
DEVRE : 1 C İ L T : 1 İÇTİMA : 1 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

17 Mayıs 1336 (1920) 

Mürderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

il. — JCırşehir Mebusu Müfit Efendinin; 
elviyei selâsede icap eden teşkilâtın kurulması 
için Heyeti İcratyeye salâhiyeti kâmile verilmesi 
hakkında takriri. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Beyin; elviyei 
selâsede askeri ve mülki teşkilât kurulması için 

Sayfa 

m 
3Q 

30 

Sayfa 
Heyeti Jcraiyeyc salâhiyeti kâmile verilmesi 
hakkında takriri., 30 

3. BEYANAT 31 

/. — Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin; 
anavatana iltihak eden elviyei selâsede teşkilât 
yapılması için Hükümete salâhiyet itasına dair 
takrirler üzerinde ve vaziyeti umumiye hakkında 
beyanatı. 31:~5 

Cilt : 1 

17 n d inikat -* 2 nci Cebe 



I : 17 17 . 5 . 133« C : 2 

ONYEDtNCt İN'tKAT 

17 Mayıs 1336 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : Badezzeval 3.10 

REİS — Reisisâni Celâlettin Arif Bey 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Efendim; celsei hafiyeyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Onüçüncü In'ikat 

Dokuz Mayıs 1336 Salı 

İkinci Celse 

Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riya
setlerinde, saat badezzeval 3.30'da in'ikat ederek; 
İstanbul'da bulunup Büyük Millet Meclisine iltihak 
etmemiş olan mebuslar hakkındaki kanun üzerinde 
görüşüldü ve İstanbul'dan gelecek mebusların heyeti 
icraiye ile temastan sonra yine heyeti icraiyece Mec
lise takdim olunarak vazifeye iptidar ettirilmeleri 
hakkındaki takrir ile Büyük Millet Meclisini teşkil 
eden azaya mebusan misillû tahsisat itasına ve Bü-

/. — Kırşehir Mebusu Müfit Efendinin; elviyei 
selâsede icap eden teşkilâtın kurulması için Heyeti 
tcraiyeye salâhiyeti kâmile verilmesi hakkında tak
riri. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Beyin; elviyei selâ
sede askerî ve mülkî teşkilât kurulması için Heyeti 
tcraiyeye salâhiyeti kâmile verilmesi hakkında tak
riri. 

REİS — Efendim iki takrir var. İkisi de aynı 
mealdedir, okutuyorum. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Elviyei selâscnın Büyük Millet Meclisine mebus 
izamı süratiyle anavatana, liMhaık ettikleri kavlan ve 
fiilen ve resmen sabit olmuş ve Meclisi Âlice de bu 
husus ihtiramlar ye teşekkürlerle kabul edilmiştir. 
Eczayı vatandan madut bulunan mahalli mezkûr için 
Heyeti İcraiyece icap eden teşkilâtın yapılması vu
ku bulacak her türlü taarruzlara karşı muhafaza ve 

yük Millet Meclisi Reisi ile Heyeti icraiyeye dahi 
vekillere de mebusinin aldıkları tahsisatın aynı mik
tarında tahsisat itasına dair takrirler kabul olundu ve 
celseye ara verildi. 

Üçüncü Celse 
Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

inikat ederek; vaziyeti siyasiye ve askeriye hakkın
da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin beyanatı isti-
ma olunduktan sonra celsei hafiyeye son verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya Bursa 

Haydar Muhittin Baha 
REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
Zaptı sabıkı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

müdafaatın icrası şer'an ve kanunen elzem olduğun
dan Heyeti Müşarileyhaya bu bapta salâhiyeti kâmi
le verilmesini teklif ederim. 

17 Mayıs 1336 
Kırşehir Mebusu 

Müfit 

RİYASETİ CELİLEYE 
Rus tahakkümünden ecnebi desaisinden, ermeni 

mezaliminden lütfü hak ve azmi millileri sayesinde 
kurtulmuş olan Elviyei selâse müslümanları hakkın
da icap eden teşkilâtı mülkî ve askerî hususlarının 
muhitin kabiliyeti fıtriye ve nezahetleri dairesinde tat
biki için icra Vekillerine salâhiyeti kâmile verilmesini 
teklif ve istirham ediyorum. 

Erzurum Mebusu 
Salih 

RElS — Efendim, bu takrirleri kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Müttefikan kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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3. — BE1 

1. — Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin; anava
tana iltihak eden elviyei selâsede teşkilât yapılması 
için Hükümete salâhiyet itasına dair takrirler üzerin
de ve vaziyeti umumiye hakkında beyanatı. 

REİS — Söz Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin. Buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) — Efendim, beş, altı gündenberi cereyan eden 
ahvali dahiliyeyi sıra ile arzedeceğim. 

Son verdiğim malûmatta Arif Bey kumandasında 
bir müfrezemizin Yabanabada geldiğini ve oradaki 
kuvayi saire ile birleştiğini arzetmiştim. Bundan dört 
beş gün evvel Arif Bey bir kazaya uğradı. İhtimalki 
işitmişsinizdir. Kendisi Yabanabatta çadırında yatar
ken öldürülmüştür. Şimdiye kadar yaptığımız tahki
kat neticesinde sarih noktaya iktiran edemedi. Bunun 
ya dahilden veya hariçten vukuuna dair kat'î bir 
emmare elde edemedik. Bazıları diyorlar ki kendisi
nin şedidüttabı ve harekât esnasında maiyetine bi
raz tazyikatta bulunmuş olması gibi sebeplerle, doğ
rudan doğruya, kendi etrafında bulunanlardan bu ka
zanın sadır olabileceğine ihtimal veriyorlar. Fakat 
yine bazı malûmat vardır ki bunun yakınına soku
lan kimseler tesmim etmiş ve bu suretle vak'a husu
le gelmiştir. Her halde sarih ve kat'î bir malûmat 
yoktur. Maamafih tamiki tahkikat olunuyor efendim. 

Arif Beyin bu ziyaile oradaki vaziyetimizde hiç 
bir tebeddül hasıl olmamıştır. Zaten kuvvetler var
dır. Yine oradadır. Yalnız Arif Beyin doğrudan doğ
ruya kendi şahsına merbut olan ve şuradan bura
dan aldığı efradın kimi memleketine gitmek istemiş 
ve kimi teessüründen dolayı artık orada kalamıya-
cağını beyan etmiştir. Biz de bunlara ayrı ayrı mu
amele yaptık. Bazılarını terhis ettik. Bazılarını baş
ka yerlere gönderdik. 

Yine biliyorsunuz ki Mudurnuda, Düzce cenu
bunda, Bolu cenubu garbisinde bizim müfrezemiz var
dı. Yalnız o kadarını arzetmiştim. Fakat sureti umu-
miyede Bolu ve Düzceye karşı ittihaz etmekte oldu
ğumuz daha vasi tedabiri askeriyeyi tafsil etmemiş
tim. Bu tafsilâttan arzedeceğim şudur ki Mudurnuya 
biz miktarı kâfi kuvvetler tahşit etmekle iştigal edi
yorduk. Orada yalnız ufak bir müfrezemiz vardır. 
Anlaşılan Düzce isyanı ve onların müşevvikleri ora
da bazı tahşidat yapılmakta olduğunu his etmiş ola
caklar ki bunun üzerine on üç mayısta öğleden son
ra Mudurnu müfrezesine şimalden gelen bir takım 
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usat, o civarda bulunan köylüleri dahi tazyik ve teh
dit ile beraberlerinde almak suretile müfrezeye taar
ruz ettiler. Muharebe o gün akşama kadar devam 
etti. Gece devam etti. Henüz cenuptan geçmekte 
olan kuvvetler iltihak etmemiştir. On dördüncü gün
de bu müfreze orada yalnız kaldı ve yalnız başına 
müdafaa etti. O günü de kazandık. Yapılan bir mu
kabil taarruz neticesinde mağlup oldular, perişan bir 
surette dağıldılar. Rica ettiler. Bu ricat eden usatı 
gündüz süvari ile bir yere kadar takip ettik. Gece da
hi takibe devam olundu. Gece takip icra eden piyade 
müfrezeleri - Abat silsilesi vardır Mudurnu civarın
da - Abat silsilesinin cenup versanlarında tekrar mü
sademe şiddetli ve ciddî olarak başladı. Bunu müte
akip Mudurnudan gelen takviye kıtaatının yaptığı 
tazyik ve taarruz neticesinde usat tekrar mağlup ol
dular ve perişan bir surette bir kısmı şimale, bir kıs
mı garbe ricat etti. Binaenaleyh muhaberatın neti
cesi bu gün bu suretle hitam bulmuştur. Tabiî ora
daki kuvvetlerimiz yalnız Abat silsilesine hâkim ol
makla iktifa ettiler. Geride gelmekte olan kuvvetle
rimiz vardı. 

Aynı tarihte on üç mayısta Geyve boğazı şima
linde bir vukuat oldu efendim. Son alınan malûma
ta göre Anzavur bu cihete geçmişti. Adapazarı, Ha-
midiye, Kemaliye Kumbaşı namındaki köylerde be
raberinde bulundurduğu 400 - 500 kadar usatı ve bir 
top ile Geyve boğazının şarkı şimalisinde bulunan 
sırtlara - bizim kuvvetlerimiz vardı - Boğazköy civa
rında 1 0 - 1 6 gecesinde bir baskın yapmış ve orada
ki sırtlan işgal etmiştir. Dün 16 mayısta tarafımız
dan yapılan mukabil taarruzda Anzavurun burada 
bulunan kuvvetleri mağlûp oldu ve heyeti umumiye-
sile tekrar şimale ve eski yerlerine ricat etti. Bina
enaleyh usatın gerek Geyve boğazında ve gerek Mu
durnu istikametinde yapmak istedikleri hareket bu 
suretle akim bırakılmıştır ve bizim daha müessir ha
rekâtımız için yapmış olduğumuz plâm bozmağa mu
vaffak olamadılar. Biz yine tertibatımızı ikmal et
mekte devam ediyoruz. 

Bunlarla meşgul olduğumuz sırada Yenihanda da 
bir vak'a oldu. Yenihan biliyorsunuz ki Sıvasın şima-
lindedir. Eski müteahhitlerden Nazım namında birisi 
meşhur eşkiyadan Kara Mustafa ve bir de katil Sa-
im namile meşhur bir adam bunlar Yenihan, Zile ve 
o civardaki ahaliyi ifsat ile iştigale başlamışlar. Bu
nun neticesi olarak aym tarihte yine Kaman civa-
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rında bir takım Laik toplamışlar - ki 400 - 500 kişi 
kadar miktarları vardır • Yenihan merkezinde toplan
mışlar. Sivas vilâyetine bir ültimatom vermişler. Bu 
ültimatomda diyorlar ki; Siz Padişahla muharebe edi
yorsunuz. Bundan sarfınazar ediniz ve bizden çok 
vergi alacaksınız, asker alacaksınız gibi sözler söyle
mişler ve bir çok tehdidatta bulunmuşlardır. Anlaşı
lıyor ki halkın bir kısmı anlamadan bu işe iştirak edi
yor. Bir kısmı cebir ve tazyik ile iştirak ediyor. 

Tedabiri askeriye neticesi olmak üzere zaten an-
lamıyarak toplanmış olan halk bu tedabir neticesin
de dağılmışlar ve Nazım ile Kara Mustafamn çapul
culuk yaptığım kendileri de görmüşlerdir. Bu suretle 
Yenihanda tahaddüs eden vak'a bu gün için berta
raf edilmiş bulunuyor. Fakat sebeplerini ve sairesini 
takip ile iştigal ediyoruz. Bu Yenihan vak'ası haber 
verildiği gün Aziziyede de bir içtima olduğunu ha
ber aldık. Fakat bunun mahiyeti anlaşıldı. Hiç bir 
gûna hareketle alâkası olmıyan şahsî bir takım mü-
naferetten dolayı bir kaç kişinin bir araya geldiği 
büdirilmiştir. Hakikî olarak bir vak'a yoktur. 

Efendim; biliyorsunuz ki Konyada da ufak te
fek bazı vakayi olmuştu. Orada bulunan kumandan 
takibat yaptırdı. İcap edenler tevkif etti. Bütün ic
raatı henüz tahkik mahiyetinde idi. Evvelki gün yeni 
bir hadise olmuş. O da şehir dahilinde silâh sesi du
yulmuş ve mahbushanede bulunan mevkufin bir bi
rine silâh istimal etmiş ve asker de bunlara karşı si
lâh istimaline mecbur olmuş. Bütün bu gürültü ne
ticesinde ciddi bir vak'a yok. Her halde henüz gerek 
merkezi Konyada ve gerek muhitatında teşvikan vaki 
olan bir vak'adan sonra orada vali ve kumandan olan 
zat idarei örfiye üân etmeğe mecbur olmuş ve 15 
mayıs tarihindenberi Konyada idarei örfiye ilân edil
miştir. 

Antepte yeni ve mühim bir vak'a yoktur. Bili
yorsunuz ki orada da muharebeler olmaktadır ve 
son bir muvaffakiyetimiz vardır. Ondan sonra yeni 
bir malûmat olmadı. Dün on altıda bir Fransız tay
yaresi Antep afakında uçtuktan sonra Ceraplus isti
kametine gitmiştir. 

Fransızlarla alâkası olduğu için diğer bir ufak 
vak'adan bahsedeyim, tstanbulca Zonguldak müstakil 
liva haline ifrağ edilmek istenilmiş ve daha evvelce 
tarafımızdan idareten müstakil liva yapılmış ve kay
makam da mutasarrıflık vekâletine tayin edilmişti ve 

kendisine emir verilmişti ki îstanbuldan bir mutasar
rıf gelirse mümanaat ediniz. Son aldığımız malûmat
ta Îstanbuldan Kadri Bey isminde bir adam gelmiş 
ve doğrudan doğruya Fransız karargâhına gitmiş ve 
mutasarrıflık» vazifesini orada deruhde etmiş. Bittabi 
biz henüz Zonguldağın üzerinde müesser olmak için 
iştigal etmiyoruz. Fakat Zonguldağın dahil ve harice 
karşı işgalini tanzim etmek istiyoruz. Zonguldağın 
kaza veya mutasarrıf merkezim dahile naklini yazdık. 
Geçenlerde vuku bulan maruzatımda Fransızlarla 
münasebetimizi arzetmiştim. Buraya bir heyet, sahibi 
salâhiyet bir heyet gelecekti. Şimdiye kadar cereyan 
eden muhaberatta Îstanbuldan Binbaşı (Labor) is
minde bir zat buraya gelecekti. Bursaya geldi. Ora
dan verdiği telgrafta diyor ki; Antalyaya çıkacak bir 
heyetle Eskişehirde birleşmek üzere iltihak emrini'al
dım. Müsaade ediniz seyyahatıma ... Bittabi müsaade 
edilmişti. İkinci bir telgrafta diyor ki : Hareket ede
ceğim sırada yeni talimat almak üzere Istanbula av
detim bildirildi. On ikide de bu heyet Antalyaya çık
mamıştır. Yalnız bu esnada (Ceneral Goro) dan - Sur-
ye mümessili olaa bir zattır - bilvasıta bir telgraf 
geldi, beyanı itizar ediyordu. Ceneral Doke'den bu 
gün aldığımız bir telgrafta heyetin Antalyaya mu-
vasalatine intizar ettiğini yazıyor. 

Trakyadan da geçenlerde bahsetmiştik ve en son 
heyeti celilenize arzettiğim vaziyet şu idi zannede
rim : Evvelâ Şarkî Trakyanın vaziyeti coğrafiyası iti-
barile müşkülâtla hareket etmek mülâhazatı derme-
yan ediliyordu ve bütün bu mülâhazatta bir de Fran
sız iğfalâtı vardi. Her halde yalnız başlarına muna-
fazai mevcudiyet edilemiyecektir. Fransız mandası 
talep edelim, muvafık olur mu diye düşünülüyordu. 
Fransız mandasına girmek yine neticesi Yunanlılara 
verilmek olacağından o muhabereden sonra Edirne-
de iki yüz kırk kişiden ibaret olmak üzere bir kongre 
yapıldı. Bu kongrenin verdiği en son mukarreratta 
sureti kafiyede muhafazai mevcudiyet etmek ve Yu
nanlılara karşı müdafaayı kabul etmekten ibarettir. 
Gerek bu heyetten ve gerek kumandanlarından aldı
ğımız en son telgrafta bu kararın pek kat'î olduğu
nu ve bütün Trakyada bulunan kolorduca da esbabı 
müdafaaya tevessül edildiğini yazıyordu. 

Sonra Sanremo miizakeratının hitam bulduğu ta
biî mesmuu âlüenftizdir. 

Türkiye sulhu hakkındaki şartnamesinde Îstanbul
dan gönderilen heyete tebliğ edildiğini ve bir aya 

31 — 
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kadar cevap verilmek üzere mezuniyet verildiğini 
işitmiş olacaksınız. Bizim de malûmatımız vardır. 
Mukarrerat henüz neşrolunmadı. Yalnız bize sureti 
hususiyede gelen malûmatta bir defa Trakyanın Ça
talca hattına kadar Yunanlılara itası vardı, tzmirin 
Yunanlılara verilmesi, şarktan bir kısım arazinin Trab-
zonun şarkına kadar olan arazinin ermenilere terki 
vardır. Bir de İstanbul boğazları hakkında Londra 
mukarreratının tatbiki takarrür ettiği bildiriliyordu 
ve zannederim ki esas metinde de bunlar vardır. Bi
zim gördüğümüz suretlerle... 

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (Sivas) — Şark hu
dudu nerelere kadardır? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Şark hududunda deniliyor ki Trabzonun 
şarkına kadar Ermenistana... 

Efendim; şark hakkında en son aldığım malû
matta eski malûmatımızı tebdil edecek kadar büyük 
bir şey yoktur. Gürcistan malûm, vuku bulan taar
ruza karşı seferberliğini yapmakla meşgul ve hudut 
üzerinde bulunan bir köprüye şarktan gelmiş olan 
kuvvetler hücum ediyor, taarruz ediyor, Gürciler de 
bu köprüyü tahribe mecbur oluyorlardı. Karabağda 
kuvvetler tahaşşüt ediyordu. Bu kuvvetlerin Erme
nistana taarruzu ihtimali vardır. Kat'î malûmatımız 
yoktur. Bunun da sebebi biz doğrudan doğruya ma
lûmat alabiliyorduk. Son günlerde anlaşılıyor ki İn
gilizler buna bir az mani oluyorlar. Onun için an
cak Odesadan ve SivastoDoldan malûmat alabiliyo
ruz ve bu malûmat da bir hafta teahhür ediyor. 

NEBİL EFENDİ (Karahisar Sahip) — Aydın 
hakkında bir şey var mı, sulh-konferansınca?.. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — İzmir Yunanlılara terk olunacaktır, demiş
ler. Yunanlılar İzmir şimal cephesinde bir kaç gün 
evvel bir taarruz yaptılar, ki 10 mayıs 1336 zanne
derim, muvaffak olamadılar. Biliyorsunuz zannede
rim. 

Şark hakkında yeni bir malûmat yoktur. Yalnız 
Batumdaki İslâm Cemiyeti âzasından Mehmet Edip, 
Ahmet Akif, Mahmut Celâl Efendiler mensup ol
dukları cemiyetler namına Büyük Millet Meclisile te
mas etmek üzere 13 mayısta Samsuna geldiler ve 15 
mart 1336 da verdikleri malûmat çok bir şey değil. 
Yalnız Batumdaki. tezahürata karşı İngilizlerin hiç 
bir harekette "bulunamadığım bildiriyorlar. Yalnız bu
rada sayam dikkat bir iki şey var. 

Gürcilerle Ermenilerin ekseriyet itibarile bolşe-
viklere mütemayil iken İngilizlerden bazı menafi istih
sal etmek için şimdilik muarız vaziyet gösterdikleri
ne dairdir. Vakıa Gürcilerin bolşeviklere mütemayil 
olduğuna dair, hatta bir ittifakname yaptıklarına da
ir malûmat vardır. Fakat bunu mevsuk telâkki etmi
yoruz. Bunu daha çok haber olarak telâkki ediyo
ruz. Ondan dolayı uzun uzadıya bundan bahsetmek 
istemem. Yalnız fikir itibarile şunu arzetmek iste
rim ki Gürcilerin yaptığı söylenen ittifak bittabi aza
mî derecede Gürcistan menafiine aittir. Meselâ bi
zim elviyei selâsemizi dahi memleketimizden ayır
mak tasavvurundadırlar. İngilizler böyle işaa ediyor
lar. Gürcilerin bizden evvel bolşevııderle ittifak yap
maları bizim aleyhimize olabilir. Başka bir arzunuz 
var mı efendim? 

BİR MEBUS B. — Suriyeden birisi geliyor de
miştiniz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(Devamla) — Suriye'den birisi geliyor, yoldadır. (1) 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Azerbaycan ta 
rafından bize bir müracaat var mı?.. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Efendim bizim bidayettenberi Kafkasya 
dahilinde bir takım adamlarımız vardır ve oraya git
miş olan zevata verilen salâhiyetlere göre Azerbay
canlıların bizim noktai nazarımız dahilinde bizimle 
tevhidi mesai etmelerinin temini kendilerine havale 
edilmişti. Son aldığımız bir malûmat vardır, ki (belki 
15 günlük bir malûmattır) (2) bu malûmatta Azer
baycan - Türkiye ittifakı tasdik edilmiştir ibaresi var
dır. Fakat bittabi nasıl şerait mevzubahs olmuştur, 
ona dair tafsilât olmadığı için arzetmiyorum. Azer
baycan Hükümetinin teşriki mesaisini temin etmek 
lehimizedir. 

BİR MEBUS B. — Bozantı elan sukut etmedi mi? 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehri) - Mudanyada bir 
içtima olacaktı, ondan bir şey çıkmadı mı? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Hayır çıkmadı efendim. 

HAŞtM B. (Çorum) — Paşa Hazretleri, Erme
nilerin Bolşeviklerle ittifakı bizim aleyhimizde olur. 
Biz onlardan evvel itilâf etsek acaba mümkün değil 
mi? Bolşeviklerle ittifak etsek olmaz mı? 

{1,2,) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Efendim, ben yetişemedim. Fakat Meclisi 
Âliniz burada okunmuş olan bir takrirle heyeti icra-
iyeye bir dereceye kadar salâhiyet verdi (Elviyei se-
lâseye dair sesleri) (Salâhiyeti her hususta teşmil ede
riz sesleri.) 

EMİN B. (Bursa) — Maahaza teşmil ederiz. 
SABRİ B. (Bolu) — Kuvyei icraiye iyiden iyiye 

tahkikatını icra ve kanaatini izah eder. Heyetin in-
tihapkerdesi olan heyeti icraiye tetkikat icra eder, 
kanaatim budur, der. 

REİS — Efendim, muhavere şeklinde olmasın. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Her halde şarkta yapacağımız icraatı ve 
harekâtı bir defa kendimiz vicdanımıza ve aklımıza 
karşı esbabı kafiyeye iktiran ettirebildiğimizi görme
liyiz. Bunu gördükten sonra Heyeti Umumiyenize 
arzader ve oddan stonna (bir karama varanız;.) (1) Ken
dimiz de hiç bir şeye kanaat hâsıl olmadıkça bir 
işe başlıyarhayız ve zaten bundan evvel makasıdı mil-
liyemizin temin ve istihsali için-her türlü teşebbüsata 
tevessül etmemiz için salâhiyeti heyeti icraiyeye bahş 
buyurmuştunuz. Biz o salâhiyete istinaden tabiî her 
tarafta teşebbüsatta bulunmaktayız. Ancak bu teşeb-
büsatın fiil haline, ifrağı için tarihe karşı, millete kar
şı çok düşünmek mecburiyetindeyiz ve bu düşünce
ler son icraatın takarrübünü anlattığı zaman zannedi
yorum ki Heyeti Âliyenizde icap eden kanaat ve iti-
mad hâsıl olacaktır. 

MUSTAFA EFENDİ (Antalya) — Mudurnuyu 
bahs buyurdunuz. Gerede ve Çerkeşte vaziyet nasıl
dır. Ahalinin harekâtı nasıldır? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Malûmu Âliniz Gerede de bir kısım halk 
tJamjami'yfe Düzcddieaı gatenfedlıe tevhidi mesai etmjiştii 
ve çok fenalığı da dokundu. Geredenin geçen arzet-
miştim. Çerkeş üzerinden gelen bir müfrezemiz cenup1 

tan Yabanabata gelen bir müfrezemiz iğfal edilmiş
ti ve tekrar yerlerine avdete mecbur oldular. Bun
dan sonra biz Geredeyi yakmak, yıkmak, vurmak is
temedik. Çünkü her halde iğfal edildiğine kani idik. 
Binaenaleyh Gerede üzerine yürümekten sarfınazar 
ettik. Yalnız Çerkeşte ve Yabanabatta harekete mü
heyya olmak üzere kuvvetlerimiz vardır. Asıl tedibi 
iktiza eden Düzce olduğuna kani bulunuyoruz. Bina
enaleyh oraya karşı harekette bulunacağız. Ondan 
sonra tekrar Geredeliler biz asi vaziyette bulunmak 
istiyoruz derlerse bittabi onun da icabına bakarız. 

NAZIM B. (Tokat) — Konyadaki icraat nedir? 
MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De

vamla) — Efendim, bu icabatı kanuniyesine tevfikan 
yapılmıştır. Malûmu Âliniz vali orada gördüğü lü
zum üzerine Dahiliye Nezaretine müracaat etmiş 
İcabatı kanuniye ne ise buna tevessül etmiştir. 

DR. MAZHAR B. (Aydın)- — Arif Beyin öl
dürüldüğü havadisinden sonra bir çok fena şayialar 
Meclisin içine yayılıyor. Hilafı merzi bir çok katli 
nüfusa ve yağmaya teşebbüs olunuyor deniyor ve 
olunduğu ahali arasmda şayia halinde deveran edi
yor. Bu hakikat mıdır, hakikat ise pek fena tesirler 
bırakması tabiî plan bu husus hakkında Heyeti Âli-
yeleri tedabir ittihaz etmiş midir? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Arif Bey öldükten sonra buyurduğunuz 
gibi bazı yerlerde usatın bazı köyleri yaktığı ve bazt 
yerlerde tedibat yaptığı doğrudur. Bu tedibat ve ten-
kilâtta ifratkârane hareket ettiğine dair malûmat var
dır. Yalnız halk tarafından bize vuku bulmuş bir şi
kâyet yoktur. Bu malûmatı kendi adamlarımız ma-
rifetile alıyoruz. Buna karşı yaptığımız tedbir ku
mandanları ve askeri sureti katiyede böyle şedit taz-
yikattan menediyoruz. Buna kafiyen muhalif bu
lunuyoruz. Tehdit ile vaziyet alıyoruz. Beri taraftan 
(âsiiletr, fok taraftan da 'biz vurur) (2) isdk fou balkı 
şaşalatmaktan başka bir şeye yaramaz. Yalnız mü
sebbiplerini bulup kanuna tevfikan hareket etmek doğ
ru olabilir. Alelitlak halkı zarardide etmemek lâzım
dır. Kumandanların bu hususa nazarı dikkatlerini cel-
bediyoruz. Bu gibi harekâtın tekrarına mani olmak 
lüzumu şüphesizdir. 

MUSTAFA B. (Karahisar Şarki) — Bendeniz 
memleketten gelirken bir çok kaza ve sancaklara uğ
radım. Şimdi temas ettiğim bazı zevatın arzularına 
nazaran İstanbul ile uyuşmanın bir çaresi bulunma
dıkça bu çatal kazık yere batmaz. Istanbulla uyuş
manın çaresine bakmak lâzımdır. Lütfediniz efen
dim. Bizim Istanbulla ihtilâfımız ne derecede cereyan 
ettiğine vakıf değilim. Binaenaleyh bendeniz arzu edi
yorum ki bu babta itilâf için heyeti icraiyece bir 
teşebbüs var mıdır, yok mudur, veyahut bunun za
manı geçmiş midir? Bunu lütfen izah buyurunuz. 

MUSTAFA XEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Zannederim ki bu zihniyete göre bizim îs* 

(/, 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek-> 
lertdi. M. Ünver 
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tanbulda muarefede bulunduğumuz bir makam, bir 
hükümet yoktur. îstanbulda bulunan hükümet bütün 
mukaddesat ve bütün makamat düşmanın tahtı isti
lâsına düşmüştür. Binaenaleyh îstanbulla anlaşmak 
demek tstanbuldan düşmanları tardetmek demektir. 
Anlaşacak, anlaşmıyacak bir şey yoktur. 

REİS — Efendim, malûmu Âliniz Zati Şahane
ye bir ariza vardır. Orada Meclisimiz hakikat hali 

Zati Şahaneye arzetti. Âlemi İslama bir takım beyan
name vardır. (Bunu anlamayanlar, anlamak isteme
yenlerdir.) (2) 

Bir çeyrek saat teneffüs edilmek üzere celsei ha 
fiyyeye hitam veriyorum. 

Kapanma Saati : 3.50 

(2) Esas zabıttan alınarak eklendi. M. Ünver 
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