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ONÜÇÜNCÜ İNİKAT 

9 Mayıs 1336 Salı 

İkinci Celse 

Açılma Saati : Badezzeval 03.30 

REİS : Reisisâni Celâlettin Arif B. 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Muhittin B. (Bursa) 

REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası var, okunacaktır. 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

Sekizinci ln'ikat 

1 Mayıs 1336 Cumartesi 

Dördüncü Celse 

Reisi Sani Celâlettin Beyefendinin tahtı riyaset
lerinde; saat badezzeval 7 onbeşte, bilinikat Bolu ve 
havalesindeki isyan hadisatı ile İzmir cephesi, Anza-
vur Harekâtı, Adana cephesi ve ahvali siyasiye hak
kında Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin beyanatı 
ve Antalya Mebusu Hamdullah Suphi Beyin ahvali 

siyasiye hakkındaki nutkunu takiben celsei hafiyeye 
nihayet verildi, 

Reis Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya 

Haydar 
Kâtip 
Bursa 

Muhittin Baha 
REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı?.. 

Zabtı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Davete icabetle Büyük Millet Meclisine il
tihak etmemiş bulunan mebusanın sureti kabulleri
ne dair kanun. 

REİS — Efendim; bugün ruznamemize ithal edi
len bir mesele vardır ki bunun celsei hafiyede mü 
zakeresi için rüfakayı kiramdam bir çokları takrir
ler vermiş ve celsei hafiyede müzakeresi takarrür et
mişti. Lâyihai kanuniyeyi okuyorum efendim. 

Davete İcabetle Büyük Millet Meclisine İltihak 
Etmemiş Bulunan Mebusanın Sureti Kabullerine 

Dair Kanun 

1. — Istanbulun işgali üzerine daveti vakıaya ica
bete Ankarada Büyük Millet Meclisine iltihak etme
miş bulunan mebuslar, badema, Meclisin sülüsam, 
ekseriyeti ârasile kabul olunurlar. 

2. — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'idir. 

3. — Bu kanunun ierayi ahkâmına Büyük Millet 
Meclisi memurdur. 

Celâlettin Arif Hamdullah Suphi 
İzmit 
Sırrı Yunus Nadi 

Konya 
Besim Atalây Refik 

Şeyh Servet 
REİS — Bu mesele hakkında söz istiyen var 

mı? Buyurun Sırrı Bey encümen namına. 
SIRRI B. (İzmit) — Efendim; mevzubahs olan 

mesele gayet basittir. Şüphe yok ki tstanbuldan ge
len zevatı kiramı aramızda görmekle mübahiyiz. 
Onları sinemize basar aguşu uhuvvetimizden ata
mayız. 

HİLMİ B. (Bolu) — Efendim; meseleyi kemali 
ciddiyetle nazarı dikkate alınız. Meselenin şahsı
ma da taallûk etmesi itibarile neticede katiyen bir 
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fikir ve mütaleada bulunmıyacağım. Yalnız evvel 
emirde arkadaşlar tarafından anlaşılması lâzım ge
len bir cihet vardır, ki kaza ve_ isabet denilen bir hal 
bana bu vazifeyi tevdi etmiş olduğundan onun için 
söz aldım. 25 - 26 tarihli Mustafa Kemal Paşa ta
rafından gönderilen bir telgrafta deniliyor ki; Istan-
bulda Meclisi Meb'usan âzasından fakat felah gru-
pu âzasından en mahrem meb'usların tesbiti rica 
olunur. - Hatınmda kaldığına göre böyledir. Kop
yasını aradım bulamadım - «Tecavüze uğradınız. 
Meclise halâ devamınız bu tecavüz ve hakareti ka
bul etmiş olduğunuzu âleme ilân demektir. Binaen
aleyh millet sizden katiyen bu gibi bir hal bekliye-
mez. Binaenaleyh Anadoluya savuşunuz. Savuşmak 
imkânını bulunuz. Beş on güne kadar Ankarada 
fevkalâde bir meclis in'ikat edecektir.» Bu telgrafı 
cuma gün almıştım. Cumartesinden itibaren en mah
rem bildiğim arkadaşlarıma bunu tebliğe başladım. 
Akibet meclis feshedildi. Tabiatile benim de vazifem 
hitama erdi. Bu tarafa çekildim geldim. 

Efendiler! Beyler! izzeti nefis meselesi katiyen 
bertaraf olsun. Bu arkadaşlara ben tebliğ etmişim, 
filân arkadaşım kaçıp buraya gelmiş, filân arkada
şım katiyen gelmemiş. Arkadaşlarımızın bir çoğu he
men hemen tahsisatını almak, evlât ve ayaline beş 
on para bırakmak, kaçmak buraya gelmek derdinde 
idi. Namını daima hürmet yadettiğimiz arkadaşlar
dan Karahisar Meb'usu Ali Bey, hatta İngilizler ta
rafından tevkif edilmiş ise bu zaruret ve ihtiyacın 
kurbanı olmuştur. Bu kabil arkadaşlarımız parasız
lık, ihtiyata riayet yüzünden îsfanbulda kalmakla ya
rın Ankaraya geldikleri zaman kabul veya ademi 
kabul sülüsan ekseriyeti arasından değil, tereddüt ara
sından girerlerse acaba onların izzeti nefsine, onla
rın haysiyetine riayet etmiş olur muyuz, olmaz mı
yız? Tebliğ edilmiş olanlar tabirini kullanıyorum. Bi
lâkis diyebilirim ki tebliğ edilmemiş olanlar sülüsan 
ekseriyeti âra ile kabul edilebilirler. Ya kendileri, gö
rülemedi veyahut garip bir tesadüf olmak üzere teb
liğ edemediğim bir arkadaşım bu gün tevkif edil
miş bulunuyor. Bunu arzetmekten maksadım kendisi
ni lekelemek değil. Hiç kimse kanunun haricinde ne 
mefsedete, ne hafiye ve ne de vesaire olabilir, Şu 
halde Meclisten çok rica ediyorum. Bu iki cihet gayet 
eyi tetkik edilsin ve öyle karara raptolunsun. Bu teb
liğ edilenlere mi şamil olmalıdır, yoksa tebliğ edil-
miyenlere mi şamil olmalıdır. Bu tetkik edilsin, bü
tün maruzatımın üssülesası bundan ibarettir. 

ŞÜKRÜ B. (Karahisari Sahip) — Efendim; ben
deniz böyle bir kanunun mevkii müzakere konması

na bile taraftar değilim. Çünkü bu Meclis bizden 
evvel intihap olunan mebuslar ile bu defa intihap 
olunan zevattan mürekkep olup büyük bir vahdeti 
milliye, büyük bir tesanüt, bir ittihat ile memleketin 
mukadderatını kurtarmak için teşekkül etmiş ve ilk 
defa tebliğ edilirken bu hususu Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri nazarı dikkatten dur tutmamışlardır ki, 
onun için tebligatta : Meclisin duçarı tecavüz olma
sı ve Istanbulun caniyane bir surette işgali üzerine es
ki mebusları da alarak şeraiti âtiye dairesinde inti
hap edilmek lâzımdır, deniliyordu. Heyeti Âliyeleri 
bueıda içtima ederken bu şerait altında toplanmıştır. 
O mebuslardan bir kısmını kabul ettiğimiz halde 
diğer kısmı hakkında böyle bir şey vazetmeğe acaba 
salâhiyettar mıyız? Acaba böyle bir tahdit doğru olur 
mu? (Salâhiyettanz sesleri) 

İntihabat icra edilirken esasen bu kabul edilmiş
ti. Çünkü intihabat icrası hakkında bu bir şart it'ı. 
Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa bundan evvelki ve 
içimizde bu gün beraber çalıştığımız arkadaşları da 
ittihazı karardan sonra almak lâzım idi. Bu baptü 
ittihazı karar etmezden evvel onları içimize alaraıc 
diğer rüfekayı kiram için böyle bir şey düşünmek her 
halde doğru bir şey olmaz. Onlar da milletin iti
madını haizdirler. Onlar da o daireye gitmişlerdir. 
Diğerlerile aralarında fark yoktur. Haini vatan ve 
sui emel erbabı varsa biz bir kanun yaptık onunla 
tecziyesi lâzım ve vaciptir. Binaenaleyh bendeniz bu 
kanunun bilâ müzakere reddi hakkında reye vazedil
mesini teklif eylerim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim; ben
deniz numune ittihaz olması lâzım gelen bu meclis
ten eski mebus yeni mebus diye her hangi bir şekilde 
meydana getirilen bu meselenin şanımızla, fevkalâde 
ligimizle, vakar ve izzeti nefsi millimizle gayri kabili 
kıyas olduğu zannındayım. Bunun için, Heyeti Muh-
teremeye arzedeceğim : Evvelâ şekli insaniyette ve 
saniyen bütün hukukun ve mazbutatı esasiyenin şek
li müdevveni olan kanuna göre olacaktır. Hayatta düs
turu harekâtımız kıyası nefs olunca ve her birimiz 
kendimizi, bir takım kuyudat vazettiğimiz mebuslar 
yerine ikame edince göreceğiz ki birdenbire kıyası 
nefis düsturu değil, birdenbire ayni muameleye ma
ruz kalmış gibi müteessir olacağız ve ağlıyacağız. Bu 
kanunun vaz'ına saiki aslî, maalesef ne takriri ve
ren zat tarafından ve ne de kanunu tanzim eden en
cümen tarafından ve ne de kanunu tatbik ile mükel
lef olan Heyeti İcraiye tarafından gösterilmiştir. Es 
babı mucibei hakikiyeye müstenit olmıyan kavanin 
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vaz'ında hikmet yok demektir. Hükümsüz kanun mu
cibi infisahtır. Efendiler, biz tstanbula giden me
busları intihap eden müekkillerin vekiliyiz. O müek-
killer hem bizlere hem onlara itimat bahsetmiştir. 
Onların mazharı itimadı olan vekilleri diğer vekil
lerin azletmeğe salâhiyeti esasisi yoktur. Takyit et
meğe hakkı yoktur. Biz onları azletmeğe kalkarsak 
kendi müekkillerimizi azletmiş oluruz. Dünyanın ne
resinde görülmüştür ki bu böyle olsun. Saniyen, en 
esaslı mesele bir sülüsan ekseriyeti âra olursa kabul 
olunacak. Demek ki; iki şık var. Ya kabul olunacak 
veya olunmıyacak. Olunmamasının esbabı gösterile
cek. Bir mebusun mebusluktan iskatı için muayyen 
şerait vardır. Bu günün şartı da hiyanettir. Muay
yen şerait kanunda müdevvendir. Kanunu esasi ki 
her kesin, her hangi meslekte olursa olsun mebus
luğunu kabul ediyor. Mutlaka başka bir tarafa bağ
lı olmazsa ve anarşi hâkim olursa orada yaşamak bir 
az müşkül olur. Biz kanunu esasinin de fevkinde-
yiz, tabirlerini de sui istimal etmiyelim. Binaenaleyh 
bir mebusun müddeti hitam bulmadan veya bir cü
rüm veya cinayet ika etmeden mebusluktan ıskat edi
lemez. Bir mütalea varit olabilir. Haindir, veya dave
te icabet etmemiştir. Davete ademi icabet keyfiyeti 
bendenizce gayetle çürüktür. Çünkü gözümüzün önün
de olmıyan bir çok hadisat vardır ki bir çok esbabı 
rneşruayi havidir. Buraya iltihak etmek için yola çık
tıkları halde kim temin edebilir ki parasızlıktan yol
da kalmamışlardır? Bu zevat buraya geldikten sonra 
bizim huzurumuzda parasızlıklarını isbat edecekler-
ki bizim*'ekseriyetimizi haiz olsunlar ve doğru mu
dur ki bir mebusun raporile isbate kıyam ettirelim. 
O mebus ki bizi intihap edenlerin vekilidir. Binaen
aleyh bendeniz diyorum ki tstanbuldan gelecek me
busların mebusluğa derecei alâkaları ve bizim arzu
muz dairesinde hareket etmiyecekleri kanaati, mut
laka ademi icabet kaydına müftakir olamaz. Bir hi-
yanet meselesi mevzubahs olursa zaten yaptığımtz ka
nun o kadar şamildir ki bu mevzubahs bile olamaz. 
Hatta bizim içimizde yaşıyan ecnebilere bile şamil
dir. Siyaseten kabili tatbiktir. Yalnız elverir ki her 
kesin masuniyeti esas kavanini seriye ve esasiyemiz 
mevcut iken öyle bir iki adamın sözüyle, iğvaatile, ne 
bir mebusu ve rte de bir ferdi kurban etmiyelim. 

En son olarak bir mesele vardır. Bilfarz buraya 
gelipte mebusluğu kabul olunamıyan bir zatın ar 
tık bu memlekette hakkı bakası yoktur. Milliyetten 
tardolunuyor, demektir. Çünkü ademi icabet esba
bını dermeyan eder. Fakat bizleri ikna ederse bin 
türlü şeyler içerisinde o vakit kabul olunuyor. Onun 

için bendeniz gerek vahdeti ve gerek Meclisimizin 
vekarını temin noktai nazarından, gerek izzeti nef
si şahsiyi ve gerek kavanini esasiyi ve gerek müek
killerin bizler üzerindeki hukukunu çinememek için 
bu kanunun heyeti umumiyesinin müzakeresinin te
madi etmeksizin reddini teklif ederim. Nazarı dik
katinizi celbetmek istediğim çok mühim bir nokta 
daha vardır. O da Fransada en son muharebe yapılıp-
ta cumhuriyetin zaferile nihayet bulduğuna kadar, 
zannediyorum bütün arkadaşlar hatırlarlar, cumhu
riyetin tehlikeli olduğu bahsolunur. Efkârın, eşkâli 
idare hakkında kâfi derecede münevver olduğu bir 
memlekette halâ cumhuriyetçiler korkuyor idiler, ki 
aceba gayri cumhuriyetçiler muvaffak olurlar da cum
huriyeti iskat ederler mi diye? Biz belki bir şek!. 
idare tesis ediyoruz. İstiyoruz ki halkın hâkimiyeti, 
milletin hâkimiyeti fikirlerine alışsın ve millî hâkimi
yet esasları bu memlekette takarrür etsin. Bunun bir 
şartı vardır. 

Muhterem arkadaşlar; halkın hâkimiyet ve itiba-
rile her hangi eşkâl ve eşkâle karşı bizim azamî hür
met göstermemiz lâzımdır. Mebusların şeref ve hay
siyeti etrafında nakise iras edecek bir tedbir aldık 
mı emin olunuz ki arkadaşlar ziyanını görecek şa
hıslar değildir, kendileri değildir. Ortada delâlet et
tikleri bir şekli idare vardır. Doğrudan doğruya onun 
şerefini tenkis ederiz. Öyle ise arkadaşlar bizim haklı 
olarak düşünebileceğimiz bir şey vardır. Eğer buraya 
gelen millet vekili hakikaten delâleti kâfiye ile töhmet 
altında olabilecek bir adam ise hiyaneti vataniye ka
nununu en şedit surette kendi aleyhinde tatbik eder
siniz. Kendisine memleketinde müdafaa noktai na
zarından verilen vekâleti sui istimal ettiğinden dola
yı memleket aleyhinde kullanmış olmal- dolayısın 
mahkûm edersiniz. Fakat siz yine bir kanun vazet
tiniz, siz esaslar koydunuz. Dediniz ki İstanbuldan 
çıkan fetvalar keenlemyekündür. Ne için? Çünkü İs-
tanbulun makamı iftasını, İstanbul Hükümetinin mu-
karreratını tanımayız dediniz. Çünkü İstanbul Hükü
meti İngiliz idarei örf iyesi altında bulunan bir mem
lekettir. O halde nasıl oluyor, padişah makamından 
tutunuzda makamı iftaya varmaya kadar hakkı ih
tiyar yoktur, dediğiniz halde mebuslar hakkında hi-
yanet tasavvur ediyorsunuz. Siz bu esasa inanıyor
sanız o tstanbula dahil olan onun içinde mevcut olan 
mebuslarınız da ihtiyarın» az çok zayi etmiş bir va
ziyettedir. İstanbul cebir ve kahir altına girmiş bir 
memlekettir. Kimse orada haizi hürriyet ve muh
tariyet değildir. İstanbuldan çıkan mebus eğer mad
di surette hiyaneti vataniye töhmetini haiz ise me-
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busiuğun şerefi tamamile mahfuz tutulmak şartile 
onun şahsını kanunun önüne sevk ederiz, kendi mah
kememizin önüne sevkederiz. Umuru adliyeye ait 
olan encümenin huzuruna koyarız. Mahkeme teşkil 
ederiz. Kendisinin en şedit surette tecziyesini ora
dan talep ederiz. Fakat millet tarafından tevkiî 
edilmiş adamı nasıl olur da siz buraya yanınıza ka
bul etmezsiniz. Bir mebus namussuz mevkie konu 
luyorsa öldürmek daha eyidir. Tarafınızdan tarde-
dilmiş ise kendisi dairei intihabiyesine karşı ne mev
kiindedir. Manen öldürmek maddeten öldürmek de 
mektir. Milletimizin muhtelif kısımları tarafından in
tihap edilmiş adamlarız. Hayatımız maddî, kati bir 
surette tebeyyün edinciye kadar mebusluğun şerefi
ni taşır namuskâr adamlarız. Zıddı tebeyyün ettiği 
takdirde vazettiğimiz kanunla tecziye edersiniz. Taki 
üzerimizden memlekette tesisini deruhde ettiğimiz ye
ni tarzı idarenin aleyhinde bir cereyan hasıl olma
sın. Sui tesir meydan bulmasın. 

HAMDULLAH SUPHt B. (Antalya) — Efendim, 
encümenlerde olan karara akalliyete ittibaa mecbur 
olduğumuz için ben de imza koymuştum. Karar bu 
tarzda alınmamak merkezinde idi. Firar ettiğimiz ge
ce tstanbulda, diyebilirim ki, firar kanallarının ka
pıları kapandı. Karakol kumandanlarını dinlemiyerek 
atladılar. O veçhile teşrif buyurdular. Bu ciheti ha
tırlatmak isterim. Kendilerine yolda tesadüf ettik. 
O jandarmalar karakol kumandanını bile dinlemiyor
lar. Arzetmek istediğim malûmat bundan ibarettir. 

TAKİ EF. (Sivas) — Millet tarafından intihap 
edildik. Kendilerinin sunu ve taksiri olmaksızın on
ları mes'ul ve muatep tutmaktan ziyade ben arka
daşlarıma geciktik diye nasıl bir sual irat edebili
rim, bu caiz değildir. Biz onların ilhakı için çalış
mak lâzım gelirken onları bir takım kuyut ve şurut 
ile bağlamak insafsızlıktır. 

Bunların kabulü için tas'ibat göstermek düşman
larımızı memnun ve müstefit etmeğe sebep olabilir. 
Her halde bu kanunun mevkii müzakere vazedilme 
meşini teklif ediyorum. 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Şimdiye kadar 
buraya teşrif etmiş mebusanı kiramın ne hukuku 
na, ne de başka bir şeyine tecavüz edeceğim. Sözle
rim bedendişliğe hamledilmesin. Fakat ahiren Istan-
buldan gelen ve bu kürsüde ismini söylemek lüzu
muna kail olmadığım bir zat, Ölüm tehlikelerine ma
ruz kalan bir zat îstanbuldaki mebusahdan bir kıs
mının Ferit Paşa Hükümetine temayül ettiğini iddia 
ediyor. Hariçte yine bazıları vardır ki buraya gelen 
zevatı kiramın tayin edemiyeceği adette tnebusanın 

o cereyana kapıldığını söyliyor. Farzedelim ki bu 
doğru değildir. Onlardan yirmi yirmi beş kişi bura
ya gelipte bizi ifsat edecek değildir. Fakat bir me
sele var ki efendim gayet mühimdir. Buraya gelmek 
esbabı mevcut değil mi idi ki şimdiye kadar gelme
diler. Bu Meclis bir aşkı millî, bir aşkı vatan mecli
sidir. Buraya her kes tehlikeyi göze alarak koşa ko
şa ve vaktile geldi, tstanbulun bu zevk ve safalı za
manında orada bulunarak buraya koşmıyanlann bi
lâhare buraya gelmek için hak ve salâhiyetleri ola
maz. Böyle bir iddiada bulunamazlar. Bizim ma
neviyatımız, bu heyeti muhteremenin (maneviyatı 
gittikçe yükselip) (1) dururken, gittikçe kırılmaz bir 
zinciri azim ve âmâl husule getirip dururken otuz kırk 
kadar zaifülirade adam gelsin. Bırakınız ki ben mü-
saadatta bulundum. Arkadaşlarım müttefikan hatta 
Hamdullah Suphi Bey de dahil olduğu halde diyor
lar ki Meclis içerisinde beş altı kişi gayet şüphelidir. 
Bu beş, altı kişi buraya gelir ye işi bozarlarsa ve işi 
bozmak çok güç bir iş değildir efendiler (Bozarlar, 
bozamazlar sesleri}. Hakikati söylemek lâzımdır. Bo
zarlar. 1 5 - 2 0 arkadaşın hatırını saymak için mem
leketi tehlikeye, amali milliyemizi tehlikeye koymıya-
lım ve buna da bizim salâhiyetimiz yoktur. Bu gün
den itibaren meclisimiz tamamdır. Kimse kabul ediî-
miyecektir demek lâzımdır. Bir aya kadar gelmiyen-
leri Meclis kabul etmiyecektir. diyebilirsiniz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) — Efendim, bendenizden evvel beyanı muta 
lea eden tekmil rüfekanın gayet kıymetli olan mütale-
atını takdir ederim. Bendeniz meseleyi daha basit 
görüyorum. Hiç bir vakitte millet tarafından mebus 
intihap edilen zevatın kadir ve kıymetlerini tenzil 
etmek, tenkis etmek taraftarı değiliz. Yalnız hallo
lunması lâzım gelen ut'ak bir mesele var. İtiraf etmek 
lâzımdır ki bu güne kadar henüz Meclisi Âliye da
hil olmamış ve fakat mebus sıfatını taşıyan bir ta
kım adamlar ingilizlerin parasile milletin içerisine gi
rip ifsadata memur edilmişlerdir ve bunlardan bir 
çokları Meclisi Milliye değil, Büyük Millet Mecli
sine gelmek üzere değil vatanın şurasına burasına 
gidip masum milletimizi ifsada memur edilmişlerdir. 
Binaenaleyh bunlar sellemehüsselâm gelip burada 
oturabilecekler mi? içimize gelip oturduktan sonra 
mahpushaneye götürmek ister miyiz? (İstemeyiz ses
leri} Mebus sıfatını haiz olarak gelen zat buraya dahil 

(I)- Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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olur. Buraya dahil oduktan sonra mukadderatı mil
let ve memleketi eline alacaktır. 

RAGIP B. (Kütahya) — Hilmi Bey, tebliğe ben 
memur idim. Paşa Hazretlerinin telgraflarını ben teb
liğ ettim. Tebliğ edilmiyenler ise zan ve şüpheli du
ruyor, dediler. Bu telgratı bendenize teklif etmediler. 
Binaenaleyh tebligat yolile ifa edilmemiştir. Kanala, 
geçide gelince sizi bütün varlığımla temin ederim ki 
İstan bulda hal bütün .... Binaenaleyh kanal hakkın
da o kadar çirkin rivayetler var idi ki İngilizler tel 
örgülerle örmüşler her geçen oraya düşüyormuş. El-
yevm aç biilâç kimseler oradan çıkamıyormuş. Şöyle 
oluyormuş, böyle oluyormuş gibi sözler vardı. Başla
rında bir nefer varmış. Çıkarmıyormuş. İşte bilmem, 
kapanlar varmış, müthiş rivayetler dönüyordu. (Oha-
kitte sadaları) Şimdi daha ziyadedir. Çünkü o vakit-
ki vaziyet ile şimdiki vaziyet arasında çok fark var
dır. Istanbuldan çıkmak meselesi çok müşkül idi. 

Istanbulda deveran eden rivayetlerden hiç birisi
nin asıl ve esası yokmuş. İkincisi efendiler bu ka
nunu yapmakla badema hiç bir mebus buraya gel
mesin, demektir. Çünkü artık mebuslardan hiç birisi 
kendi şeref ve haysiyetini tecrübeye koymak iste
mez. Binaenaleyh böyle bir kanun yapmaktan ise 
Meclise girmek hakkından mahrumdur diye bir ka
nun yapmak daha eyi olur. Vakıa bir kısım arka
daşlarımız buraya girmek şerefinden mahrum olacak
tır, fakat Meclisin ahengi hakkında şüphe hasıl olu
yor. Istanbuldan gelecek üç beş mebus meclisin ahen
gini ihlâl ediyorlar gibi bir takım şüpheden Meclis 
vareste olur. 

MÜFİT EF. (Kırşehri) — Efendim, bendeniz hiç 
bir şahıs hakkında şakkı şefe etmiyeceğim ve ede-
miyeceğim. Çünkü eşhas hakkında söz söylemek esa
sen bizde memnudur. Ancak ortada amali millet var. 
Amali millete hizmet edecek zevat milletin sertacı 
iptihacıdır. Amali millete hizmet etmiyecek zevat bu 
günkü buhranı geçirdiğimiz devreler içinde milletin 
evlâdı olmak itibarile bir yeni rütbeye vasıl ola
maz. Hayatını bu milletin istiklâline hasretmiş olan 
efradı millet bu gün milleti burada toplamağa az
metmiş ve bu günden itibaren de her tarafa ilânat-
ta bulunmuş ve bu ilânatı yaptığına kendisinde de 
kanaat hasıl olmuş, bundan dolayı bütün memalik 
Ankarada kendi mukadderatını tayin etmek ve düş
manların vuku bulan muhacematına set çekmek için 
bir Meclis hazırlamış ve o Meclise azalarını intihap 
ederek göndermiş. Fakat buraya gelen Âzayi Kiram 
evvelce intihap olunan Âzayi Kiramın intihap kanu

nundaki salâhiyetin fevkinde bir intihapla buraya 
gelmiştir ki meclisi idareler, müdafaai hukuk cemi
yetleri müntahibi sâniler dahil olduğu halde intihap 
olunmuş, vatanı kurtarmak için ilk fırsatta burada 
isbati vücut eaen ve kabul hakkındaki teklif te öyle 
bir teklif idi ki : Sizin salâhiyetinizden fevkalâde 
olan salâhiyetten o mebuslara da vermek lâzımdır. 
Zira bunların salâhiyeti sizin salâhiyetinizden nok
sandır, buyrulmuştu ve heyeti muhteremede vekâleti 
mutlakasına binaen o arkadaşları içerisine aldı ve o 
salâhiyeti de verdi. Yani o mebusu muhteremlerin 
kendi şahsiyetleri arkadaşlarımızın şahsiyetleri fev
kinde muhteremdir. Çünki onlar mücahedei vataniye 
için her dürlü tehlikeye karşı çıkmış, yolda ölmek, 
öldürülmek, tutulmak, götürülmek tehlikelerine rağ
men buraya gelmiştir. Biz burada münakaşasında bu
lunduğumuz kanunla hiç bir şahsı nazarı itibara aldı
ğımız yoktur. Amali milliyeyi nazarı itibara alıyo-
ruz. Buraya toplanmış ve evlât ayalini terk etmiş, 
her türlü işini gücünü milletin istihlâsı. Halifenin 
istihlâsı için terketmiştir. Biz açık kapı bırakıpta içi
mize bir şekil münafıkane ile girerek bu milletin is
tiklâlini öldürmek istiyenleri hiç bir zamanda içimize 
kabul edemeyiz. Söz sihribeyan gibidir. Bizi tesmim 
ederek fena maksatlarına vusul mümkün değil mi
dir? Binaenaleyh bu imkân dünyada mevcut olduğu 
takdirde, karınca isede gayet büyük tanımak lâzım
dır. O hasma karşı elimizde bir kuvvet koymalıyız. 
Gelecek arkadaşlarımıza bir zaman tahdit etmeliyiz. 
Falan zamana kadar gelirler, dahil olabilirlerse ve bu 
heyeti muhteremenin sülüsanı da onların vatanper
verliğine kail olabilirlerse o suretle kabulünü teklif 
ediyorum. Müzakereye nihayet verilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Pek muhte 
rem Reisimiz Celâleddirı Arif Bey teşriflerinde be
yanatı âlilerinde Meclisin ne suretle dağılmağa mec
bur olduğunu izah buyurdular. Sonra Paşa Hazret
leri İstanbuldan kaçıp gelebilecekler hakkında göste
rilecek teshilâtı keza Meclise irat buyurdular. Bu
nunla beraber gelebilenler geldiler. Demin refiki muh 
terememiz Şevket Bey buyurdular ki biz intihap edil
diğimiz sıralarda heyeti terhsiliyeden verilen talimata 
İstanbuldan gelebilen mebuslar da dahil olmak şar-
tile her livadan beş âza intihap edildik buyurdular. 
Gelebilen tabiri var idi. Gelebilecekler yok idi. Bu 
güne kadar aradan bu kadar zaman geçti, gelebi
lenler geldi. Gelemiyenler gelmedi. Şu halde bundan 
sonra gelebilecekleri de Meclise bırakmakta, Mecli
sin içerisindeki tesanüdü ihlâl için (açık kapı bırak-
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mak tehlikesi) (1) vardır. Müfit Efendi buyurdular 
ki bir müddet tayini lâzımdır. Bu müddeti tayin et
tiğimizi ingilizler haber alırlarsa içinize bu müddet 
zarfında her halde iltihak edecek adamlar göndere
cekler. Meclisin inzibatını ihlâl için böyle adamlar 
göndermiyecekleri ne ile sabit? Mademki Meclis 
in'ikat edeli bir çok zaman geçti. Pek çok zevat ta gel
mektedirler. On mayıstan sonra geleceklerin Meclise 
kabul olunmaması iktiza eder. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — Efen
dim, Paşa Hazretleri mühim bir noktayı Meclisin en-
zarına vazettiler. Bu hakikaten şayanı nazar, şayanı 
teemmül bir meseledir. Bu böyle olmakla beraber bu
na bir şekil düşünmek lâzım. Ben buna bir şekil dü
şünüyorum. Elbette İcra Vekilleri bu kabil eşhas 
hakkında bazı malûmatı haizdirler. Nitekim Paşa 
Hazretlerinin burada buyurmuş oldukları bu ifade 
böyle malûmatı haiz olduklarını gösteriyor. Bu ka
bil zevat mademki kendilerince malûmdur. (İsim söy
lenmez sodaları). Efendim; malûmdur demekten mak
sat zan ve şüphe vardır. O zevat hakkında buraya 
daha dahil olmazdan evvel Meclise bunların hakkın
daki istidlâlât ve istihbaratını verir. Daha Meclise 
dahil olmadan evvel onun hakkında kuvvetli delâil 
varsa elbette Meclisi Âliniz, hakkında kanunu tat
bik eder. Sonra bir kısım hakkında kabul etmemek bir 
tenakus teşkil eder. Bu pek garip olur. Biz bütün 
kararlarımızda bir vahdet göstermeliyiz. Zaten mem
leketimizi vahdet ve tesanüt ile kurtaracağız. Ben
deniz zannetmiyorum ki böyle beş on ingiliz parasi-
le satılmış, kokmuş vicdanlar bu Meclisin azim ve 
iman ve iradesini ihlâl edebilsin. (Eder sesleri). Kafi
yen olamaz efendim. Beraeti zimmet asıldır. Her kes 
hakkında beraeti zimmet asıldır. Vatan hakkında 
da ayni şey varit olabilir; fiil mevkii sübute gelin-
ciye kadar hepimizinde böyle düşünmemiz icap eder. 

MAHMUT CELÂL B. (Saruhan) — İlk gelip 
huzurunuza çıkan arkadaşlardan birisi bendenizim. 
Fakat görüyorum ki mesele muhtelif cereyanlar al
dı. Onun için gördüklerimi ve Istanbuldaki vaziyeti 
ve kanaati hususiyemi arz mecburiyeti hissettim. Ma
ruzatıma iptidarden evvel mutavassıt bir şekli He
yeti Muhteremenize teklif edeceğim. Sureti kafiyede 
sülüsanı ekseriyet öne sürülüyor ve bunda ısrar edi
liyor. Bunun tehlikeli bir yol olduğuna kaniim. Me
selâ Istanbuldan buraya gelmesini arzu ettiğimiz ma-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

lûmatından, irfanından, kudretinden istifade için sır
tımızda bile getirmeğe razı olduğumuz bazı zevat 
vardır, ki her hangi bir noktai nazar karşısında bu
rada sülüsanı ekseriyeti kaybetmiş bulunurlar. Sülü
sanı ekseriyet pek kudretli bir kayittir. Sonra bazı 
arkadaşlar diyorlar ki : Biz Istanbuldan gelecek zevat 
için bir müddet tayin edelim. Binaenaleyh o müdde
tin hitamında kabul etmiyelim. 

Bunu tatbika filen imkân yoktur. Muhtelif zevat 
ile temas eder bir arkadaşınızım. Yola çıkıncaya ka
dar bütün arkadaşlarımın geçtiği kanaldan lâyikile 
haberdar değildim. Ve ayni zamanda Istanbulda açık 
ve serbest gezdiğim halde hiç bir şey olmadı. Şu hal
de benim ilk vazifem şahsımı sıyanet ve ondan sonra 
kaçmanın tarikini aramak idi. Ve sureti mutlakada 
eminim ki burada sizinle beraber çalışmak için can 
atan bir çok arkadaşlarımız sureti firarı ve tahlisi 
nefsi temin edemedikleri için bizzarure oturuyorlar. 
Ve bu gün o kanal da maalesef kapanmış bulu
nuyor. Malûmatından, zekâsından, irfanından sizin 
kadar emin olduğumuz arkadaşlar, lizaruretin orada 
oturan arkadaşlar bizim tayin ettiğimiz müddetin 
mürurunda gelmediği zaman; efendi biz seni istiyo
ruz, diyebilecek miyiz?.. İkincisi sureti mutlakada 
her gelenin kabulü taraftarı da değilim. Zira Meclisi 
Mebusan burası gibi değildir. Orası muhtelif kanaat 
sahibi siyasî adamların merkezidir. Burası muayyen 
bir maksada doğru yürüyen zevatın mecmaıdır. (Ka
naati siyasiye burada caridir sesleri) Bilûmum fırka 
cereyanlarından azade mütesanüt bir mahaldir, lstan-
bulda... (Fırkacılık yapma sesleri) Müsaade buyurun 
efendim, bendeniz fırkacılık dersini kimseden ala
cak değilim. Ayni zamanda şuna da eminim ki pek 
az kimseler, Meclisi Mebusana dahil olmuş muhtelif 
kanaat sahiplerinden pek az kimseler bizim takip et
tiğimiz salim tarikte değildirler. Yalnız kendileri için 
samimî kanaattir. Belki telâkkiyat, belki ifsadat tah
tında müstetir, arkadaşımın tekrar ettiği İngiliz pa
ralarıdır. Herne olursa olsun bizim burada takip et-

' tiğimiz kanaati siyasiyeye muhalif kanaat besleyen 
mebuslar vardır. Şu halde onların selemehüsselâm 
buraya gelipte sizi intihap eden müntehipler beni 
de intihap ettiler, sizinle aynı safta bulunacağım de
diği zaman bizim onu kabul etmemiz doğru değil
dir. Çünki o namuskârlık değildir. Burada ki ha
rekâtımız muayyen değildir. Doğrudan doğruya fik
ri âcizanemce bunu hey'eti icraiyenin takdirine bırak
mak lâzımdır. Ve hey'eti celilenizden ahzü kuvvet 
eden hey'eti icraiye elbette vesaiti istihbariyeye ma
liktir. Ben, beni meclise takdim edecek bir makam 
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bulacağım zannında idim. Veyahut salâhiyettar alan 
her hangi bir zat bu Saruhan mebusudır, arkadaş
lar size takdim' ediyorum denilecek zan ediyor 
dum. Fakat beaden kimse vesika istemedi ve elan 
sizinle beraber çalışıyoıum. Kuvvei icraiyenin Istan-
buldan gelecek zevatı Hey'eti umumiyeye takdimini 
usul ittihaz edersek pek güzel haraket etmiş olu
ruz. Tarafeynin endfşesi zail olmuş olur. İşte maru
zatım bundan ibarettir. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — Muhte
rem arkadaşlar, iki nevi mebus var. Birinci nevi me
bus salâhiyeti fevkalâde ile gönderilmiş mebuslar, 
ikinci nevi mebuslar ise sıcak cisimden soğuk cis
min salâhiyet aldıkları gibi fevkalâde salâhiyeti olan
lardan kendilerine biraz salâhiyet verilmiş. Meclis iki 
mütefavit dereceye ayrılıyor. Fevkalâde ve daha dun 
neviden olanlar... Bendeniz öyle zannediyorum ki 
aramızda bir zerre fark yok. Acaba fevkalâde keli
mesi arkadaşlarımızın vazifesi noktai nazarından ken
dilerine hangi kabiliyetleri ihsas ediyor. Dükkânların 
üzerinde millî perükâr diye okursunuz. Rica ederim 
perükâr kelimesini kaldırırsanız perükâr saçınızı baş
ka türlümü kesecek... Arada hiç bir fark yoktur. Bu 
kahır altına düşmemiş olsaydı her hangi bir sebeple 
Ankaraya salâhiyeti fevkalâdeyi haiz mebuslar den-
miyecekti. Ondan sonra İstanbul bu vak'aya uğrayıp-
ta hükümetimizi kaybetmiş olmıya idik biz sizin kul
landığınız salâhiyetleri haiz olmıyacak mı idik. O 
halde efendim, intihap noktai nazarından teşkilâtı 
milliye reyini vermiş demek ne demektir. Arkadaş
lar ayni adamlar diğer mebusları intihap ettikierı gibi.. 
(Yok yok her kes reyini vermiştir sesleri) Hakkı in
tihabı haiz olanlar teşkilâtı milliyeden olsunlar, bele
diyeden olsunlar reylerini vermişlerdir. O halde bu 
derece farkını biz Istanbuldan gelen arkadaşlarınız 
yeniden intihap edilmiş olan arkadaşlarımızdan rica 
ediyoruz. Bizim üzerimize yafta yapıştırıp birinci, 
ikinci diye bizi ayırmasınlar. İkinci diyorlar ki ara
mıza bir kaç müfsit karışırsa muhterem arkadaşlar 
bildiğimiz pek sarih şeyler vardır. İmanın kuvveti zıt 
kanaatlara çarptığı zaman anlaşılır. Memleket me
seleleri hakkında muayyen imanımız var ise bilfiil 
gösterelim. Yoksa bizi duçarı zaıf ederler, bizi ihlâl 
ederler. Yaşı başı olan ve tecrübe görmüş bir adam
la üç tane müfsit bir araya gelirse zıt kanaatlara çar
parak hakikat meydana çıkar. Bir tehlike yoktur 
efendim. 

FERİT B- (Çorum) — O nazariyedir... 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Devamla) — Bilhas
sa Paşa Hazretlerine cevap veriyorum. Heyet mev-
zubahs okluğu zaman buradaki mütehassısların az
lığından bahsediyorlardı. Falanca olsa idi, diye be
yanı arzu ediyorlardı. Acaba diyebilir miyiz ki Ana-
doluda teşkil etmek istediğimiz hükümet noktai na
zarından azamî derecede ihtisas adamlarından mürek
kep diyebilir miyiz?.. 

Sonra, yine kendileri icra kuvvetinin başında ol
mak üzere mıntakadan aldıkları haberler, mekteb-
ten gelen talebeler ve bir takım muharrirler yol bu
lamamaktan dolayı orada toplanmışlar duruyorlar. 
Bir takım mebuslar vardır ki bu yoldan gelmek im
kânı bulamadıklarından dış yolları intihapetmişlerdir. 
İtalya tankını ve açık denizleri... O halde bir hu
lâsa olmak üzere arzediyorum. Namus hakkında şüp
he etmek için elimizde delâili maddiyye olmıyan hiç 
bir ferde karşı bir şeyde bulunamayız. Beraeti zim
met asıldır. Paşa Hazretlerile bizim noktai nazarımız 
arasında bir fark voktur. Şüphesiz haberi en fazla 
alacak bir mevkide bulunuyorlar. En şedit surette 
tecziye edelim, fakat kapımızdan içeri giren bir ar
kadaşa dur, senin namusunu tecrübe edeceğiz, deme
ğe salâhiyetimiz yoktur. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Bu maddei kanu-
niyeyi yazanlar hakikaten çok düşünmüşlerdir. Ben 
Istanbula intihap edilen mebuslardanım. Istanbula 
gitmedim. Lâkin Istanbula giden mebusların bazıları 
teşvikle çok denaetler yaptılar. Ezcümle Malaryada 
da böyle oldu. Malatyaya gelen bir Binbaşı Türk
lük unvanile memleketi hercü merce bıraktı. O her-
cü merç esnasında Vali. Ali Galip, Halil Harami iki 
şık üzerine haraket ettiler. Şıkkın birisi Vali Ali Ga
lip Sıvasa ve askeri kumandanı Halil Harami kült
leri iğva ile, İngilizlerin parasile Padişah oluyor. Pa
dişah olmak için de bir mebus intihap ediyorlar. Ve 
bizim memleketimiz de iki mebus çıkıyor. Diyorlar 
ki heyeti teftişiyeniz tarafından müsaade buyrunuz 
Paşa hazretlerinin himmeti fevkalâdeleri ve gayret
leri ile bu memleketteki ifsadat ref edildi. Elimize ve
rilen vesaikta deniliyor ki «benim ve arkadaşım Ha
cı Mehmet efendinin mebusluğu hakkındaki mazbata
yı gayri kâfi gördüğümden tavziha lüzum görüyo
rum, Malatyanıh...» bu şerh şubat iki tarihinde ve
riliyor. Bu kanuna eşeddü lüzum vardır. Evet haki
katen gelecek mebuslar evvel emirde heyeti icraiye 
tarafından hafi tahkikat icrasından sonra ellerindeki 
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mazbata Büyük Millet Meclisine veriliyor. Büyük 
Millet Meclisi hafi tahkikatta hiyaneti vataniye gör
mediği takdirde Meclis onu ya nısıf veya sülüsân ek
seriyetle kabul eder. Ben bu fikirdeyim. 

REİS — Takrirler okunacak. Refik Şevket B. ve 
rüfekasının takriri : 

RİYASETİ ALİYEYE 

Lâyiha Encümeni tarafından tanzim ve mevkii 
müzakereye vazolunan (Mebusların sureti kabulü 
hakkındaki teklifi kanuni) nin esbabı muhtelifei ati-
yeye binaen bilâ müzakere reddini talep ederiz : 

Evvelâ — Umum mebusanın müntehipleri birdir. 
Binaenaleyh her hangi bir mebusun kabulünü reye 
vazetmek müntehiplere ademi itimat demektir. Daha 
doğrusu hakkı tevkili inkârdır. 

Saniyen — Gerek evvelce ve gerek bilâhare in
tihap olunan mebuslar arasında müşterek ve müte
sanit duygu ve efkârın her tarafa izharile mükellef 
Meclisi Millimiz, bu şekilde bir tariki müzakere ih-
dasile mebuslar arasında bile istihsali maksat husu
sunda şüphe ve tereddüt bulunduğu kanaatini ilân 
eder bir vaziyete düşecektir. Bu ise pek büyük bir 
hatayi siyasî ve millidir. 

Sâlisen — Neşir ve mevkii tatbike vazettiğimiz 
(Hiyaneti vataniye kanunu) bütün efradı millete ve 
hatta memleket dahilindeki ecnebilere bile şâmil ve 
nafizdir. Bir taraftan hiyanetin sureti tecziyesine da
ir kanun vazetmiş ve bunu mevkii tatbika koymuş 
iken mebusan hakkında ayrıca tevehhüm âmiz bir 
kaide ve kanun vaz'ı Meclisin ciddiyet ve azametile 
mütenasip değildir. 

Râbian — öüyük Millet Meclisi Azaları, mukad
dema intihap edilen mebuslar ile teşriki mesai etmek 
üzere intihap olunmuşlardır. Meclisimizin bir kara-
rile de bu cihet teeyyüt etmiş iken şimdi Büyük Mil
let Meclisimizin âzasından olan zevat hakkında ye
niden bir karar ittihazı hiç bir zaman muvafık ola
maz. 

Hâmisen — En kat'î ve muhik desatirdendir ki 
bir mebusun sıfatı mebusiyeti, ancak ya müddeti 
içtimain hitamı, ya Meclisin meşruan feshi, veya 
ceraimi malûmeyi irtikâbile müntezî olur. Bu kavait 
haricinde emsali namesbuk bir cihet ihdas ederek 
elde mevcut kavaninden azamî istifadeye kıyam eyle
memek,, yarın buna mümasil daha bir çok tekalif kar
şısında bulunmayı icap ettiğinden, mezkûr teklifi ka
nuninin: haysiyet ve vekar ve hukuku Meclis na-
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zarı dikkate alınarak bilâ müzakere reddini arz ve 
talep ederiz. 

6 Mayıs 1336 
Saruhan Niğde Niğde 

Refik Şevket Zeynel Abidin Mustafa 
Niğde Niğde Konya 
Vehbi Hilmi Arif 
Niğde İzmir Sinop 
Hakkı Mustafa Hakkı Hami 

Erzurum 
Hüseyin A vni 

REİS — Malûmu Âli niz bu esasa taallûk eder 
bir meseledir. Bunun için bunu sülüsan ekseriyetle... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Takarrür etme
miştir Reis Bey.. Lâyiha Encümeni bu esasat daire
sinde bir çok işler görmüştür. 

REÎS — Bu ciheti Meclisi Âlinizin reyine vazede
riz. Eğer sülüsan ekseriyeti kabul ederse... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — KabuJ^ etmedik 
ki sülüsan ekseriyet mevzubahs olsun... 

REİS — Yani bu^ cihet varidi hatırdır. Bu cihet 
hakkında söz... 

BİR MEBUS B. — Bir mebusu kabul edip etme
mek ve sonra kanunu esasiyi Meclis kabul etmemesi 
de sülüsan ekseriyet... (Gürültüler) 

MÜFİT EF. (Kırşehir) — Sülüsan ekseriyet aran
ması lâzımdır. 

REİS — Efendim, demin okunan Refik Şevket 
Beyin takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın... (El
ler kalktı). Ekseriyet yoktur. 

Bu kanunun heyeti umumi/esi hakkında söyle
nen sözler bitti. Takrirleri okuyunuz. 

RİYASETİ CELİLEYE 

İstanbuldan gelecek mebus arkadaşlarımızın he
yeti icraiye ile temaslarından sonra yine heyeti icra-
iyece Meclise takdim edilerek vazifeye iptidar et
tirilmesi hususunun usul ittihazını teklif ederim. 

Saruhan 
Celâl 

REİS —- Efendim, bu takriri kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Büyük Millet Meclisini teşkil eden azaya mebusan 
tahsisatı misillü tahsisat itası lüzumunun reye vaz'ı-
nı teklif ederiz. 

Çorum Diyarbekir Afyon Karahisar 
Fuat Hacı Şükrü Hulusi 
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REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Büyük Millet Meclisi Reisi ile heyeti icraiyeye 
dahil olan vekillerin tahsisatının diğer mebusinin al-

1. — Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin vaziye
ti askeriye ve siyasiye hakkında beyanatı. 

REİS — Efendim celseyi kuşat ediyorum, söz 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinindir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) — Efendim, bir kaç gündür vaziyet hakkında 
arzı malûmat etmeğe vakit bulamamıştım. Bütün rü-
fekayi muhteremenin; içinde bulunduğumuz vakayie 
ait bazı malûmat ile tenvirini pek faydalı gördüğüm 
için şimdi muhtasaran arzı malûmat edeceğim. Maru
zatım hakayika müstenittir. 

Geçenlerde vaziyeti izah euerken demiştim kü ni
sanın ikinci günü Arif B. müfrezesi, Çarşamba civa
rındaki usatı tedip ettikten sonra Mudurnuya gitmek 
emrini almıştı. Bu hususta icap eden tertibat da
ha evvel yapılmış ve kendisine tebliğ edilmiş idi. Fa
kat bu sırada Düzcede bir isyan çıktı ve Arif B. 
Çarşamba usatını tedip ettikten sonra, kendiliğinden 
verdiği bir kararla doğrudan doğruya bir gece yürü-
yüşile şimale doğru hareket etti ve iki mayıs günü 
Bolu civarına vasıl oldu. İcra edilen müsademede 
Arif Bey muvaffak oldu; usatın elinde bir cebel to
pu vardı onu aldı, iki mitralyoz vardı onu da aldı. 
Boluyu işgal etmişti. Bu gece harekâtı esnasında ta
biî ve muhtemel olan hususata karşı da tedabir itti
haz edilmişti. Çerkeşde, Yabanabatta gayet müdeb
birine haraket ettiği için, Arif Bey Bolunun içinde 
kalmadı. 

dıklan tahsisatın aynı miktannda olmalarını teklif 
ederim. 

Ankara 9 Mayıs 1336 
Mustafa Kemal 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Efendim, celseye nihayet veriyorum. 

Boluya üç saat kadar bir mesafede ve cenup ta
rafında arkasını dağlara vererek intihap ettiği bir 
mevzide bulundu. Bizim İzmit havalisinde bulunan 
müfrezelerimiz ancak ayın beşinci günü hareket et
mişlerdi. Arif Beyin Boluya dahil olması üzerine bu 
müfrezelerin bir an evvel Gerede istikametinde yü
rüyerek birleşmeleri lâzımdı. Bu esnada da Arif Bey 
müfrezesine taarruz vaki oldu. Muharebe 4 mayıs 
günü sabahtan akşama kadar devam etti. Bu müd
det zarfında Arif Bey, mevziinin muhkem olması 
sayesinde mukavemet ve mukabele ile usatı mevziine 
yanaştırmadı, hücumlarını def ve tardetti. Ancak Arif 
Beye imdat edecek kuvvetlerin vusulü daha iki üç 
güne mütevakkıf idi ve bunun için 4/5 mayıs ak
şamı gurubu şems ile Arif B. mevziinden cenubu 
şarkiye doğru çekildi. Çekildiği mahal Karadoğan 
denilen bir mevkidir. Buraya çekildiği zaman tama
men kabiliyeti taarruziyesini ve kuvvetini muhafaza 
etmiş bir halde bulunuyordu. Arif Beyin bu hareket
ten maksadı, Yabanabat ve Çerkeşten Gerede istika
metine yürüyen Vasfi Bey isminde bir müfrezemiz 
vardı. Bu müfreze kumandanına Geredenin daha ev
velce ifsat edilmiş olduğunu ve oraya takarrüpten te
mastan içtinap edilmesi lüzumunu anlatmak idi. Ge
redeliler böyle şarktan ve cenuptan kuvvetlerin gel
mekte olduğunu görünce derhal telgraf muhaberatına 
başladılar ve kendilerinin iğfal edilmiş olduklarını be
yan eylediler ve bu kuvvetleri münci gibi telâkki et
tiklerini söylediler. Vasfi Bey müfrezesi Gerede isti-

Üçüncü Celse 

REİS — Celâleddin Artf^B. 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Muhittin Baha B. (Bursa) 

3. — ÖEYANAT 
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kametinde hareket ve Geredeye iki üç saat bir mesa
feye geldiği zaman, ki tabiî emniyet tertibatile yürü
yor, biraz daha mesafe tay ve katederek Geredeye 
yüz metre kadar yaklaşınca her taraftan tüfenkler 
atılmağa başlıyor. Bu sırada Memduh Efendi ismin
de zabit rolü yapan biri geliyor ve usatın elinden kur
tulmuş yirmi kadar nefer ve iki mitrelyozla geldiğini 
ve bir takım nümayişlere karşı aldanmamalannı ve 
orada intizarda bir müfreze olduğunu söyliyor. Bi
ri geliyor ve hakikaten Vasfi Efendiyi ikna ediyor 
ve yanındakiler kaçıyor. Halbuki cenuptan da o isti
kamette bir müfreze gidiyordu, Yabanabattan... İkisi 
de Geredede birleşeceklerdi. Bu tarzda bir ric'at 
olunca diğer müfreze yolda bulunuyordu. 

Bu yolda bulunan müfreze, Yabanabat müfrezesi
ni, Rüştü B. kumandasında idi, 7 mayıs günü Gere
deye yaklaştığı zaman buna karşı da bir takım me
rasimi istikbaliye yaparlar, ve sağından, solundan ve 
arkasından ihata ederek bir iğfal hareketine uğratır
lar... Halbuki Arif B. müfrezesi Karadoğana gelmiş
ti, oradan şarkı şimaliye hareket ederek Gerede civa
rında bu kuvvetle birleşecekti. Arif B. vaziyeti an
layınca Geredeye giriyor. Kendisini de ikna etmek 
istemişlerse de aldanmamış. Arif Beyin Geredeye mu
vasalatı anında diğer müfrezeler de ricata mecbur 
edilmiş bulunuyor. Arif B., bu vaziyette ve yalnız 
başına orada kalmamayı münasip görüyor ve bu gün 
Yabanabada gelmiştir. Geredeyi de isyana teşvik eden
ler yine Düzce ve Boludan geliyorlar, halkı tesmim 
ediyorlar ve halk işin hakikati ne olduğunu anlama
dan hemen silâha davranıyor ve ateş ediyor. 

Bizim Mudurnuda da bir takım kuvvetlerimiz var
dı. Mudurnunun şimali şarkisindeki Abat silsilesinde 
usatın yeniden toplanmakta olduğuna dair de, Mu
durnu müfreze kumandanlığından telgraf geliyordu. 
Müfrezemizin kumandanı o istikamete keşif kolları 
göndermiş. Şimdiye kadar toplanan usatın miktarı iki 
yüz kadar olmakla beraber, maamafi, vaziyetim mü
dafaaya müsaittir diyor. 

Malûmu âliniz bizim Geyvede de kuvvetlerimiz 
vardır. Yalnız Geyve Boğazı şimalinde Sabanca Bo
ğazı açık kalıyordu. Keşif yapmak üzere o havaliye 
giden ufak tefek bazı müfrezeler usatla müsademe 
etmiş ve usat faik olduğu için Sabancayı elde bulun
durmak kabil olamıyarak orayı terk etmiştir. Demek 
oluyor ki bizim kuvvetlerimiz Safranbolu, Çerkeş, 
Yabanabat, Mudurnu ve Geyvede bulunmuş oluyor. 
Usatın ahaliyi tesmim etmek hususunda yegâne si
lâhı, arzettiğim gibi menfi propagandadır. Bir de 

çok mevaitte bulunduğu için ufak tefek âsi kuvvet
ler meydana gerebiliyorlar. Meselâ bir ât, yüz elli 
lira maaş, bir tüfenk gibi mevaidde bulunuyorlar. 
Fakat bütün bu mevaide rağmen ortaya koydukları 
şey, azim bir» şey değildir. 

Halbuki bizim noktai nazarlarımız tamamen sa-
bit bulunuyor. Her halde Düzce ve Boluyu lüzumu 
derecede tedip edebilmek için ittihazı tedabire de
vam ediliyor. 

Arif Bey müfrezesi Yabanabatta ifayı vazifeye 
hazırlanıyor. Yeni ve kâfi kuvvetlerimiz gelmiş ve 
icap eden noktalara yerleştirilmiştir. 

Konya hakkında da bazı maruzatta bulunaca
ğım. Tabiî bilen arkadaşlarımızca tahattur olunurki 
Konyada ötedenberi ufak tefek hassasiyetler anlaşı
lıyordu. Nihayet 5 mayıs günü Konyada dahili bir 
fesat cemiyetinin mevcudiyeti keşfolundu. Bunun 
üzerine bu cemiyeti fesadiyeye mensup olanların ile
ri gelenleri tevkif edilmeğe başlanıldı. Nihayet ertesi 
günü 6 mayıs 1336 da bu ileri gelenler kendilerini 
kurtarmak ve masum olan halkı da ifsat etmek üze
re ve müsellâh olarak Konyada toplanmağa teşeb
büs ettiler. Bir kısmı da Konya muhitine geldi ve 
Konyada dahi isyan oldu. Bittabi biz derhal o civar
da bulunan kuvvetlerimizden miktarı kâfisini, şedit 
bir tehdit yapmak üzere Konyaya tahrik için emir 
verdik. Fakat orada bulunan kumandan, zaten Kon
yada bulunan-ufak bir kuvvetile cüret gösteren usatı 
silâhla defettikten sonra dahilde bulunanların kâf-
fesini de, ileri gelenlerini de tenkil edebilecek bir va 
ziyet gösterebildi. Binaenaleyh tamamen orada bulu
nan isyan izale edilmiş ve müsebbipleri, ön ayak 
olanları da takip ve tevkif olunuyor ve bittabi Mecli
si Âlinizin çıkardığı kanunun tatbikatı yapılacaktır. 

Kilikya cephesindeki vaziyette de ufak bir tebed
dül olabildi. Pozantı muhasarası devam ediyor. Epicc 
bir fransız kuvveti orasını muhasarada bulunduru
yor. 3 mayıs günü bu fransız kuvvetinin muhasarası 
defedildi. Oradaki kuvvetlerimizin yaptığı muharebe 
neticesinde Fransızlar muhasarayı refetmeğe ve hatta 
Cerablus istikametinde çekilmeğe mecbur olmuşlardı. 

Bu gün Anteple doğrudan doğruya telgraf mu
haberesi yaptık. Demin ismi okunan Kılıç Ali Bey 
de orada idi. Çekilen Fransızlar Ceraplusta zaten 
mevcut olan kuvvetlerinin yanlarına çekildiler ve 
oradan Urfaya doğru hareket eseri göstermîşlerse de 
Sürüçte bulunan kuvvetlerimizin müsademesine tesa
düf ederek orada kalmışlardır. Kilikya cephesinde 
başka fevkalâde bjr hal yoktur. Bütün yeni vaziyet 
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bundan ibarettir. Vuku bulacak tebeddülatı da ilk 
fırsatta arzederim. Her halde vaziyetimiz gayet muh
kemdir ve irşat ile mukabele ediliyor. Fakat her hal
de bu erbabı mefsedeti esaslı bir surette tedip et
mek için de kat'î teşebbüsatta bulunuyoruz. 

HAMDULLAH SUPHİ B. (Antalya) — Pasa 
Hazretleri; Kafkasyadan alınan son malûmata dair 
de izahat lütuf buyurur musunuz? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De 
vamla) — Kafkasyadan alman son malûmat ajanslar
la bir dereceye kadar aynen neşredilmektedir. Kaf-
kasyanın son vaziyeti Malûmu Âliniz Kızıl Ordu na
mı altında hizmet eden islâm bolşevik ordusu Baküye 
girdikten sonra Ermenistan. hududuna kadar gelmiş 
ve Ermenistana taarruz etmek üzere Karabağ civa
rında ve Gence havalisinde tahaşşüt etmektedir. Gür
cistan, bir kısmı muhalif olduğu cihetle, kendilerine 
temas eden Rus kuvvetlerine karşı ufak tefek sefer
berlik yapmağa kıyam etmişler. Burada yine şimali 
garbiden gelen kuvvetler tahaşşüdünü yapmaktadır. 
En esaslı olarak en son safahat budur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Trakya hakkında 
malûmatınız var mı? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Şar
kî Trakya mı, Garbı Trakya mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Her ikisi hak
kında... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, Şarkî Trakyada en son vaziyet, orada bir he
yeti merkeziye vardır : Trakya Paşaeli Heyeti Mer-
keziyesi... Onlar bir kongre yaptılar ve kongre neti
cesinde o heyeti merkeziyeye Trakyanın idaresini tev
di ettiler. Bu heyeti merkezîye, heyeti umûmiyesi 
itibarile buraya olan merbutiyetini muhafaza etmek
le beraber kendi mukadderatını tabiî îstanbula mü
racaat etmeksizin deruhde (etmiş bulunmaktadır.) (1) 
Orada bulunan kolordu kumandanı, tamamen bu he
yete dahil ve^Medişimizde de yine oranın âzası ola
rak intihap edilmiştir. 

Binaenaleyh bütün kuvayi askeriyesini oradaki 
heyeti merkeziye ile beraber temini mukadderat için 
tahsis etmiş bulunuyor. Takip ettikleri program ta
mamen bizim takip ettiğimiz programdır. Zaten öte-
denberi Fransızların Trakyayı kazanmak için bazı te
şebbüslerde bulundukları anlaşılıyor. Hatta son za
manlarda Cafer Tayyar Beyi Franşe Despere (Fran-
chet d'Esperey) ile görüşmek üzere teminat verdikten 
sonra davet ettiler. Cafer Tayyar B. de îstanbula 
azimet ve avdetinde mufassal bir malûmat verdi. O 

da orada görüşmüşler. Her halde onların kuvvei ma-
neviyesini düşürecek tarzda bazı telkinatta bulunduk
ları anlaşılıyor. Siz yalnız başlarında muhafazai mev
cudiyet edersiniz, belki Garbî Trakya ile beraber ol
mak üzere harici bir idare tahtında yaşayabilirsiniz 
gibi bazı ilkaatta bulundukları his olunuyor. Fakat 
bunlara mukabil oradaki heyeti merkeziyenin ve ku
mandanının daima karan, son zamana kadar muka
vemet etmektir ve bizim de kendilerine vermiş oldu
ğumuz talimat size faik kuvvetlerle taarruz edilse ve 
Trakya bütün zabtedilse yine onların mukarreratını 
kabul etmeğe mezun değilsiniz şeklindedir. Büyük 
Millet Meclisinin vereceği mukarrerat dahilinde bü
tün memleketin mukadderat ve tali i halledileceğini 
ve her halde ya bütün memleketin mukadderatı kur
tarılacağını veyahut kendilerinin yalnız başına bir şey 
yapamıyacaklarını söyledik. Bu suretle de hareket edi
yorlardı. 

Garbî Trakyada yine bir İslâm Meclisi, Kon
gresi içtima etti. Onlar da bir heyeti icraiye vücuda 
ber olmak üzere harici bir idare tahtında yaşayage-
tirdiler. Nevama Garbi Trakyada bir islâm idaresi 
mevcuttur. Fransızlar da daima bunu tesahube çalış 
maktadırlar. 

(Aydın hakkında malûmat sodaları) 
Refet Beyefendi, Aydın cephesi hakkında sureti 

umumiyede malûmat verirler. (Yeni bir hadise var mı
dır sodaları) Yeni bir hadise yoktur. Yalnız İngilizler 
daima fena fena haberler çıkarıyorlar. İşittiğiniz za
man rica ederim bize sorunuz. Meselâ : Bizim Biga 
havalisinde muvaffak olduğumuz gün derhal bir ha
vadis çıkardılar ki; Yunanlılar taarruz etti... Bunu 
gayet kat'î vesaitle bize isal ettiler. Hatta o kadar 
kat'î malûmat vermişlerdi ki inanmak lâzımdı. Fa
kat sonra hadisat gösterdi ki bu İngilizlerin plânı
dır ve bizim kuvvetlerimizi cepheye merbut ve men
sup bırakmak içindir. Yunanlıların bu gün taarruz 
etmeleri lâzımdı. Fakat böyle bir taarruz vaki ol
madı. İngilizler bizi birbirimize kırdırmak için, bunu 
istedikleri için, kendileri müstenib bulunuyorlar. Çün
kü biz o zaman anlıyacağız ki hakikî düşmanlar; 
Yunanlılardır ve İngilizlerdir. Bu hakikati millet na
zarında, bahusus gafil olanların nazarında canlandır
mak lâzımdır. Bu gün için başka fevkalâde bir şey 
yok. 

MÜFlT EF. (Kırşehri) — Hariçten başka malû
matınız var mı?.. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ge
çen gün arzetmiştim. (Fransızlar tarafından ileri sü
rülen o) (2) madde üzerinde kendisile görüştük. Esa-
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-er* .o teklif ettiği hususu pek te menafiimize mü
şfik görmedik. Yalnız kendisine karşı dedik ki : Te
ferruatı hakkında şimdiden görüşmeğe lüzum gömü
yoruz. Çünkü kendisi o kadar sahibi salâhiyet değil
di ı. Her halde biz her keşle anlaşmağa taraftar olan 
insanlarız. Biz hiç kimse ile durup dururken müca
dele, münakaşa etmek istemiyoruz, sulh taraftarıyız. 
Binaenaleyh alelitlak söz veririzki yalnız Fransızlar
la ve Kilikya meselesi hakkında değil, bütün mu-
kadderatımız hakkında görüştükten sonra icrayı mu-
karrerat etmek üzere bir heyet buraya gelsin de
dik. O, bunu kabul etti, buradan bir telgraf verdi. 
>Eğer muvafakat ederlerse anlaşmayı teklif etti. Sahi
bi salâhiyet ve Döke namında diğer, bir zat buraya 
gelmek üzeredir. Bunların İstanbula çektikleri telgraf 
alındı : Antalyaya muvasalât etmişler ve beraber bu
raya geleceklerdir. Bu suretle Fransızlarla daha kat'î 
müzakerat yapabiliriz ve belki de anlaşırız. (İnşaallah 
inşaallah sedaları) 

FUAT B. (Çorum) — Bendeniz bir kaç söz için 
Heyeti Âliyenizi rahatsız edeceğim. Bir kaç günden-
beri güya istanbul bizim ile anlaşmak istiyormuş. 
Bu hususta malûmat verir misiniz? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen 
dim, bundan dört beş gün evvel idi. Leon isminde 
birisi, Çanakkale üzerinden bizi aramıştı. Bizi gün
düz aradılar ve buldular. Biz de cevap verdik. Bizi 
bulduktan ve burada olduğumuzu anladıktan sonra 
dediler ki : Söyliyeceğimiz şeyler gayet mühimdir. 
Onun için muhabereyi geceye talik edelim; ordu mer
kezleri çekilsin. O gece görüşmediler. Fakat bir iki 
gece sonra idi tekrar aradılar. Bu defa İzmir Valii 
Sabıkı Nurettin Paşa imzasile bir telgraf geldi. Bu 
telgraf namede deniliyordu ki, ben iki arkadaşımla 
beraber, îstanbulun sizinle anlaşmasına tavassut et
meği menafii vataniyeden addederim. Buradaki hü
kümet ve İngilizler buna muvafakat ettiler; sizin de 
cevabı muvafakatınıza intizar ederiz diyorlardı. 

Buna cevaben, hatta Fevzi Paşa Hazretlerinin 
imzasile mukabele edildi. Çünkü onlar Heyeti Tem-
siliye Reisi filân diye yazmışlar. Buradaki vaziyeti 
henüz bilmiyorlardı. Paşa. Hazretleri dediler ki : He
yeti Temsiliye Riyasetine keşide edilen telgrafı bit-
tesadüf ben gördüm. Bu adrese hitap etmeklikle anla-
şdıyorki henüz siz dahili memleketteki vaziyeti ha-
kikiyeye Ittilâ peyda edememişsiniz. Onun için evve
lâ vaziyeti izah edeyim, ondan sonra görüşürüz. 

Bu münasebetle de dahili memlekette şu suretle 
bîr intihap yapıldığım ve Büyük Millet Meclisi te

şekkül eylediğini ve şöyle bif heyeti icraiye bulundu
ğunu ve Hiyaneti Vataniye Kanununun esas madde
si bu olduğu, yani bütün icraatımız hakkında ne söy 
lenmek lazımsa İstanbula hepsi söylendi ve anlatıl
dı. Bu münasebetle hepsini söyledikten sonra dedik 
ki, şimdi hangi makam, hangi makamla görüşmek is
tiyorsa. hazırız. Ona cevaben yazdılarki bu telgraf-
nameyi yazan zevat şimdi burada değildir. Bunu 
bıraktılar gittiler, yarın saat onda size malûmat veri
riz, dediler. Bu ilk müracaattan sonra tekrar müraca
at ettiler. İkinci müracaatlarında yine Nurettin Paşa 
diyorki; bu işe teşebbüs eden bir ben, bir de Yakup 
Şevki ve Erkânı Harbiye Reisi Sahisi Kâzım paşa
lardır. Fakat telgraf muhaberatile anlaşmak imkânı 
olmadığından tarafınızdan sahibi salâhiyet bir heyeti 
İstanbula gönderin görüşelim ve anlaşalım diyor. 

Biz de cevaben dedik ki : Pek doğrudur. Hakika
ten telgrafla anlaşmak mümkün değildir. Fakat Mu
danya'ya geliniz ve ne vakit gelebileceğinizi bize bil
diriniz. Bizim tarafımızdan da sahibi salâhiyet zevat 
orada hazır bulunur. Bunun için Bur saya da icap eden 
talimat verildi. Lâkın ondan sonra bir daha müra
caat etmediler. 

MÜFlT EFENDİ (Kırşehir) — Aceba hakikaten 
Nurettin Paşa mı idi? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Evet 
hakikaten Nureddin Paşa... 

Istanbuldan yeni çıkmış olan arkadaşlarımızdan 
birisinin verdiği malûmata göre; (kendisi lstanbuldan) 
(1) çıkmadan evvel Nureddin Paşa ile görüşmüşler; 
o arkadaşlar ihtimal İngilizleri anlamak "ve Ferit Pa
şanın mukavemet derecesini anlamak için o arka
daşa ima etmişler. Onun için pek ziyade memuldur 
ki doğrudan doğruya bu arkadaşlardır. Bizim için şa 
yanı dikkat olan cihet Ferit Paşa derhal anlaşmr.Çi 
yaklaşıyor, teklifimizi maalmemnuniye kabul ediyoı... 
Fakat bütün bu temayülât, daima bizim kuvvetli c ı 
mamıza vabestedir ve tetkik olunursa bu müracaat, 
Biga hadisesi neticei katiyeye isal olunduğu ve Arif 
Beyin Boluya girdiği gün vaki olmuştur. (Evet şada-
lan) Biz ne kadar kuvvetli olursak bu müracaat o 
kadar tevali edecektir. 

Sonra İngilizlerin de bir müracaatı var. İngiliz
ler daha evvel Balıkesire bir heyet göndermişler, ora
da malûmu âliniz Şimal Cephesi Kumandanı Mira
lay Kâzım B. vardır. İki üç kişilik bir İngiliz heyeti, 
oradaki Kuvayi Milliye mûmessillerile görüşmek iste-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. Af. Ünver 
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misler ve Kuvayi Milliye mümessillerinden bir iki zat 
gitmiş, bunlarla görüşmüş. Sordukları sualler : Arzu
nuz nedir? Talepleriniz nedir? Bunlar; bizim bildi
ğimiz cevaplan vermişler. İstiklâlimizi, vatanımızın 
muhafazasını isteriz demişler; böyle katî şeyler söy
lemişlerdir. Sonra hangi hükümete emniyet ve iti
madınız vardır diye sormuşlar... Ankaradaki Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti hangi hükümete itimat eder
se, bugün milletin ve bizim itimat edeceğimiz hükü
met odur cevabını vermişler. Sonra bizlerle görüş
mek imkânını sormuşlar, onlarda soralım demişler. 
Binnetice biz lstanbula gidelim orada görüşdükten 
sonra tekrar buraya geliriz. Ondan sonra da Anka
ra ile görüşmemize siz delâlet ediniz demişler. Fa
kat henüz o heyet gelmedi. Tabiî biz verdiğimiz tali
matta dedik ki böyle kuvayi milliye mümessili falan 
yoktur. Bunlar bir daha geldiği zaman orada Reisi 
Hükümet veyahut sahibi salâhiyet bir zat olduğu tak
dirde bizzat görüşür. Daha esaslı anlaşmak isterlerse 
bizim ile görüşünüz dedik. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkari) .— Süleyman 
Şefik Paşa hakkında malûmat?.. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Süley
man Şefik Paşa daha bir kaç gün evvel, biliyorsu
nuz; iki batarya top, iki büyük mitralyoz ve üç bö
lük piyade olmak üzere böyle bir teşkilât ve kıymet
li kuvvetlerle İzmite geldi. Haberini almıştık. İkinci 
bir malûmat verildi : Bunda deniliyor ki : Süley
man Şefik Paşa bir treni mahsusla karadan İzmite 
gelmiştir. Maiyetindeki erkânı harbiyede sayılıyordu. 
Bundan bir malûmat almak, yalnız Bolu ve Düzce 
usatı ... bunu neşrediyorlar daima ... Süleyman Şefik 
Paşanın büyük kuvvetlerle İzmite gelip gelmediği ta
hakkuk etmemiştir. Dün akşam üzeri bir malûmat 
aldık. Bu gelen kuvvetler filhakika, topçu, mitralyoz 
ve piyadeden mürekkepmiş ve İzmit etrafında yapı
lan tel örgü haricinde bir ordugâh kurmuşlar. Fakat 
diğer taraftan bize malûmat verilmişti ki; askerleri 
ilk fırsatta bizim tarafa geçecekler. Biz tabii ihtiya
ten yine müdebbirane bulunmak mecburiyetindeyiz. 
İngilizler bu kuvvetlerden şüphe etmiş, tüfenk ve top
larının kamalarını almışlar. Sonra malûmu âliniz tek
mil Mektebi Tıbbiye talebeleri, Harbiye talebeleri 
hocalarile beraber hepsi buraya firar ediyorlar. Mek
tebi Tıbbiyeliler bayağı bir müfreze halinde Kandraya 
vasıl olmuşlardır. Lâkin zannediyorum ki diğer za
vallı harbiyeliler, henüz Çamlıcadan uzaklaşamadık-
ları sırada belki de kısmen tutulmuşlardır. Çünki jan
darmalar tarafından takibata duçar olmuşlardır. 

Gelmiş olan jandarmalar, efrat ile beraber bir 
müfreze teşkil etmişler. Birisi; İzmitin şimali şarki
sinde, birisi de Adapazarmın cenubuna karşı, birer 
mevzi işgal etmişler. Sonra Rüştü Bey namında bir 
zat, ki eskiden Bursadan firar etmiş bir zattır, jan
darma binbaşısı... Ereğliden Kastamonuya verilen bir 
telgrafta bu Rüştü Beyin beş yüz kişilik bir kuvvetle 
Sakarya nehri civarında Melen denilen bir yerde emre 
amade bulunduğunu ve talimat beklediğini bildiri
yordu. Fakat biz daima şüpheli nazarla baktığımız 
için birden bire emir ve talimat vermedik. Daha zi
yade tamiki tahkikat yapıyoruz. 

EMİN B. (Bursa) — Şayanı itimattır Paşa Haz
retleri!.. 

FERİT B. (İstanbul) — Diyarbekirde bulunmuş
tur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, başka daha ne varidi hatır oluyorsa söyleyiniz. 
Yeni vaziyeti ilk fırsatta arzederim. (Teşekkür ederiz 
sadaları). 

BİR MEBUS — Paşa Hazretleri Arabistan hak
kında bir şey söylenmedi. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ara
bistan hakkında verilmiş olan tafsilâtı itmam edecek 
şeylerden sarfınazar edeceğim. Yalnız hakikaten mü
him bir nokta var. Onu arzedebilirim. Suryelilerin 
muhtelif merkezlerden, bizimle ötedenberi anlaşmak 
istediklerini ve bazılarının anlaştıkları (daha evvelki 
konuşmamda arz etmiştim.) (1) Bu meyanda Emir 
Faysal da vardı. Bizzat, yani Hükümet namına bizim
le anlaşmak istiyen Emir Faysal bizimle daha evvel, 

temasa gelmeden evvel Hükümeti Merkeziye ile de. 
Surye Sultanı olan zatın o zaman gönderdikleri bir 
murahhas vardı. O murahhasla görüşmüştük. Emir 
Faysal ve Hükümeti ve kendisi tarafından tasdik 
edildikten sonra tekrar buraya sahibi salâhiyet ze
vatla gelmesini söyledik. (Anlaşma esasları kaleme 
alınmış, fakat) (2) imza vazolunmamış; nevama bir 
müsvedde yapılmıştı. Evvelki gün Mardinden verilen 
bir telgrafta o zat Iraklı Sıtkı Bey namında bir zat 
tekrar buraya gelmek üzere dün Mardinden hareket 
etmiştir. (Çok iyi sadaları). Efendim; başka bir sora
cağınız var mı? (Teşekkür ederiz sesleri). 

REİS — Refet Beyefendi. 

REFET B. (İstanbul) — Efendim, Aydın cephe
sinde yeni bir hâdise yok; sükûnet devam ediyor. 
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Onun için yeni vakayiden bahsedemiyeceğim. En son 
haberlerde daima Aydınla.. Tekmil cephe üzerinde 
bu gün sükûnet var.. Alelade mitralyoz ateşleri, top
çu ateşi, piyade ateşi, bunlar tabiî hariçtir. Bunlar 
her cephenin her zamanki eğlenceleridir. Yalnız Ay
dın cephesi hakkında mademki malûmat arzu buyu-
ruluyor, o halde bir az mebdeinden bahsetmek mec
buriyetinde kalacağım ve bir tarihçesini yapmak icap 
edecek. Bu cephede bulunan ve cephe ile yakından 
alâkadar olan zevat; muhterem arkadaşlarım, vaka-
yii tamamile bilir. Onun için ihtimalki maruzatını 
onlar için zait olabilir ve ihtimalki bazıları bu hu
susta pek malûmattar değildir ve belki alâkadar olur 
lar, belki dinlemek isterler. Aydın cephesindeki tek
mil kuvvet doğrudan doğruya milletin kalbinden, 
milletdaşlarımın mümin olan kalbinden taşıp topla
nan bir kuvvettir. Burada hiç bir sun'î el olmadı ve 
hiç bir sun'î el bunu yaratmadı. Türk unsuru ve îs-
lâm kuvveti orada tekmil kabiliyetini kendi kendisine 
gösterdi. 

Günün birinde, gecenin birinde hiç bir kimse bir 
şey beklemezken, her kes evinde rahat rahat uyurken 
ve hatta dinsiz ve dini, imanı kuvvetli olmıyan insan
ların elile; zavallı müslümanlar evlerinde daha iyi, 
daha fazla uyumak (hayalinde iken) (3) hain ve 
yırtıcı bir kuvvet, öbür taraftan karanlık denizlerin 
içinden çıkıyor ve İzmirin rıhtımına atılıyor. Düş
man ellerile birleşen bizim imanı hafif insanların el
leri, rıhtım üzerindeki elektrikleri söndürüyor ve tek
mil memleket karanlıklara boğuluyor. İşten haberdar 
bir kaç zavallı müslüman minarelere çıkarak halkı 
uyandırmak ve onların başına gelen felâketi anlatmak 
için Allahından istianeye başlıyor, tekbir ve tehlil 
sesleri yükseliyor... Zavallı "insanlar neye uğradıkla
rını anlıyorlar ve her kes evinden çıkıyor. Silâhını 
kapan bir tarafa koşuyor; çocuklarını kapan analar, 
babalar hep bir tarafa koşuyor. Her kes fırlıyor ve 
tekmil bu kargaşalıklara yalnız bir ümit sesi geliyor : 
O zaman minarelerden aşağı doğru inen tekbir ses
leri... Ve o tehlikeli anda Allahüekber sedaları halkı 
uyandırıyor. Fakat neye yarar ki zavallı halk da
ha evvel uyutulmuş ve ellerindeki silâhları alınmış; 
yalnız kalmıştı. O zaman evler basılıyor, kapılar kı
rılıyor. Tüfekler patlıyor. Zavallı müslümanlar her 
taraftan vaki olan mezbuhane hücumlara karşı bir 
müdafaa göstermeğe çalışırken ırzlarına geçiliyor, 
yavrular parçalanıyor. Analar yerlerde sürünüyor ve 
bu betbahtlık içerisinde ancak kurtulabilip te kalan
lar yalnız göz yaşlan dökebilecek bir halde kalıyor. 

Bu dehşet; şehrin (her tarafına yayılıyor.) (4) Evvelâ 
sahipsiz kalan* insanlar korkuyorlar. Fakat zulüm 
durmuyor, zulüm uyumuyor ve nihayet bunları da 
kasıp kavuruyor. O vakit tekmil müslümanların kal
binden yine bir defa Allahüekber tehlili yükseliyor. 

Gayretülallah o zaman karşılarında diriliyor ve 
tekmil müslümanlar ortaya atılıyor. Bunların başında 
efendiler hiç bir sun'î el yok. Doğrudan doğruya 
kendisini kurtarmak istiyen, vatanı ve dini kurtar
mak istiyen, tarihi kurtarmak istiyen, bir kaç saf 
köylü elile bir hayat, bir Türklüğün hayatı mey
dana geliyor ve diyorlar ki - gittiğim zaman dinle
dim - efendi; kadir gecelerinde güzel güzel mevlût-
lar dinlediğimiz mescitler hiç bir zaman hayvan ahı
rı olmasın; zararı yok biz ölelim, padişah esir ol
masın zararı yok biz ölelim diyorlar ve bu azim ve 
iman ile ortaya atılan bir kaç kişi orada basit bir 
cephe teşkil ediyordu. Ben gittiğim zaman bu kuv
vetin tamamile birleşmiş olduğunu gördüm. Orada 
her keşte bir azim ve iman vardı, her kes vatanını 
kurtarmak istiyordu, ihtimalki görüyorlardı. Memle 
ketin bir köşesinde sahipsiz kalmışlar, kimsesiz kal
mışlar, bir yardım ve ne de garbın karanlık kal
binden bir merhamet ümidi yok. Her şeyden ümitle
rini kestikleri halde bu zavallılar yalnız Allahtan 
ümit bekliyorlar ve Allanın kendilerine emri veç
hile kalpleri ümitle dolu olarak yaşıyorlar. Bunlar 
arasında orada kıymetli arkadaşım Demirci Efenin 
ismini burada takdirle yadetmeği bir vazife telâkki 
ederim. Bu saf insan kendisi gibi diğer saf kahra
manlarla ortaya atılarak hakikaten pek büyük gay
ret, pek büyük himmet gösterirken hükümeti mer
keziye kendilerine unvan olmak üzere cani, şaki, hır
sız gibi güzel güzel iltifat göndermekten hali kalm-
yordu. Fakat bunlar azimlerini kırmadılar, daima mü
dafaa ettiler ve daima uğraştılar. Nihayet ben ki an
cak o zaman yetişebildim; İstanbuldaki merkezî hü
kümet düşman ve tekmil memleket bir vahdet göste
rebilmişti. Her taraftan ufak tefek gelen cephane yar-
dımlarile, zabitlerle; kıymetli arkadaşlar teşkilâtı bü
yüterek şimdiki halde doğrudan doğruya bir cep
he; ilk iptidaî şeklinden çıkarak fakat tekmil saffet ve 
nezahetini muhafaza edebilecek vaziyeti almıştır. Bu 
gün orada taburlar var, toplar var, makineli tüfenk-
ler var. Bu gün orada bir harp cephesi var. Mem-

(I, 2, 3, 4) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Ünver 
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leketin, vatanın muhtelif yerlerinde bildiğimiz harp 
cephelerinden bir tanesi var. Fakat orada onların hep
sinin fevkinde daha bir şey var; o da, ilk anda hisso-
lunan azim, ilk anda duyulan ümit, ilk anda Allahtan 
beklenen yardım... Bunların en büyük kuvveti o.. Ve 
bu nezahet hâlâ muhafaza ediliyor. Bu zavallı in
sanlar orada yalnız başlarına memleketlerini müda
faa etmek ve düşmanın tecavüzatma karşı bir set ol
mak gayretini gösterdiler. Bu gün artık onların He
yeti umumiyesi son zamana kadar memleketlerini va
tanlarını "muhafaza edecek bir harika gösterecekler 
ve hatta belki vaziyet icap ettirirse son azim ve celâ
detle belki düşmanı da oradan atacaklardır. Onla 
nn da bekledikleri bir nokta vardır ki Allaha ham 
dolsun o da hâsıl oldu artık memlekette bir Aydın 
cephesi, bir Kilikya cephesi, bir Geyve cephesi, bir 
Kafkasya cephesi yok; yalnız bir vatan cephesi var. 
(Alkışlar}. Bu güne intizaren orada çalışan kahraman 
ların kalpleri bu vatan cephesinin tevhidile bir kat 
daha kuvvet buldu ve vatanın diğer aksamında his
settiklerimiz, kadar fesat ve delâlet hissedilmedi, fesaf 
oraya girmedi ve giremiyecek. Fesada kapılanlar ora
ya gelsinler, oradan zulmün ne olduğunu onların ağ
zından işitsinler. 

Ben eminim ki o zaman onlar da hiç bir fesat ko-
parmazlar... Bu gün artık vatan meselesi, ümit ede
rim ki zaten heyeti umumiyenizce arzu eylediği de
recede müdafaai milliye meselesi haline gelmiştir. O 
tarafın ağır olan yükü yalnız o tarafın üzerinde kal
mayıp tekmil memleket için bir iman borcu bir din 
borcu olacak... 

Efendiler son sözümü bitirmezden evvel o cep
heyi teşkil eden, o cephe için çalışan ve o cephede 
yüksek karlı dağların üzerinde, engin Akdenizin in
cili sahillerinde uğraşan, çalışan, çarpışan Aydının; 
mamur ve feyiznâk toprağın evladlarını hürmetle 
yad etmeği bir vazife telâkki ediyorum. (Alkışlar) Ce-
nabıhak onların şehitlerini rahmete mazhar etsin. Ce-
nabıhak o Gazileri daima muvaffak etsin. (Amin so
daları) Süngülerini keskin etsin ve onları daima mu
vaffak bilhayır etsin. 

Hakikaten şunu kemali fahr ile söylerim ki mem
leketin vahdeti, memleketin bu günkü azmi ve kuv
veti ilk evvelâ oradan çıktı, oradan tecelli etti... (Alkış
lar). 

Kapanış Saati : 05.50 

Birinci celsede verilen ve okunmasına lüzum kalmayan takrirler : 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Mevzubahs ve müzakere olan lâyihai kanuniye-
nin 10 mayıs 1336 tarihinden sonra geleceklerin Mec
lise kabul edilmemesi şeklinde tadilini teklif eyle
rim. 

9 Mayıs 1336 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RIY^J ' -Tİ 
CELİLESİNE 

Evvelce intihap olunan mebuslarımız da aynen 
bizim gibi millet tarafından intihap edilmiş, kendi
lerinin sunu ve taksirleri olmaksızın bu kaza başları
na gelmiştir. Biz onların istihlâsı ve bize iltihakı için 
çalışmak lâzım gelirken onların, kabulü için kuyut ve 

şurut vazetmemiz muvafık değildir. Onların kabulü 
için tasibat göstermek düşmanlarımızı memnun ve 
müstefit etmeğe sebep olabilir. Her halde bu kanu
nun mevkii müzakere vazedilmemesini teklif eylerim. 

Sivas 
Mustafa Taki 

RİYASETİ CELİLEYE 

Büyük Millet Meclisinin tarihi küşadından iti
baren bir mah zarfında burada isbati vücut eden me
buslar Meclise dahil olur. Bu müddetten sonra gele
cekler kabul olunmaz ve müddetin hululüne kadar 
gelecekler Meclisin sülüsan ekseriyetile kabul olunur. 

Derdesti müzakere olan maddenin balâdaki şekilde 
kabulünü teklif eylerim 

9 Mayıs 1336 
Kırşehri Kayseri 
Müfit Sabit 
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Dersadette içtima eden mebusanı muhteremden 
felahı vatan grupuna dahil olmak suretile hissiyatı 
vataniye ve mesleki hamiyetperveranesini izhar etmiş 
olan zevatın meclise kabullerini ve diğerleri hakla
rında kuvvei icraiye tarafından tetkikat ve tahkikat 
icrasından sonra ekseriyeti sülüsan ile kabulünü teklif 
eylerim. 

9 Mayıs 1336 
Çorum Mebusu 

Sıddık 

Davete İcabetle Büyük Millet Meclisine İltihak Et- j 
memiş Bulunan Mebusanın Sureti Kabullerine Dair i 

Kanun 

1 — jtstanbulun işgali üzerine daveti vakıaya ica
betle Ankarada Büyük Millet Meclisine iltihak et
memiş bulunan mebuslar badema Meclisin sülüsan 
ekseriyeti ârasile kabul olunurlar. 

2 — Bu Kanun tarihi neşrinden itibaren-meridir. 
3 — Bu Kanunun icrayı ahkâmına Büyük Millet 

Meclisi memurdur. 
Celâleddin Arif Hamdullah Suphi Besim Atalay 

İzmit 
Sırrı Yunus Nadi Şeyh Servet 

Konya 
Refik 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Şimdiye kadar davete icabetle Büyük Millet Mec
lisine iltihak etmemiş olan mebuslar hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin fıkrai ahiresinde muharrer 
(sülüsan ekseriyeti ârasile) ibaresinden itibaren (sü
lüsan ekseriyeti ârasile kabulünden sonra müzakere
ye iştirak ederler) suretinde tashih buyrulmasını tek
lif ederim. 

9 Mayıs 1336 
Çorum 
Hasim 
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