki : Bir /takım zevat demiş ki : buyurun! 
kumandan oton, faüian sırtıla/rı ıtultaılıırn, kumandan 'da o 
ısiirtlıarı (tutmak isltememıiştiir. Bir defla herhangıi bir he
yetin, herhangli bir kumandana sırt gösterip tutturması 
doğru değildir. Esas itibariyle ben de onun yerlinde ol
muş olsaydım herhangi bir heyet bu sırtı tut ıderse ben 
de yapmazdım. Bu, doğru bir şey değidir. Biinaenaleyh,' 
'bundan dollayı hiç bir şahısı ıtalhltde edemeyiz. Şeflik Bey 
çekilmek lâzım geldiği vakit flilân istikamete, 'İtalyan 
mıntıkai nüfuzu telâkki edilecek istikamıe çekiıldıi.. 
Bu da bir tetkik ve tenkidi askeridir, ıtabiye o sevkui-
cayşe ait «bir harekettir. Şuraya, buraya çekilmiş olima-
siyle bir kurnandanı ıtahtlie edemeyiz efendiler. Sonra 
düşman kuvvetleri hakkında lâzım gelen haberleri clid-
idi -telakki etmemiş, düşman gelmez demiş, çekinmeytin 
kuvveti yoktur, gelemez demiş. İhtimal kıi bu kumlan
dan düşmanın kuvayi haklikiyesini billiyordu. Fakat 
yanında bulunanlara düşman çoktur, geliyor; şöyle 
yapacak demesi beiki kuvvei mıaneviyıeıyi sarsardı ve 
bundan dolayı söylememesi icabederdi. Yanıi bunu da 
bir iadamı ittlilham etmek için «siöylememdliyiz. Sonra me
selâ bu meselede ve buna mümasil oltan mesaide şah
siyatta o kadar ileri gidiliyorki bu da ıdoğru değildir. 

r Mukaddes olan M'edjisii Âliniz azasından 'Hinkiıkı 
yine Meclisi Âlide bu kadar şıalhsiiytalta girişmesi doğru 
bir şey değildir. Miesdâ denliliyor ki, bilâ mezunliyat 
Antalya'ya gitmiştir, orada çiftlik çubuk tedarlikiylıe 
meşguldür. Bunlar nasıl söylenir? Biir defa bu aıdıaım 
ıtâbi olduğu kumandandan resmen izlin alarak giiıtmıiş-
ıtir ve esbabı makulei meşrua zikrederek müsaade İs-
ıtühsıal etmiştir, müsaadesiz gitmemiştir. Demek ki 
yanlış anflaşialbiiır ve saire ötebilir. Buradan bunu hük
metmek doğru değildir. Nitekim doğru oJimadığını aırz 
ediyorum. Çünkü mezunen gitmiştir. Sonra diğer bir 
noktaya nazarı dikkatinizi oelbederam. Vakıa bu zat 
orada bir fırka kumandanı lismıini taşıyordu. Bilhassa 
aza olıan arkadaşlaomızca malumdur ki orada mües
sir olan, âmil olan, hâkim olan başka şahsiyetliler, baş
ka kuvvetliler de vardır. Sonra meselâ biir takım heyet
ler kendisini müzakereye davet etmiş. İcabet ötmemiş. 
Onu bu giun itıtihama bir sebep teşkil edemez. Pek hak
la ve insaflı olarak biır şey buyurdular ki, o da, kuman
dan lüzum ve ihtiyacı mübnemini hissettik, her Ibirimiiz 
bir tarafa koştuk, İstanbul'a güttük, Ankara'ya gSiltrtiik, 
aman gelin, bize kumandanlık edin, dedik de gelime-' 
diler, buyurdular. Ne sebepten dolayı gelmediler? Bıen 
bilüyorum. Hangi sebepten dolayı gelmediler efendiler? 

Diğerleri oraya gelmekten içtinap ettiküeri ıbir sı
rada orada oturan bu adamlara ufak blir teşekkür dey* 
nimizdir. Diğerlerli öyle bir hayata (iştirak edebifrnek 
için mahiye bu kadar maaş, bankaya bu kadar para 
yataüimasıni talep etmelerine rağmen bunlar, burada, 
bu muhitte her şeyi istihkar eden insanlar mıeyanında 
bulunuyorlardı. Sonra emlir vermişler de; ben İstanbul'a 
merbutum, size m'uıtavaat edemem, demiş. Zannederim 
böyle bir şey vaki olmamıştır efendim. Bütün bu ma-< 
ruzaitımla görülüyor ki ıtalhakkuk etmemiş, sahih ol
mamış yalan ve yanluş şeyler üzerine üstinalt ediUiiıyor. 
iBu g'ibi esasata listinaden bir insanın hayatına, altiisline, 
haysliyetine taarruz edimez efendiler. Deniızili vaka--
sından bahsolunıdu. Burada âmıü ve müessir olarak Şe
fik Beyi gösterdiler. Bunda da isabet yoktur efendim., 
Bu defaki seyalhaittiımiz esnasında bu işte işıtigall, ettik, 
herhaîıde Denizli'de tedibi istlzam edecek harekelt ol
muştur. Ancak bu muamelei todibiye b!iz!im ve cümle-' 
nizin ıtakdir etmeyeceği ve tensip etmüyeceği bir şekaH-' 
de olmuştur. Maahaza Heyeti Vekile bu mesıeltö (üe ya
kından alâkadar olmuştur ve bu gün için mıümkün olan, 
makul olan tedbirleri ittihazda da kusıuır etmeırnliışitıir. 
Efendiler; burada Şefik Bey âmil değil, müşevvik da
hi değildir. Mevzuubabs olan şahısiyeltller hakkında biir 
cümle daha »arz etmek [isterim. Filân, filân zevat lin-
hizamın müsebbipleri değildir ve olmadığı vukuibullıanı 
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tahkikat ve tetkikalt ile ıteeyyün 'etmiştir ve neticeye, 
resmen ve usulen tevessül neticesinde destires olun
muştur. 

iAıncak mevzuubahs olan kumandanlar hakkımda 
tetkik ve teftişten evvel bir çok söz söylenmiş olduğu 
liçin, bahusus MedîM Âlinizde kendilerime tecavüz 
»edildiği için, bu adamlar saınsıtauıştM\ tşlte böylıe sars!-
tmş olan kimselerin kumanda başımda bulundurulması, 
düşmanlarımız için faydalı olacağı düşünülerek Heye-
ıti Vekille sırf Meclisi Âlinizin hareketimden ve ımuaıme-
Jte&i'ndaa dolayı bunüıarı işten el çektirmiştir ve bununla 
iktifanın makûl olacağı kanaatinde bulunuyor. Çünkü 
bunları Divanı Harbe vermek için elide hiç bir veslika 
yoktur. Efendiler, Hamdullah Suphi Beyin ne için düş-
ıma'n gelmeden kaçtı, sualime cevaben diyoruim ki : 
Daha evvel tahliyesi için ben emir vermiştim. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Amtalliya) — Bunu 
vafcttiyîie söylemeli idimiz Paşa Hazretleri. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Bu bir sebep ve mesele -teşkil etmıez. Bence 
hata onun biran evvel hareket ötmemiş olımasııntdadır. 
Askerlik moktai nazarımdan şayanı tenklitftiir. Had/buM 
zatı âlileri, ne için orada durmadı, diye tenkit buyuru
yorsunuz. Demek ki istinat attiğinıiz sebep haddi za
tında doğru değiHdir. Diğer arkadaşlarımız da söyledi
ler ki: Bir .takım zabitler eşyalarım geriye gönıdermiiş-
ler. Filhakika gönderilmiştir. Fakat geriye giden nedir 
efendim? Malûmu âlüıeridir k)i orada vaktiyle omdör-
düncü kolordu karargâhı vardı. Bu on dördüncü ko
lordu karargâhı daha .evvel Eskişehir'e hareket eminini 
almış bulunuyordu. İşte bu karargâh stepetiyle, araba-
siyle giderken bu vaka olmuştur. Ha! Bekir Sami Bey 
zabitlerin eşyalarını kaçınıyor. Giden ve kaçan, gönde
rilen Bekir Samıi Beyin eşyası değildir ve o hareketin 
neticesi nazarı dikkate alınarak yapılmış bir münakale 
değildir. Daha evvel; yapılan !bir karargâh naklimden 
ibarettir. Sonra efendiler, malûmu alilleridir ki, asker
likte (Bir takım kademeler vardı>r ve her kademenin 
kendisine mahsus salâhiyeti vardır, vaziyetti vatrdır. 
Bekir Sami Bey bir kolordu kumandanıdır. Tabii aza-
yi ımıuihberemece bir kolordu kumandanımın ne demek 
olduğu pek iyi idrâk olunur. Kolordu kumandamı de>-
mek efendiler, dümyaniın her yerinde, her millette, en 
büyük kumandan demektir. Kolordu kumandanımdan 
sonra başka büyük kumandan yoktur. Ancak muhte
lif kolorduların harekâtını sevk ve idare etmek içlin1 

üzerime ordu veya grup kumandanı geçer. Daima (teşki
lâtı askeriyede en 'büyük kumamdan kolordu kumanda
nıdır ve kolordu kumandanının ifaıyi vazife etmesi de

mek, muharebatım içinde ve zıabitamam içlinde bulunanla" 
sı demek değildir ve böyle bir hareket makbul değil-' 
dir. Kolordu kumandanı maiyetindeki fırka kumandam-1 

larııma emir verir ve anı yaptırır vazifesini bu sureti© 
ifa eder. Binaenaleyh, Bekir Sami Beyi muvahaza ve 
tenkit etmeden evvel yapılacak gayet basit bir şey var
dı ve ban bunu yapmışımldıır. Bumdan evvelki seyahatar-
da kalıktım, buradan doğru Bileciğe gittim. Bekir Sami 
ıBeye, ordu kumandanı ve vali ve mebus arkadaşlarım 
muvacehesinde icalbeden sualimi sordum. Ne emir 
verdiniz, verdiğiniz emri bana izah edimiz dedim. Bu 
zait, bunların muvacehesinde bana, hakikaitta verilme
si lâzım gelen emri vermiş olduğunu söyledi. Ordu ku
mandamı da bunu tasdik etti. Binaenaleyh askıenllik mok-
nai nazarından ben bunu nasıl tenkit ederim? Ibfcilham 
emek lâzım gelince bir defa bu emrin yanlış olması ve 
zamanımda verilmemiş olması mevzuuhahs olabilir. 
Halbuki bizce böyle Mır şey yoktur. Hareketin fiiliyatı 
'itibariyle tenkidaıt yapmak lâzım gelliyorsa bu emri 
almış olan fırka kumandanlarımı tenkit etmek lâzım 
gelir. Halbuki yine Bekir Sami Beyin aleyhinde idarei 
kelâm eden zati Âli, bir fırka kumandanının gayet ce-ı 
sur, gayet müdebbir, gayet kıymetli ve son dakikaya 
kadar, son nıeferiyle beraber hareket ettiğini söylüyor
lar. Kimi tenkit etmek is/ttiyorsunuz? Harekâtın meticei 
fiilliyesinden tevkif edilmek ve mahkûm edilmek lâ-» 
zım gelen adam işte o adamdır. Binaenalıayh, efendler 
çok söyleyebilir ve daha çok fealh edebilirim. Bütün1 

kandaşlarımdan arkadaşlarımdan emlinim ki sözlerimde 
esassız, ispatsız, delilsiz hiç bir şey yoktur, söyÜiersem 
samimi olarak söylerim ve kani olursunuz. Bunun için 
çok rica ederim, bu safhayı kökünden kapamak lâzım
dır. îcabedenler hakkımda, emin olumuz, arzunuz gıilbi 
muamalıe yapılmıştır ve yapiacaktır. Bumu başka tür
lü hail ve fasletmek (için bu günkü şerait müsaûıttür. 

Efendiler! (Şiddeti alkışlar) Ordu yapmak, orduyu 
(muntazam sevk ve idare etmek orduyu mlükemmel 
teçhiz etmek... Hamdullah Suphi Bey diyor ki daha 
iyi teçhiz ve il/bas edebilirdik. Hayır Hamdufıah Suphi 
Bey, daha ıteçhiz edemezdik, (edemezsin ve edemiıye-
ceksin. Bunu söylüyorum efen/diler. Fakat askeriyemi
zin biraz çıplak, yırtık db'vs? ıie bulunması hiç bir va
kit bizim için bir ş/in teşkil etmez ve size söylüyorum 
ki efendiler, dünya inkılâbı azıim'ini, âlemşümul olan 
ıkıkilâlbı vücuda getirmiş olan Bolşevik oındııftan ki Le
histan'da zaferden zafere gidiyor. Onların da üsltiıeri 
başları bizim askerlerimizden daha çok iyi değildir. 
Bana Fransızlar, eülbisesiz askerlerin çetıe olduklarından 
bahsettikleri zaman, hayır onlar çete değiHdir, biziim 
efradıımızdır dedim. Üzerinde üniforma yoktur dediler. 
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Üzerimdeki leîlbisesi üniforma dedim ve ıbuinıu Fırıaınsıız- I 
lıar mlamidar bir cevabı kâfi buldular. 'Binaenaleyh teflbi- I 
sesiz olsun, köylü elbiseli olsum, yeterki onları rnııahaili- I 
ilinde istihdam edediim ve gayei mukaddesemdzıe vasıl 
olalım. Binaenaleyh hataları, sahibi kudreit ve saJıâhliıyet I 
olduğumuz dakikadan itibaren ıtaklip ediyoruz. Her gün I 
geçtikçe ordumuz ve işimiz daha iyi intizama ıginecek- I 
'tir. Fakat bir takım hususî ve hafi maksatlıaırı gizlleye- I 
rek, kalbimde vicdanımda tutarak, esbap diye böyle bi<- I 
i r bümıez şeyteri söylemek doğru değüldir. Efendiler I 
bu vicdanî değildir; (binaenaleyh Heyetli Âlliyenıizam sa- I 
ılâböti, mezıahatı ve ciyadetii marnıma ve ordumuzun. bum- I 
dan sonra ifa edeceği gayet mukaddes vezıaıiflim mıeıtaıyi- i 
oi imamıma rica ederim bu meseleyi kapatınız ve herke- I 
se müı&terihame vazifesfiylıe 'iştigale meydan burakımaız. I 
(Alkışlar). I 

REÎStSANÎ BEY — Efendim müzakeremin kifa- I 
yeti hakkında bir takrir vardır. Müzakereyi kâfi gören- I 
iler Küıtfen ellerimi kaldırsın (EHer kalkar) kâfi görüldü I 
efendim. I 

Müsaade buyucunuz, takrirleri okuyacağız. Birimci I 
takrir istizah sahibi KaraibJisar Mebusu Şükrü Beyindir. I 
(okur) : ' I 

•Büyük M'ûlet Meoîlisıi Riyasetti Celleslkı© I 
Hâdisenin ehemmiyetine binaen isıtizahaıtımnm teş- I 

riî bir (tahkikata tâbi tutulması memafii mülk ve mili- I 
let icabımdan olduğumdan kalbufllümü Heyeti Umumiye- I 
ye teklllif eylerim. I 

.14 Ağustos 1336 I 
Karahisarısahip 1 
Mehmet Şükrü I 

REÎSÎSANİ BEY — Bursa masailıi hakkımda Muş I 
Mebusu Beyim 'takırlM vardır. (Kâtip okur) : I 

Büyük Millet Mıecllisi Riyasetinle I 
Bursa mesaiüli etrafımda verilen 'izahat kâfi olduğun I 

dan ruzmaımıeye geçilmesini teklif ederim. I 

Muş M'ebusu I 
Osmart I 

REtSİSANİ BEY —Aymıtap Mebusu Yasin Beyin I 
(takriri vardır (Kâtip okudu) : I 

Büyük Mtflbt Meclisi Riyaseti Celülıesinıe I 

Erkânı Harbiyei Umumiyanin, ordu kumandamı- I 
mm pak mevsuk totkikat ve 'raporuma müstenit dzalhıa- I 
tın kifayet'inin reye vazını teklif ederim. I 

Aıyıntap Mebusu I 
Yasin 1 
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REtSÎSATSTÎ BEY — Genç Mebusu Beyin takriri 
var. 

Büyük Miiet Meclisli Riyaseti Celtesine 
Mustafa Kemal Paşa Hazrcıtieriinim Bursa hakkım

daki beyanatı aÜiyeleri mukmi ve kâfli görütoi'eklie bu 
baptaki müzakeremin kifayetline karaır verilmesini ıtek-
liif eylerim. 

14 Ağustos 1336 
Genç Mebusu 

Hamdi 

(Caraik Mebusu Beyin takriri okundu) : 
Makamı Riyaseti OeÜıeye 

Alaşehir ve Bursa'nın fadiali terk ve .sureti tesl-
mi herkesçe malûm iken bunun mesulü yegânesi bu
lunan kumandan Bekir Samli ve Valli Hacim IBeylıer 
hakkında Erkânı Haıribiyei Umumiliye Riyasetimin 
beyanat ve müdafaatı kanaat ıbalhış olıamıamıiştır. Mu-
mailıeyhim'in bir hâdisei mıüesisifede hata ve mucibi 
mesuliyet haMıeri varsa tecziyeleri, yoksa ©rızan âm-
mede kendilerinin tebriyei zimmet eylemeleri için bu 
bapta tahkikatı muktıaziiye ifasının kura ile bir şuıbe-
ye tevdiini teklüf eylerim. 

;14 Ağustos 1336 
Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

(Trabzon Mebusu Hüstrev Beyin takriri okumur): 
Makamı Riyasete 

14-VIII-1336 

Heyeti İcraiye Reisinin verdiği izahatım hillâkay-
düşant kâfli görülerek ruznameye geçime&inli teklif 
eyleriz. 

Erzincan Çorum 
Mehmet İsmet 

Trabzon 
Hüsrev 

(Çorum Mebusu Ferit Beyin (takriri okunur) : 

iRiyaseöi Oelüîeye 
Düzce hâdisesi hakkımda Reis Paşa Hazretlerinim 

verdiklıeri izahattan henüz usatım elide editmedlikileri 
anlaşılıyordu. Ruznameye dahi olmadığı hailde mü
zakeresine başlanıd/am şu münakaşalın Hüküm'ötin bu 
baptaki icraatımı eşkâl, ihtimaline nrebnıi müzakerenin 
kâfi görülmesini ve ruzmamıeye geçimeslimi teklif »ede
rim. 

Çorum 
Ferit 
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verimestoe a)it müteaddit takriri/ar mevcut İse hepsi 
okunur, Hükümet hangi takririn terdhan reye konulı-
nrasını tasvip ederse en evvel o takrir reye konulur. 

REÎSÎSANİ BEY — Onu sual ediyorum. Hangi-
süni kabul buyurursunuz Paşa HazıreitSeri? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ — 
Hüsrav Bayinfcin'i. 

REÎStSANT BEY — Bu (teklifi kabul ectenDar lüt
fen elerini kaldırsın (Eler kalkar). Kaıbul edildi ©fen
dim. O halde Hüsrav Beyin takririmi kabul buyuru
yorlar. R'eye koyuyorum efendim. Bir daha okuyo
rum 'efendim. Bu .takriri kabul edemlıetr lütfen elerimi 
kaldırsın (Eler kalkar). Kalbul olundu efendim. 

HAMDULLAH SUPHt BEY (Aotailıya) — Paşa 
Hazretleri ki lisanlarına hepimıizin fazlıa dikkat ©eme
lleri (lâzımı geür. Çünkü başımızda bir mevkii haizdir
ler. Kürsüden hüsnü raiyetle söylediğim bu sözfere ya
lan damıişlerdir. Kendi'l/arime soruyorum; bu kelime
yi muhafaza ediyorlar mı? Yoksa arzufarı hilafıma 
ağızlarından çıkmış bir kelime midir? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ — 
Mevzuubahs ettikleri esbap kendi ms?.mıuaıtitna müs
tenittir, mesmu olan şey 'yalandır. 

HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Amıtailya) — Te
şekkür ederim. 

REÎSÎSANÎ BEY — Celseyi on dakika tafsil edi
yorum. 

(Ekseriyet hâsıl olıaımadığından üçüncü oal(se 'ini
kat edememiş ve pazar günü içtima edilmek üzıere 
csbeye nihayet verilmiştir.) 

•••>• g a s e ^ i B i ••<».• 
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(Kütahya Mabusu Atatey Beyin takriri okunur): 
•Büyük M'ifct Meclisi R'iyasati Ceîilesine 

Bu istizaha dair cereyan eden müzakerenin kifa
yetliyle ruznamıeye geçilmesini teklif ettiğim maruz
dur. 

14-VIII- 1336 
Kütahya 
Atallay 

RE'tStSANf BEY — Şimdi efendim evvelâ fatö-
zah sahibinin takririni reye koyuyorum. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Hükümet bu tak
rirlerden hangisini kalbul, ©diyor ©fendim? 

REtStSANÎ BEY — Paşa Hazretleri ıtakrirü(endan 
tıanıgisinli kalbul buyuruyorsunuz? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ — 
Heyeti âliye hangisini kalbul buyurursa. 

SIRRI BEY (İzmit) —- Reis Beyefendi! Paşa Haz
retleri muhatap değildir ki bu hususta. 

REÎSÎ&ANÎ BEY — Hükümetin takrirlerden bi
risini kabul etmesi lâzımdır. 

VEHBÎ EFENDf (Konya) — Öyle olduğu halde 
reye koymaya ne hacet? Hükümet kabul edecekse ne 
için reye koyuyorsunuz? Hiç reye koymaya hacet 
yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşame) — Usullü mü
zakere hakkında söz sıöylliyeoeğim. Malûmu âfeiz 
Niz&mınaım'ai Dahilinin roaıddei maJhsusası diyor ki; 
listüzalh neticesinde izahatın kifayetime veyahut muıtüak 
olarak itimat reyi verilmesine veya mukayyet olarak 




