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YÜZ ONBİRİNCİ İNİKAT 

9 Kânunuevvel 1336 Pazartesi 

Üçüncü Celse 

REİS : 

KÂTİPLER : (1) 

REİS — Celsei hafiye kuşat olundu. Zabtı sabık hulâsası-okunacaktır. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Yüzyedinci İn'ikat 

2 Kânunuevvel 1336 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Celâlettin Arif Beyefendinin riyasetlerinde içtima 
ederek; Erzurum Mebusu Salih Beyin hafi celsede 
cereyan eden müzakeratın ifşa edildiği hakkındaki be
yanatı dinlendikten sonra Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesi üzerinde görüşüldü ve celseye ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

in'ikat ile ermenilerle yapılan müzakerat hakkında Ha
riciye Vekili Ahmet Muhtar Beyin izahatı ve mevzu 
üzerindeki müzakereleri müteakip celsei hafiyeye son 
verildi. 

Reis Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya 

Haydar 
REİS — Zabtı sabık hulâsasını kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edildi. 

İSTİZAH 

/. — Cephelerdeki askeri vaziyet, bazı milis kuv
vetlerin tasfiyesi hakkında istizah takriri. 

REİS — Cephelerdeki askeri vaziyet ve baz: mi
lis kuvvetlerinin tasfiyesi hakkında istizah takriri var, 
okutuyorum. 

(Takrir okundu) 
REİS — İstizah takririni kabul edenler ellerini 

kaldırsın. Müdafaayı Milliye Vekâletinden istizah 
hakkındaki takrir kabul edildi. 

FEVZt PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Ko
zan) — Bendeniz Erkânı Harbiyei Umumiye Riyase
ti ve Müdafaai Milliye Vekâleti namına söyleyece
ğim : Efendim hükümetimiz teşekkül ettiği sırada or
dumuz yok denilecek derecede perişan bir halde idi. 
Ancak Şark cephesinde bulunan ordu, büyük bir te
cavüze uğramadığı için ve bahusus İngilizlerin tazyi-
katı ile ellerindeki silâhlarını vermedikleri için henüz 
mükemmel bir halde bulunuyordu. Böyle bir zaman
da ve heyeti âliyenizin itimadına mazhar olarak ve
kâleti deruhte ettiğim sırada cephede bulunan kıtaa-

(/) Reis ve Kâtiplerin isimleri tespit edilemedi. 

timiz; mahallî kuvvetlerle takviye olunmuş idi ve bu
nun böyle olması da tabiî idi. Çünkü İzmir işgaü 
üzerine millette zuhur eden galeyanı millî idi. Zira 
ordu mütareke ahkâmına riayete mecbur idi. O sıra
da gerek Nazilli cephesinde ve gerekse Balıkesir cep
hesinde bazı şahsiyetler belirdi ve milletin hakikaten 
ne kabiliyet ve salâbette olduğunu Avrupaya ve âle
me karşı gösterdi, ki bu hâl şayanı şükrandır ve ben 
ilk Müdafaayı Milliye Vekili sıfatiyle bu tearüf et
miş olan şahsiyetler ve sistemlere karşı, ordu zihni
yetini efkârı umumiyeye kabul ettiremezdim. 

Bir memuriyetle Akhisar, Salihli ve Alaşehirde do
laştığım sırada oradaki zihniyetin büsbütün başka 
bir cereyan aldığını gördüm. Hattâ diyorlardı ki; biz 
askerleri münavebe ile cephede bulunduruyoruz. Biz 
bedeli nakti alırız; koyun toplarız ve bu suretle bir 
seneden beri memleketlerimizi muvaffakiyetle müda
faa ediyoruz ve bu gördüğünüz fırkaları da biz bes
liyoruz. Taburlar beş yüz elliye indirilmişti ve şüp
hesiz bu kadar tahsisat verilebiliyordu. Millet, bunu 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti vasıtasiyle temin ediyor ve 
hakikaten cepheyi tutuyorlardı. Bu hal de şayan şük
ran derecede idi. Malûmu âliniz her sınıfın bazı es-
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rarı olduğu gibi sanatı askeriyenin de bazı sırları 
vardır. Bu askerlere »dikkat ettim; hep köylerinin ya
nından toplanmış, hattâ Koyuncu Ali namında uğ
radığım bir köyde dediler ki; bizim köyde yüz, yüz 
elli kişi kadar vardır amma hep ileridedir ve halbuki 
tecarübü müteaddide göstermiştir ki böyle müdafaa 
yapan kuvvetler; sıkı bir tazyik altında inhilâle uğru
yorlar. O da bizdeki vatan mefhumu ile aile mefhu
munun tesiratı neticesidir. Bu hâl milletin zihniye
tinde büyük bir yer edinmiştir. Her nerede olursa 
olsun hattâ Rumelide; Anadoluda, Arabistanda; düş
mana uzak mahaller ahalisi daha metin bulunmuşlar
dır Düşmana yakın ve ailesini kurtaracak yerlerde 
bulunanlar daha az metin çıkmışlardır. 

Kâzım Beyefendi ile Akhisar'da görüşürken bir ta
arruz hazırlığı yapalım dedik. Milli kuvvetler hari
cinden de iki üç fırka tertip olunuyordu. Toplarımı
zı vesairemizi de tanzim ediyorduk. Bu yeni kuvvet
lerle o vakit, Akhisar cephesinden bir yarma hareketi 
ile cepheyi yarar ve içeri gireriz, dedik. Bunun için 
de o zaman hatırımda kaldığına nazaran ... istinkâf 
ettim; çünkü mecburdum, selâmeti vatan noktai na
zarından. Fakat bugün heyeti âliyenize arzedeceğim... 
Dört bin tüfek; Yunanın taarruz eden kuvveti bu 
kadar yoktu efendiler; tüfek hesabiyle. Bu kuvvet ne
den böyle çarçabuk dağıldı? Gerçi bazı yerlerde, bil
hassa Giresun'da, Balıkesir'in cenubunda ... Öyle bir 
yerden müsaade ile muhafaza olunamaz. Düşman bir 
çevirme hareketi maksadiyle taarruz ederken; ve düş
man bizim kuvvetlerin bir çevirme hareketi ile, ar
kasına düştüğü takdirde bazı kıtaat görür ki; arkası 
kesilmiş. Bu vaziyette kuvvet dağılır. Bu tecrübeden 
sonra herkese kanaat geldi ki ordumuzun tesisi lâ
zımdır; tensikı lâzımdır ve Reis Paşa Hazretlerinin 
buyurdukları veçhile Fuad Paşa bu işe memur edildi 
ve onun da ilk teklifi orduyu tensik için 1314 ve 1315 
tevellütlüleri silâh altına alalım oldu. Bu veçhile ve 
lâzım gelen müsaade ile cepheye gitti ve kıtaatını 
topladığı sıralarda bazı hususiyetler peyda oldu. Kü
tahya'da bulunan Etem Bey kuvvetleri bir iki hafta 
içinde orada bir alay vücude getirmişlerdi. Fuad Pa
şa bunda büyük bir muvaffakiyet görerek bu teşkilâ
tın her tarafa tamimini istedi ve her tarafa bunu ta
mim ettiler. Fakat öyle çetelerle hareket ederek, me
selâ bir çete Konya'ya gitsin, bir çete Yozgat'a git
sin, oradan cepheye gitsin şeklinde müdafaa olamazdı. 
Teşkilâtı muntazama ile düşmana hücum ederek onu 
tard ve tebit edelim diye faaliyete başladılar. 

Efendiler galeyanı millî, muntazam çerçeveler ve 
usuller dahiline alınmazsa çarçabuk söner. Malûmu 

âliniz. 1870 - 1871 seferinde Almanlar Paris'i muha
sara etmişlerdi. O sırada Fransız kuvvetleri, muhasır-
ların iki misli idi. Büyük bir galeyan hâsıl oldu. Al
manları perişan ederiz, biz seylap gibi her taraftan 
yürüyüş etsek Almanlar her tarafta mahvolur dedi
ler ve kuvvet topladılar, topladılar sonra kapılarını 
açtılar ve fakat bilhassa cenuptan şiddetli bir muka
vemete maruz kaldılar ve perişan oldular ve aman 
bundan sonra biz bir şey yapamayız dediler. Haydi 
sulh... 

Tedricen para nasıl iktisat olunursa kuvvetler de 
öylece iktisat olunur. Biz de düşmanlarımıza galebe 
etmek hususunu planımıza koyduk. Bugün karşımız
daki İngilizlerin planları yıpratma harbidir, ingilizler 
Almanları ca böyle yıprattılar ve bizi de öyle yıprat
mak istiyorlar. İçimizde isyanlar çıkarmak; ufak, ufak 
taarruzlar yapmak ve daima muharebe, muharebe... 
Bu suretle bizi yıpratıp sükut ettirmek istiyorlar. Biz 
de bu plana karşı lâzım gelen tertibatı ittihaz eder
sek, o halde düşmanın bu planını suya düşürmüş olu
ruz. Bendeniz; cephedeki Kuvayı Milliye Teşkilâtının 
vaziyetini; bir iki ay evvel muntazam bir ordu yap
mak fikriyle cepheye azimet eden bir kumandandan 
duyduğum vakitte müteessir oldum. İsmet Bey gel
mişti ve Erkânı Harbiye Reisi idi. Dedim ki; bunu 
ben kavaidi umumiye haricinde gördüğüm için neti
cesini meşum görüyorum. Ne yapalım dediler. Kü
tahya'da bir alay yapan İsmail Hakkı Bey buraya ge
lecekmiş, aman gelmesin; biz lâzım gelen intizam ve 
inzibat dairesinde vazifemizi yaparız. Ben de emir 
verdim, dedim ki; katiyen İsmail Hakkı Efendiyi ... 
Lâzım gelen kuvvet orada yapılır. Malûmu âliniz (...) 
da bir vaka oldu, on günde yapılan alay, çarçabuk 
dağıldı, kumandanlarını vurdular ve o kuvvet sıfıra 
müncer oldu. O zaman kendilerine kanaat geldi ki; 
bu, ancak muvakkat bir hâl ve zaman içindir. Yoksa 
muntazam ve medit bir harbi temin edemez. Medit ve 
muntazam bir harbi idare etmek için mutlaka mun
tazam ve iyi tertip edilmiş kuvvet lâzımdır ve bun
dan sonra muntazam orduya ehemmiyet verildi ve 
kıtaatı muntazama teşkiline başlanıldı ve teşekkülden 
sonra da herkese emniyet geldi. Baktılar ki asker 
muntazam, askerin eslihası, cephanesi muntazam; nok
san toplarını da ikmâl ettik. Onun üzerine dediler 
ki; biz taarruz ederiz. O vakit henüz taarruza ge
çecek vaziyette değiliz. Yani lüzumundan fazla kuv
vetlere itimat ediyorsunuz, henüz o halde değiliz de
dim. Fakat bunlar, Reis Pasa Hazretlerinin tafsilen 
beyan buyurdukları veçhile, taarruzda muvaffak ola
madılar. Filhakika, bendeniz biraz da onlara hak ve-
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ririm; yani heyeti âliyeniz bizi itham edebilir ve der 
ki; madem ki burada muvaffakiyet ihtimali vardı, sa
natı harp bu taarruzu emrederdi. Düşman öyle bir 
halde idi ki ne sağ cenahı bir yere müstenit, ne de 
sol cenahı. Yunanlılar bugün Gediz'den çekilmiştir. 
Fakat Gediz'den çekilmeleri zannedilmesin ki kuva-
yjı milliyenin kahramanlıklarındandır. Düşman yaptığı 
hatayı anladı, derhâl kuvvetlerini geri aldı ve lâzım 
gelen tertibatı ittihaz etti. Düşmanın bu gafletin
den istifade etmek arzusu, bir kanaati askeriyeye müs
tenit olsaydı muvaffak olunacağına yüzde yüz em
niyet vardı. Bu tarzı harekette bir maksadı mahsus 
vardı. O da o vakit malûmu âliniz Garp cephesi 
taarruza geçmiş ve nasıl hareket edeceğini âleme ispat 
etmiş ve muntazam kuvvetten ne şekilde fayda ola
cağını da herkesin zihninde ispat eylemişti, Şimdi 
bu sefer istiyorlardı ki burada da bir muvaffakiyet 
olsun. Şüphesiz bu gayet müşkül bir şeydi ve eğer 
burada da bir muvaffakiyet hâsıl olsaydı Avrupaya 
karşı gayet faik bir mevki hâsıl olacaktı. Fakat o 
kuvvetlerin mahiyeten yekdiğerine müsavi olmama
sından dolayı ve Paşa Hazretlerinin de söyledikleri 
veçhile emir de dinlememeleri dolayısiyle muntazam 
bir hareket yapılamadı. Şarktaki muvaffakiyata isti
naden garpte de bir muvaffakiyet ihtimaliyle başla
yan harp maatteessüf bir felâketle neticelendi. 

Malûmu âliniz zamanımızda, büyük ordular dai
ma bir şimendifer hattına istinat eder. Gerek Şark 
vilâyetlerinde ve gerekse Filistinde bulunanlar bilir
ler ki Erzurum'a Rus orduları geldi, arkasından da 
şimendiferi beraber getirdi ve orduları Gümüşhane'ye 
doğru yürüdü. Hattâ denizlere hâkim olan ingilizler; 
Gazze önünde iki defa mağlubiyete uğradılar. Elle
rinde Dicle gibi bîr nehir hattı varken o kâfi gel
medi ve mecbur oldular Kûtülemmare'ye bir hat yap
tılar; Bağdat'a kadar girdiler. Onun için büyük or
duların harekâtı hep böyledir. 

Anadolu haritasına baktığımız zaman iki büyük 
ova görünür : Birisi Eskişehir'de açılıyor, buraya ka
dar geliyor; diğeri Afyonkarahisar'mdan Konya'ya 
doğru. Bunların ikisinin ortasından da bir hat geli
yor. Birisinin mebdei tzmit cihetinden diğerinin de 
İzmir'den yukarı doğru gidiyor. Şimdiye kadar ya
pılan tecarüp bunun mutlaka iki parçada idaresi lü
zumunu gösterir. Hattâ bunu; düşmanlarımızın kuv
vetlerini nasıl tertip ettiklerine bakınca da görürüz. 
Düşman bir kuvvet toplamış; Uşak ve civarında. Bir 
kuvvet de Balıkesir ve havalisinde. Çünkü şimendifer 
ve yol olmayan yerlerde ordu beslenmez... Bendeniz 

de bidayetten beri bu tarzda teşkilâta taraftar idim. 
Fuad Paşa zamanında daha Bursa cephesi yanlma-
mıştı; cephe halinde bulunuyordu ve o cepheyi idare 
edecek idi ve bu makul olabilirdi, istanbul ciheti 
emin idi ve bir tehlike yoktu. Burada muvaffakiyetle 
harp yapılabilirdi. Fakat Fuad Paşanın kuvvetleri ma
atteessüf dağıldıktan sonra buradan ayrılmak lüzumu 
hissolunmuştu. Bununla beraber kuvvetlerimizin tan
zimi ve tezyidi de lâzım geliyordu. Yunan taarruzun
dan sonra kuvvetimizi bütün piyade askerlerimizin iki 
misli kuvvete iblağ edecek teşkilât yaptık. Süvari kuv
vetlerimizi de lüzumu kadar tevsi için tertibat aldık. 
Malûmu âliniz bunlar, memleketimizdeki firar, isyan 
vesairelerden dolayı lüzumu kadar tevessü edemiyor -
lardı ve hiç olmazsa ilkbahara kadar bu teşkilâtı ik
mal etmek lâzımdı. Yalnız burada değil her tarafta; 
Sivas'ta, Yozgat'a vesair mahallerde de bu teşkilâtı 
yapıyoruz, ilkbaharda düşmanlarımızın her türlü te-
şebbüsat ve tecavüzatına karşı boş bulunmayacak veç
hile ittihazı tedabir ediyoruz. Bu kuvvetlerimizle ta
savvurun haricinde muvaffakiyetler kazanmayı Cena
bı Haktan ümit ediyoruz. (İnşallah sesleri) Fakat 
böyle kuvvetler yapılması bazı tarafları şüphelendir
miş, hatta Raşit Beyle bendeniz görüştüğüm sırada 
bazı hareketler yapıyorsunuz dedi. Dedim ki; bu teş
kilâtı her tarafta yapıyoruz. Sivas'ta da, Yozgat'ta da 
yapıyoruz; buralarda da yapıyoruz. Sizin kuvvetleri 
de harp nizamına kabul ediyoruz. Amma, dedi, Re-
fet Beyin oradan aldırılması daha münasip olur. Bu
nun üzerine bendeniz dedim ki : Refet Beyin orada 
kalması lüzumludur. Çünkü orada bir vaka zuhur et
miş, gitmiş, onu bastırmıştır. Halkın ezilmemesi için 
orada bir teşkilât lâzımdır ve bu işe başlamış olan 
bir adamın onu ikmal etmesi lâzımdır ve Refet Bey 
iyi bir askerdir. Kendisinden daha münasibini bula
madım. Bidayette gitmemek istedi, mütereddit davran^ 
di. Fakat bu bir vazifei vataniyedir, gitmen lâzımdır, 
dedik, rica ettik, gönderdik. Biz bunu oradan kaldı
racak olursak yerine kimi koyacağız? Bir çok şerait 
bu adamda tecelli etmiştir. O havali adamlarını bilir. 
Biz vakanın tekerrür etmemesi ve halkın ezilmemesi 
için Refet Beyi rica ederek gönderiyoruz. Bu şahsi
yetle uğraşmayınız, rica ederim, bu bir vatan mesele
sidir. Mesele böyle kaldı. Sonra Reis Paşa Hazret
lerinin buyurdukları veçhile, onları topladılar, yine 
görüştük ve kendilerine anlattım. O iddia ediyor : 
Bizim kuvvetten başka kuvvet yoktur; - bizim askerler 
bir işe yaramaz imiş - biz kâfiyiz. Dedim ki; siz bir 
fırkasınız, elinizde dört topunuz var. Bununla bir 
cephe muharebesi yapamazsınız. Tel örgü ile mü-
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cehhez bir cepheyi sökemezsiniz. Arkasından çevirse
niz orada makineli tüfek vesairesi vardır, Demirci'de 
nasıl muvaffak olduk, dedi. Dedim; Demirci'de düş
manın bir taburu vardı. Siz kendiniz bin, bin beş yüz 
kişi idiniz. Sonra düşman baktı ki çare yoktur; bir 
fırka ile hücum yaptı, siz de geri çekildiniz. Süvari
nin yapacağı budur; düşman fazla kuvvetle geldiği 
vakit bakarsınız ki sökmüyor, geriye çekilirsiniz. Za
yıf bulduğunuz yerde vurursunuz. Düşmanları hırpa
lamak tabiri vardır, öylece hırpalarsınız. Yoksa mun
tazam bir mevkii, toplarla, tel örgüleriyle takviye 
olunmuş ve son usul tahkimat ile mücehhez bir yeri; 
süvarilerin zaptetmesi ihtimali yoktur; fen bunu ka
bul etmez. Ondan sonra kani oldular ve dedim; siz 
bir fırkasınız, bir süvari fırkasısınız. Emrü nehye ve 
evamiri askeriyeye tabi olmak ve itaat etmek lâzım
dır. Canınız isterse bunu yaparsınız şeklinde tertibat 
yapılamaz. Sizin keyfiyet ve kemiyetiniz itibariyle 
muntazam bir şekle girmeniz lâzımdır ve başka çare 
yoktur. Buna muvafakat ettiler ve arkadaşları ile git
tiler. Son safhayı arzetmeyeceğim. Nihayet bu telgra
fı aldık. Bu telgraf, efendiler; hükümeti muntazama 
ile çetecilik zihniyetinin mücadelesidir. Eğer biz bir 
hükümet tesis etmek istiyorsak, kavanini hâkim kıl
mak istiyorsak, kavanini şahsiyetlere hâkim kılmak ar
zusunda isek bundan başka çare yoktur. Mademki Bü
yük Millet Meclisinin Hiyaneti Vataniye Kanunu 
vardır. Bu da telgrafta tamamiyle ona mutabıktır. 
Oraya temas etmiştir. Bu kumandanın azli ile mah
kemeye tevdii lâzımdır. Böyle de yaptım. Mademki 
hak bizdedir. Muvaffakiyet de inşallah bizdedir ve 
inşallah bu çetecilik zihniyeti reffolunacak.. (Alkış
lar) 

Bundan sonra bütün gazetelerde Mustafa Kemal 
Paşa çeteleri namı olmayacak, Anadolu Büyük Mil 
let Meclisi ordusu namı olacaktır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Mü 
dafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri tarafından ve
rilen izahat ve beyanat ile; bendenizin ilâve edece
ğim iki üç şey arasında büyük bir münasebet vardır. 
Arkadaşlarım lütfen bunları dinlerlerse... Antalya'da 
bulunduğum esnada Demirci ve Mehmet Efe kuv
vetleri İsparta'da temerküz ettikten sonra kol kol ce
nuba, şarka, garba yayıldılar. Günün birinde bir ha
ber aldıkki Antalya'ya yeni bir muhaceret geliyor. 
Yunan önünden kaçar gibi köylüler, ihtiyarlar, kadın
lar ve çocuklar, bir takım erkekler, yangından kaçar 
gibi, ne kurtarabildilerse belediyenin etrafına geliyor
lar ve belediyenin etrafında öbek öbek diziliyorlar. Bu 

suretle mütemadi bir muhaceret koptu; Antalya'ya 
geliyor. Ecnebilerin gözü önünde bizi en ziyade mü
teessir eden ahvalden biri de budur : Aksi tesir... Fa
cianın bir kısmı da bilhassa bu düşünceden doğmuş
tur. Tabiî biliyorduk ve başka yerler de biliyordu ki 
teşkilâtı milliyeye dahil Kuvayı Milliyenin belli baş
lı adamlarından biri olan Mehmet Efe tesisi asayiş 
vazifesiyle cenuba inmiştir. Fakat adamları olan Mah
mut, Mevlut... Efendiler köylülerimize musallat ol
muşlar ve zavallı köylüler, eşeğin üstüne, katırın üs
tüne ne yükletebilirse hepsini yükleterek kaçıyor. Zi
ra bu adamlar köylünün evini yakıyorlar. Yangın, 
tahrip, soygundan canını kurtararak kaçanlar Antal
ya'ya dökülüyorlar. Muhterem arkadaşlar, emin olu
nuz bir insan gözü böyle facialar karşısında, kendi
sini yakından müteessir eden böyle bir levhayı gördü 
mü teessürüne nihayet olmuyor. Biz o zaman. Riya
sete ve Müdafaai Milliyeye; arkadaşlarımızla beraber 
son derecede müteessirane iki telgraf çektik ve vazi
yeti izah eyledik. Fakat günün birinde halk üzerinde 
azamî tesir hâsıl eden bir haber şayi oldu : İsparta' 
da Efenin kuvvetleri, Hükümetin kuvvetleri tarafından 
sarılmış ve beş yüz kişi tevkif edilmiş ve silâhları alın
mış ve cümlesi dağıtılmıştır. 

Arkadaşlar; sekiz aydan beri Meclisimiz burada ib
razı faaliyet ediyor ve sekiz aydan beri de bir Hü
kümet kurmuşuzdur. Fakat ahalinin elleri; bu hadi
se olduktan sonra Hükümete daha ziyade sarılmış
tır. Her tarafta halk kendisine adalet verecek olan 
Hükümeti arıyor; muntazam ve âdil bir Hükümet 
arıyor. Kemali minnet ve şükranla kaydetmeliyiz ki 
Dahiliye Vekâletine intihap ettiğimiz arkadaşımız, 
doğrudan doğruya fiilî bir surette ve memleketin va
si bir sahasında şekavete kuvvetli bir darbe indirmiş
tir. Münkesir kalbleri Hükümete ve Hükümetinize 
raptetmiştir. (Alkışlar) 

Arkadaşlarımızla avdet esnasında Sandıklıda Refet 
Beye tesadüf ettik ve gece konuştuk ve kendisini en 
har ve en kalbî bir surette bu muvaffakiyatından do
layı tebrik ettik. 

Arkadaşlar; biz Antalya'da bulunduğumuz bütün 
günler esnasında halka; irşadat maksadiyle birtakım 
mevizeler yapıyorduk. Halkın gözlerinin içinde bir 
mana vardı; halk sözleri dinliyor ve güzel haberlere 
karşı hüsnü suretle mütehassis oluyor ve fakat göz
leri soruyordu : Şurada burada hakkı tanımayan bir
takım gayri muntazam kuvvetlerin, adalet hissinden 
müteessir olmayan kuvvetlerin yaptığı mezalimi Hü
kümet ne vakit durduracaktır? Bunun için arkadaş-
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lar, birinci hadisei mesude;. - Hükümet noktai naza
rından - Efenin hakikaten milletin başına belâ olan 
kuvvetlerine indirilen darbe oldu. Bunu kendi Hükü
metimizin defteri amaline büyük bir hayır olmak üze
re kaydetmeliyiz. Demin; avdetimde Refet Beyle be 
raberdik demiştim. Ertesi gün bir otomobil bulmuş
tuk, Refet Bey daha evvel yola çıkmıştı. Yolda ar
kadaşım ve ben son derece mesud olarak gördük ki; 
ordumuzun kuvveti yeniden doğmaya başlamış ve her 
yerde kendisini gösteriyor. Biz bunun tecelliyatına 
şahit olduk. Arkadaşlar küçük bir misal arzedeyim : 
Ankara'da; beş buçuk altı ay kadar evvel idi, bir ak 
şam; güneş batmış ve istasyonda sıra sıra duran va
gonların açık kapılarından, arkada batan güneşin kı
zıltısı görünüyordu. Zemin üzerinde iki gölge var 
idi; şişeleri kaldırıyorlar ve içiyorlardı. Halbuki bun
ların önünde bizim eski ordumuzun; bütün dünyada 
ve en bedbaht günlerinde bile namusu ile. şerefi ile 
umumî bir şöhret kazanrmş olan ordumuzun efradın
dan bir kısmı orada oturuyordu. Bizim ihtiyaç za
manlarında yardımlarına müracaat ettiğimiz kuvvet
ler maatteessüf intizam ve inzibatından çıkmış ve 
memleket ortasında şer ve fesat numuneleri teşkil 
etmeye başlamışlardı : Vuruyorlar, çalıyorlar ve her 
şey onlar için mubah bir halde idi. Eğer milletimiz 
ve onun buraya gönderdiği vekiller hakikaten meşru 
ve âdil bir Hükümet yapmayı kendisine hedef ittihaz 
etmiş ise; Osmanlı ordusu çalan, vuran adamlardan 
mürekkep olamaz. Onun, tarihi ve velvelei şan ve şe
refi cihanı doldurmuş mutantan bir mazisi vardır. 
Bizim askerlerimiz o ananeye merbut insanlardır. (Al
kışlar) 

Otomobilimiz çok süratle gidiyordu ve biz yolda 
Refet Beyin başında yürüdüğü askerleri gördük; ter
temiz giyinmişlerdi, gözlerinin içinde harbi umumî
deki bıkkınlıklarından eser kalmamıştı ve kendilerine 
yeniden şevk gelmişti ve bize bunların hali hissettir-

1. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Efendinin, 
hakkındaki ithamlara cevabı. 

REİS — Söz Hacı Şükrü Beyin. Buyurun efen
dim. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarıbekir) — Efendiler, ge
çen gün ben bu kürsüde Ömer Lütfi Beyle cereyan 
eden bir meseleden dolayı, bir çok arkadaşlarımı tef
rik etmeden bir sürçü lisanda bulunmuştum. Paşa 
Hazretleri de bu kürsüye çıktıkları zaman bana bir 
çok muğlâk ve yuvarlak cümlelerle isnadatta bulun-

di ki memleket kendilerine işaret ettiği vakit gide
cekler, vazifei vataniyelerini lâzım gelen yerlerde ifa 
ve tekrar edeceklerdir. 

Arkadaşlar; zulümden bunalmış olan milletimiz, 
sizden âdil Hükümet istiyor ve hiçbir zaman, bu
gün olduğu kadar, halk elini Hükümete uzatmamış-
tır. Emin olabilirsiniz ki; bir zamanlar bizim tarihi
mizde yedi belâ namını alan jandarmalarımız; bu
gün köylerimiz için münci adamlardır. Çal kazasına 
Refet Beyin gönderdiği kuvvetler, Efenin takibi için 
gittiği zaman; ahali atlas yorganlar çıkardı ve demek 
ki hâlâ bizim ordumuz, bizim zabitânımız ve bizim 
haklarımızı muhafaza edecek namuslu kuvvetlerimiz 
varmış dediler ve askerleri bu suretle karşıladılar. 
Biz buraya gelinceye kadar dört merkezde - ve tabu 
diğer merkezlerde de öyledir - ordunun teşekkül et
tiğini gördüm. Hakikaten bir orduya malik olduktan 
sonra; hükümeti kurdum demeye Büyük Millet Mec
lisinin hakkı olacaktır. Bilâkis gayrı muntazam kuv
vetler devam ettikçe ve bu kuvvetler kendi maksat
larımızın temininden uzaklaşmakta inat ve İsrar et
tikçe bizim için bir tek yol kalır arkadaşlar ve şim
diye kadar en zayıf zamanlarımızda bir tek istinat
gahımız vardı, o da azmü iman... Fakat bir şey var 
ki; bizim kendisine paye verdiğimiz, kendisine kah
raman dediğimiz ve ifa ettiği hizmetler dolayısiyle 
takdirlerimizi bezlettiğimiz, hatta kendisine millî bir 
kahraman unvanı verdiğimiz zayıf ruhlu insanlar yük
seldi mi; uçurum yanına gelmişler gibi başları dönü
yor ve etrafı göremiyorlar, sersem oluyorlar. Bugün 
bu adamlar da aynı dalâlete düşmüşlerdir ve madem
ki rahı dalâlete sapmışlar ve mademki tebdili fikirle, 
müdafaasına memur oldukları vatanı içinden tahrip 
edecek hain düşüncelilerin eline düşmüşlerdir, o hal
de bunun önüne geçmek, bunları tedip etmek ve Ana-
dolunun muhtaç olduğu sükûnu temin etmek şart
tır. (Alkışlar) 

muşlardı. Fakat ben o gün bir türlü bunun esbabını 
anlayamamıştım. Bugün bu esbabı öğrendiğimden do
layı Paşa Hazretlerine bilhassa teşekkür ederim. 

Efendiler; Yunanlılar 16 mayısta İzmir'i işgal et
tiler. Yunanlıların İzmir'i işgalinden 9 haziranda ilk 
defa Aydın Cephesinde Kuvayı Milliye teşkil ede
rek vatanı müdafaaya başlamıştım. Binaenaleyh ben 
orada bütün mevcudiyetimle vatanî olan vazifemi ifa
ya sai oldum. 17 Temmuzda bugün - mahiyeti söyle
nen - Demirci Mehmed; kendi nazarımda öldürülme-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ye layık olan Demirci Mehmed Efe; 17 Temmuzda 
Paşa Hazretlerine; Hacı beni öldürecektir diye yaz
mıştır. Ben o cephede bulunduğum müddetçe De
mirci Efe hiç kimsenin on parasına, hiç kimsenin 
ırzına, namusuna tecavüz etmemiştir. Fakat efen
diler ben Sivas'taki kongreye âza gönderilmesini et
rafa ilân ettiğim zaman - ki 10 eylül 1335 tarihinde 
idi - hiçbir tarafla rabıtamız yok ve diğer taraftan 
da Yunanlılara karşı çarpışırdık. Ferit Paşa Hüküme
ti sükut ettikten sonra; 21 teşrinievvel 1335 tarihinde 
Konya'ya gelen Refet Beyefendiye ilk defa olarak 
ben telgraf çektim ve kendilerini Nazilli'ye davet et
tim. O zaman Refet Bey, Konya Aziziye'sinde isyan 
çıkmıştı, orada idi. Telgraf da yanımdadır. Ondan 
sonra efendiler Antalya depolarında mahfuz olan si
lâh ve cephaneyi almak üzere oraya kadar gittim. 
Sonra Afyona geldiğim zaman orada merhum Arif 
Beyin kuvvetleri vardı. Ben yanımdaki adamlarla git
tim, isyanı bastırdım ve Refet Beye ben kendi mev
kiini teslim ettim. Refet Beyi ben şahsen sevmem, 
fakat Refet Beyle aramızda hiçbir şey yoktu. Paşa 
Hazretlerine, hakkımda bir şey yazmış ise o da ken
disinin hüsnü nazarıdır. Sonra efendim Paşa Haz
retleri buyurdular ki : Hacı Şükrü bir vesika meşe 
leşini bana haber verdi. 

Efendiler; Yozgat'ın Alaca nahiyesinden Hasan 
Gazi kariyesinden bir adama Ethem Bey vesika ver
miş ve bu adama Ethem Bey vermiş olduğu vesika
da; bana oradan... Bu adamı ben kendi gözümle gör
düm, çünkü Eskişehir'de idim. Ethem Beye çekmiş 
olduğu bir telgrafta elimden aldı, yırttı ve topladı
ğım adamları iade etti. Ben bunu aynen Paşa Haz
retlerine yazdım. Ethem Beyin_ Refet Beye çekmiş 
olduğu telgrafı orada gördüm, fakat burada kimse
ye göstermedim ve bu hale de tenezzül etmem. 

Efendiler, Paşa Hazretleri bendenizi buraya kâ
nunusâni nihayetinde dayet buyurdular. Üç tane tel
graf çektiler. Bendeniz Afyon'da idim ve İngilizler 
daima beni tarassutta bulunduruyorlardı. Hükümeti 
Feridiye kafamı istiyordu. İşte efendiler; ben oradan 
Haymana tarikiyle buraya geldiğim zaman ... Hayma
na hükümeti hayvan almıştır, bir çok eşya almıştır. 
O zaman Vali bulunan Yahya Galip Bey de bura
dadır. Yalnız maiyetimdeki efrattan bir neferin hay
vanının ayağı kırılarak şurada Dere köyünde kaldı, 
onun yerine halktan birinin kısrağı alındı ve bilâ-
hara sahibine iade olundu. 

Sonra efendiler; ben burada Paşa Hazretlerinin 
cidden teveccühlerine mazhar oldum.. Ben burada da

ima onların emrettikleri yerde oturdum, kalktım ve 
vatanıma nâfi hidemattan başka şimdiye kadar hiç
bir şey yapmadım. Ben vatanım için öleceğim ve so
nuna kadar bu memleketin nefine çalışacağım ve be
ni bundan menedecek hiçbir kuvvet de yoktur. 

Efendiler; Ethem Beyle Tevfik Bey arasında ne 
cereyan etti? Onu da bilmiyorum. Garp ordusu, şark 
ordusu diye, o zamana kadar da bir şey bilmiyor
dum. Ethem Bey son defa olarak buraya gelmişti ve 
giderken Paşa Hazretlerinin emirleri ile bendeniz Hy 
gittim. Ethem Beyin mubayaa eylediği matbaayı Es
kişehir'de emrini istihsalden sonra buraya gönderdim 
ve o zaman Fuad Paşa Gediz harekâtı hakkındaki 
beyanatında dedi ki : Gerek Kuvayı Milliye ve ge
rek kuvayı askeriye hepsi fedakârane çalışmıştır ve 
hattâ bir yerde ondokuz zabit birden yaralanmıştır, 
fakat kumanda heyetinin bir hatası neticesi olarak o 
muharebe kaybolmuştur Yunanlılar da ferah ferah 
kaçmışlardır. Bunu Paşa Hazretlerine arzettim. Et
hem Bey son olarak buraya gelmişlerdi, burada be
nim odamda idiler. Paşa Hazretlerine bir mektup yaz
dı. Aradan bir kaç gün geçti. Ethem Bey gayet ağır 
surette hastalandı, o gün Adnan Beyefendi gelmişti; 
Ethem Beyi muayene ettiler. O akşama doğru Ethem 
Beyin trene binip gitmelerini Paşa Hazretleri emret
mişlerdi. hattâ benim de beraberce gitmekliğimi em
retmişlerdi. Biz kalktık, Paşanın maiyetinde olduğu
muz halde bendeniz, Hakkı Behiç Bey, Celâl Bey, 
Kılıç Ali Bey, Ertuğrul grubu kumandanı Kâzım Bey 
ve Giresunlu Osman Ağa hareket ettik, o da vardı. Es
kişehir'e geldiğimizde Ethem Bey hasta idi, çıktı ve 
doğru hanesine gitti; biz vagonda kaldık. Sonra, 
arkadaşlar çay içmeye gidelim dediler. Avdet ettiği
miz zaman Paşa Hazretlerinin bir yaveri geldi, Hak
kı Behiç Beyi istedi. Hakkı Behiç Bey gitti Paşa Haz
retleriyle ne görüştü bilmiyorum. 

Ethem Bey hasta idi ve trenden çıkmıştı. Binaen
aleyh biz burada neye kalacaktık? İsmet Bey oraya 
gelecek idi. Onun üzerine efendiler, ben, Osman Ağa, 
Kılınç Ali Bey, Reşit Bey, Celâl Bey, Kâzım Bey 
doğru kalktık Ethem Beyin evine gittik. Biz caddeden 
yaya yürürken gördük ki; Eskişehir'e (61) nci fırka 
getirtilmiş, meydanda silâh çatmış duruyor. Fırkayı 
gördük, acaba dedik ne var? Biz doğru geçtik yu
karıya. Ethem Beyin evinde diğer arkadaşlar öteki 
odaya gitmişlerdi. Ben de öteki odayı açtım ve geri 
çekildim, orada bir genç zabit Ethem Beye bir şey
ler anlatıyordu. Akşam onikiye kadar Ethem Beyin 
evinde oturduk ve biz kalktık yemeğe gidiyorduk. 
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Sonra efendiler, bu kıtaatı askeriyenin Eskişehir'e 
gelmesine yegâne sebep, güya Ethem Beyin kardeşi 
Tevfik Bey asker toplamış, Eskişehir'i basacak imiş 
ve onun için Eskişehir'in etrafı tahtı tarassuda alın
mış. Bunu da Ethem Beye o zabit haber vermiş. 

Bunda hiç katiyen alâkam yoktur. Yine yolda gi
derken tanımadığım bir zabit Kılınç Ali Beyin yanına 
yaklaştı ve o süvari zabiti; hatta Paşa Hazretlerinin 
boş 90 vagonla gittiğini ve Eskişehir'e bir süvari liva
sının geleceğini ve bu süvari livasının aynı zamanda 
Ethem Bey kuvvetlerine karşı; baskın yapıldığı zaman 
Eskişehir'i müdafaa edeceklerini söyledi. Ben bundan 
son derecede müteessir oldum ve teessüratım son de
receyi bulmuştu, hatta yemek yiyemedim. Biz oradan 
kalktık, tekrar Ethem Beyin evine gittik. Paşa Haz
retleri gelmemiş, ama bir çok yabancılar gelmiş. Kim
ler gelmişse meçhul... 

Paşa Hazretlerinin emir buyurdukları zat da gel
miş; bunlar konuşmuşlar, ne konuşmuşlarsa... Biz 
kalkıp oradan yemeğe gittik. Paşa Hazretleri daha 
gelmedikleri için geç vakite kadar orada oturduk. 

Ethem Bey dedi ki; rica ederim burada az dur 
ve Reşit Beyle Çerkezce görüştüler ve bittabi ben Çer-
kezce bilmiyordum. Beraber yemek yedik, sonra se
kiz araba geldi, ben arabaların ne için geldiğinin 
farkında değilim, kendisi arabalara bindi. Kendisine 
nereye gittiğini sordum; esbap nedir dedim? Dedi ki, 
deminden beri Tevfikle muhabere etmek istedim, tel
grafhane muhabereyi temin etmediği için merak edi
yorum. Hakikaten bunların göstermiş olduğu telâş 
veçhile Tevfik, burayı basacak mıdır? Onun üzerine 
efendiler; arabalara bindik ve hakikaten kasabanın 
haricine çıktık, bir tabura rast geldik; nereye gidiyor
sunuz diye bize sordular, düğüne gidiyoruz dedik. 
Efendiler, Kütahya'ya gittik, namusu millî ve namu
su askerim namına temin ederim ki; Kütahya'da Kıı-
vayi Milliye namına bir tek nefere rast gelmedim. Biz 
orada iken Tevfik Bey geldi, hüngür hüngür ağla
dı ve kendilerinin Anzavur gibi olmayacaklarını söy
ledi. Biz orada gönderdikleri kumandanların muha
berelerini temin ettikten sonra kalktık Eskişehir'e 
geldik. Biz Eskişehir'e geldiğimiz zaman efendiler; ... 

Oradan yazdı ve hatta hiç unutmam; Hacı Şük
rü Beyin oraya kadar gitmesini muvafık bir hareket 
telâkki etmediğimiz için, beynelihvan, tecziye edece
ğiz diyor Paşa Hazretleri. Binaenaleyh bendeniz vata
nî bir hizmettir diye gittim. Bundan dolayı ne lâzım 
gelirse yapınız. 

Saniyen efendiler; biz orada iken Hakkı Behiç 
Beyi (P) teşkilâtına tarassut ettirdi. (P) teşkilâtı bunu 

yapmakla Hakkı Behiç Bey bundan müteessir olmuş
tu. Biz Kütahya'ya gittiğimiz vakit, Tevfik Beye bir 
telgraf geliyor. Diyor ki; sizin burayı basacağınız 
söyleniliyor. Binaenaleyh sakın bu gibi harekâta cesa
ret etmeyiniz, falan filân... Aynı zamanda oradaki 
malumatı buraya veriyor ve îsmet Beye geliyor, ona 
havadis veriyor. Ben bunu gördüm orada; tuttum, 
Ethem Beye bir şifre yazdım : Memur bulunan İs
mail Hakkı Bey iki yüzlüdür, buna itimat etmeyiniz, 
diye yazdım; bir felâket gelmesi muhakkaktır, de
dim. Sonra efendiler ikincisi; hücum tabur kumanda
nını ordu derhal açığa çıkarıyor. Açığa çıkarıldığını 
Ethem Bey haber almış, bu zabiti bana gönderin di
ye kardeşine yazıyordu. Buna ben cevap verdim; 
böyle bir zamanda ordunun açığa çıkarmış olduğu bir 
zabiti kendi maiyetine almaklığın doğru değildir, or
du ile rabıtanı katetmek demektir, böyle bir mua
meleye tenezzül etme dedim. Bu telgrafım da İsmet 
Beyin eline geçmiştir. Getirtiniz, buradan okuyunuz. 

Sonra efendiler; Paşa Hazretleri bilmem ki neden 
benim şahsıma işaret buyurdulat; beş yüz lira dedi
ler. Efendiler ben hayatımda Paşa Hazretlerinden beş 
yüz lira almış adam değilim ve hiç kimseye de para 
göndermiş değilim. Rica ederim; Paşa Hazretleri o 
adam kim ise ismini söylesinler. Efendiler ben vata
nımın istihlâsını görmedikten sonra hiçbir fırkaya in
tisap etmeyeceğim. Hiçbir fırka ile de alâkadar deği
lim, ben siyasî bir adam değilim, ben bir asker ada
mım. Vatanım kurtulsun, en büyük arzum ve gayem 
budur. 

Sonra Paşa Hazretleri burada bir vesika okudu
lar : Haymana'da Vanlı Abbasa ait ... Bu, Musa Be
yin oğullarmdandır. Hepiniz bilirsiniz, Erzurumlular 
daha iyi bilirler. Bu adama Haymanadaki silâhlarını 
almak için bir vesika verdim ve o zaman Aydın cep
hesinde bulunduğum zaman milletimin bana vermiş 
olduğu millî kumandanlık mühürü ile bir vesika ver
dim. Rica ederim ve o vesikadan başka bir vesika 
kabul etmem. Yürük Ali'ye yazdığım mektupların 
hepsini de getiriniz ve burada okuyunuz. Ben, nüfu
zumu memleketimin nefinden ve vatanımın saade
tinden başka hiçbir yere sarfetmedim. Tevfik Bey, 
Reşit, Ethem Bey olsun, benim arkadaşlarımdır; Tev
fik Bay ordu arkadaşımdır. Onlarla beraber bu ha
rekâtı yaptık. Efendiler ortada bazı alçak, müfsid he
rifler var, iki tarafın arasını bozuyor. Sonra Ethem 
Beyle Refet Beyin arasındaki meseleler... Ethem Be
yin tamimi var. 

Sonra efendiler; benim Ethem Beyle irtibatlan-
mamın saiki Refet Bey. Aydın cephesine kumandan 
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tayin olunduktan sonra bütün cepheleri gezmeye me
mur oldular. Bütün cepheleri gezdikten sonra umum 
cephenin emrü kumandasını deruhte edecekti. Bir de
fa efendiler; Kâzım Bey Refet Beyin emrü kumanda
sını kabul etmedi. E*hem Bey cephesi ayrı kaldı. On
dan sonra Demirci, mıntakasına gitti ve Demirci 186 
tane kız kaldırttı. Yalnız Refet Beyin zamanında sek
sen altı kızı dağa kaldırdı. Paşa Hazretleri o vakit 
uzakta idi. Demirci kuvvetleri Alaşehir'e girdi, mak
sadı Ethem Beye suikast idi. Ethem Beye kendisinin 
nadim olduğunu, bu gibi şeylere bir daha yanaşmaya
cağını söyledi. Ben bunu, yalan doğru, Ethem Beyden 
işittim. Olabilirki, bu meseleden dolayı Ethem Beyle 
Refet Beyin arası açıktır. 

Efendiler, ben sözüme hatime vermeden heyeti 
umumiyenizden rica ediyorum, benim hakkımda ufak 
bir cürüm isnadı vaki ise, yapmış olduğunuz Hiyaneti 
Vataniye Kanunu ile beni idam etmenizi hassaten 
istirham ediyorum. Eğer cürüm varsa, tahkikat icra 
edeceksiniz ve beni bu Millet Meclisinin kapısı önün
de asacaksınız. Ben bu millî harekâtın âmiliyim. Efen
diler bütün vesaik neşredilmeli ve benim hiyanetim 
varsa herkes anlamalı. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Hacı 
Şükrü Beyin uzun beyanatındaki noktalara ayrı ay
rı cevap vermeyeceğim. Bazı ufak noktalar vardır, 
onlara cevap vereceğim. 

Meselâ Hakkı Behiç Bey kardeşimizin (P) teşki
lâtı tarafından takip olunduğunu söylediler. Hakika
ten Hakkı Behiç Beyin böyle takip edildiğini işittiğim 
zaman ben de fevkalâde müteessir oldum ve ben biz
zat Garp Ordusu Kumandanlığına telgraf yazmak su
retiyle bunu tahkik etmeyi bir vazifei uhuvvet addet
tim. Bu bapta vesaik mevcuttur. Gelen cevapta de
niyor ki : Benim malûmatın hilâfında belki takip 
olunmuştur; bu meseleyi tahkik ediyorum, fakat, bel
ki de hiçbir kimse tarafından takip olunmamıştır, 
kendisine öyle bir vehim gelmiş olabilir. 

Bu, Refet Beyin bilmem neyin ihtilâfı değildi. 
Farzedelim ki mesele... 

... ve hatta vaktiyle diyor, bana teklif ettiler; cep
heden kabul için ve ben kabul etmemiş olmamakla 
mahiyeti hakkındaki düşüncemi şimdi takdir buyurur
sunuz diyor; mektubu okuyabilirsiniz... îsmet Beye ve 
Garp kumandanlığına karşı isyan vaki olmuştur. Son
ra hakikaten bende bir rapor vardır; Hacı Şükrü Bey 
tarafından Macid Beye 500 lira verilmiştir diye. Bel-
İri vermediniz, belki yanlış olabilir. 

Sonra Hacı Şükrü Bey millî kumandanlıktan bah
setti. Kendileri hakikaten bu vakayiin cereyanı es
nasında; Hacı Şükrü kumandan ve mebus imzasiyle 
bir çok muhaberatta bulunmuştur. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Paşa Haz
retleri müsaade buyurur musunuz? Benim şifre ile 
muhabere ettiğimden zatı âlilerinin malûmatı var mı
dır? Yok mudur? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bah
settiğim şey; bu vekayiin cereyanı esnasında ve bu 
dosyaları teşkil eden vesaikin elde edildiği sırada 
Hacı Şükrü Bey Eskişehir'den muhtelif yerlere şifre 
telgraf vermek istemiş ve vermiştir. Bittabi bilâhare 
Garp ordusu kumandanı ittihaz ettiği tedabir saye
sinde bunu menetmiştir. 

Kendilerini Müdafaai Milliye ile Riyasetten soru
yorlardı : Hacı Şükrü Beye hakikaten mebuslukla 
kabili imtizaç bir kumandan salâhiyeti verilmiş midir 
diye... Şimdi Hacı Şükrü Beyin; kumandanlığına dair 
vermiş olduğu cevap budur. Makamı Riyasetten ya
zılanı sonra okuruz. Şimdi anın yazdığını okuyaca
ğım : (Okur) Kendine bir defa millî kumandan diyor. 
Hangi millet? Kim vermiş sana bu sıfatı? Bana da 
Anafartalar kahramanı dediler, Arıburun kahramanı 
dediler, Bitlis, Muş, Suriye kahramanı dediler diye 
imzamı öyle mi atacağım? Binaenaleyh bu bir suiisti
maldir. Kumandan diye nasıl imza ediyorsun? Ancak 
kolordu kumandanları, kumandanlığını muhafa/.. ede
bilir. 

Vakayii izah ederken, tabiî gayet yanlış görüşleri 
izah etmiştim. Ben izah ederken demiştim ki; şöyle 
bir vaziyette... Bursa cephesinde iken kalkmış Eskişe-
hire gelmiş olan süvari livası ve namütenahi kollar 
gittikten sonra ne görecektik? 

Yalnız sizin o kadar muhakemeniz olsaydı; ben 
sizi tevkif etmek isteseydim ne için sizi alıp da bura
dan oraya götürecektim? Ben sizin hepinizi tevkif 
eder, idam eder ve öldürürdüm. Halbuki ben sizi 
orada bıraktım ve ben oraya gittiğim zaman o ka
rarı vermiş olsaydım, - bakınız askerlere tesadüf et
mişsiniz - kaçabilir miydiniz?.. Böyle bir şey hiç hatır 
ve hayalimden geçmemiştir. 

Tevfik Bey Eskişehir'e gelecekmiş de basacakmış... 
Efendi orada öyle tevehhüm edecek kumandan gör
dün mü? 

Hakikaten Simav ve havalisi kumandanı olarak 
jandarmaları ile beraber oraya gönderilmiş olan zat; 
Tevfik Bey tarafından cebren kovulmuştur ve o da 
zaten korkak bir adam olacaktır. Oraya geldiği zaman 
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tazyik etmişler, illâ Eskişehir'e git diye... Ö dâ de
miş; aman ... Süvarileri ile beraber gelin... Hatta o 
zaman biri bana geldi. 13 vagonluk bir süvari kuvve
ti geliyor dedi. Dedim; siz budala mısınız; kim geli
yor? Eğer böyle bir tren gelecek olsaydı; (tarifeyi) 
tertip eden zat buradadır. Şimendifer şubesinin mü
düründen gidin sorun. Cevap geldi ki; hayır, öyle 
bir şey yoktur, o jandarmaların geldiğine dair sokak 
dedikodularıdır, hiçbir vakit hatırınıza bir şey gel
memelidir. 

Yalnız bir şey sormak istiyorum; mademki ken
dinizi müdafaa ediyorsunuz, belki izah edersiniz. De
min verdiğim izahatta bir çok zevatça malûm mesele 
hakkında ve Ethem Beyin Reşit Beyle görüşürken Sa
rı Efe hakkındaki muhabereyi arzetmiştim. Haber ve
riniz, adamı mahsus gönderiniz, derhal terketsin ora
sını, öteki efe ile birleşsin ve beriki de demiş ki; belki 
ben yapamam siz yapınız ve icap ederse isyan eder
siniz. O muhabereyi müteakip de Hacı Şükrü Bey 

16 Kânunuevvel 1336 
Garp Cephesi Harekât Şubesi Müdürü Tevfik Beye
fendiye 

Şifre 
Konya Cenup Cephesi Erkânı Harbiye Riyasetine 

Cenup cephesine ilâve (15'le) Refet Beyefendiye 
mahsustur. 

(Yirmi beşle) îsmet ve Refet Beyefendilere : Mec
lisin Salı günkü içtimaında Amasya Mebusu Miralay 
Ömer Lütfü Beyin Müdafaai Milliye Encümeninden 
istifası münasebetiyle encümen namına söz alan Hacı 
Şükrü Bey söz arasında bu milletin artık erkânı harp
lerin bazîcesi olamayacağını söylemesi üzerine bugün
kü celsede Trabzon Mebusu Hüsrev Bey tarafından 
verilen takrir ile bu ifadatın esasen sınıf farkı olma
yan Orduya teferika sokmak ve anarşi tevlit etmek 
mahiyetinde olduğu zikir ve izah olunarak Hacı Şük
rü Beyin bu ifadatının keenlemyekûn addedilmesi ta
lep edilmiştir. Ben de riyaset namına berveçhi âti be
yanatta bulundum. (Büyük Millet Meclisinin Müda
faai Milliye Encümeni Reisi tarafından millet erkânı 
harplerin bazîcesi olamaz mealinde bu kürsüden söz 

makine başında görüşmüştür ve cereyan eden muha
berede şu sözler vardır : 

— Sen nasılsın?.. 
— Bildiğin gibi. 
— Söylediğim şeylerle'de görüştüm, iyi cevap al

dım, Sarı Efe çok iyi, sıhhati yerindedir. 
— EVet ben çalışıyorum. 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Dİyarıbekir) — Cevap ve

reyim müsaade ediniz; bunları zatı âlinize kim ver
miş ise namussuzdur; alçaktır. Ben muhaberelerden 
bile haberdar değilim. Yanımda kim varmış ise söyle
yiniz... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Biz 
Divanı Harp Heyeti değiliz. Kendinizi orada, Diva
nı Harpte müdafaa edersiniz. Tamiki tahkikat yapı
lıyor, başka vesaik de vardır. Şimdilik hakkınızda 
başka bir şey söylenmez; işi tahkikata bırakıyoruz. 

(İzahat kâfi görüldü) 
(Celseye nihayet verildi) 

söylenmiş olduğunu işittiğim zaman müteessir olmuş
tum. Bu sözde tamamen suikast vardır. Halbuki Mec
lisi Âliniz dimağında böyle hasis maksatlar dolaşan
lara iştirak etmekten pek âlidir. Millet ve ordunun 
vahdetini ihlâle matuf mesaiden çok uzaktır. Mille
tin ve ordunun vahdetini ihlâl etmek isteyeceklerin bu 
Meclis ve bu millet kafasını ezer ve ezmeye mukte
dirdir. Bunun cümle tarafından bilinmesini isterim. 
Müdafaai Milliye Encümeninin vazifesi ordunun .teş
kil, tanzim ve ilâsına sarfı zehin etmektir. Orduda ay
rıca bir erkânı harbiye sınıfı yoktur. Ordumuzun za-
bitan ve kumanda hey'eti vardır. 

Binaenaleyh Hacı Şükrü Beyin söylediği sözleri 
geri almasını ben de talep ederim.) 

Bu izahat hey'eti umumiye tarafından alkışla kar
şılandı ve onu müteakip Mecliste âmik bir sükûn hâ
sıl oldu. Hey'eti umumiyenin bu noktai nazara te
mayül ve teveccüh-ü kafisi olduğu anlaşıldı ve Hacı 
Şükrü Beyin ifadatının keenlemyekûn tutulmasına ek
seriyetle karar verildi. Bir çok mebuslar ve samiin 
meyanından bazıları bu ifadattan dolayı beni tebrik 
ettiler. Bu esnada tesadüfen Mecliste bulunan yeni 

(ZABITLARDA GEÇMEYEN BELGELER) 
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Ankara Kumandanı Kaymakam Çölâk Kemâl Bey I 
celsenin hitamında ve bir kısım mebusân muvacehe- I 
sinde bu nifakçı beyanatın zabitanı fevkalhad galeya- I 
na getirdiğini ve bunu söyleyen zatın Meclis rheya- I 
nında bulunmasına tahammül edemeyeceklerini be- I 
yan ve Meclisin bu zatı arasından çıkarması lüzumun- 1 
dan ve Meclis bu zatı tecziye etmezse kendilerinin I 
tecziye edeceklerinden şedit ve müteheyyiç bir lisanla I 
bahs eyledi. I 

Fevzi Paşa Hazretleri Meclisin esasen bunu tas- I 
vip etmediğini ifade ile başka bir şey yapılmasına lü- I 
zum olmadığını beyan buyurdular. Fakat Kemal Be- I 
ye ayrıca mahremane Hacı Şükrü ve arkadaşları hak- I 
kında tedabirde kusur edilmemesini emir buyurdular. I 
Hacı Şükrü Bey benim izahatımı kendisine karşı tah- I 
kir addederek Mecliste bu fikirde ise istifa edece- I 
ğinden bahisle Riyasete bir takrir vermiş ise de he- I 
nüz mevki-i muameleye konulmamıştır. I 

İsmet ve Refet Beyefendilere yazılmıştır. I 
Büyük Millet Meclisi I 

Reisi I 
Mustafa Kemal I 

Erkânı Harbiyei Umumiye Harekât Şubesi Müdü- I 
rü Salih I 

Görülmüştür : Fevzi I 
Kapadım : 16 minh I 

imza I 
Harp Tarihi Başkanlığı Arşivi : I 
Dolap : 46 I 
Klasör : 2485 
Dosya : 99 

Fihrist : 36, 36 -1 
15 Teşrinisani 1336 I 

Mahrem ve zata mahsustur. I 
Yaverlik numrosu I 

80 

Garp Cephesi Kumandanlığına - Şifre I 
Mebus Hacı Şükrü Beyden alınan bir telgrafname- I 

de Garp Cephesinde güzide kumanda şahsiyetlerinin I 
birer birer cepheden uzaklaştırıldığı hakkında o mm-
takada dedikodular yapıldığından bahisle nazarı dik- i 
kat celp edilmiştir. I 

Keyfiyete kesbi ıttıla buıyurulmasını ve buna karşı J 
Cedabiri lâzime ittihazını rica ederim. I 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi Vekili 

Fevzi I 
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Kapadım : 15 minh 
İmza 

Harp Tarihi Başkanlığı Arşivi : 
Dolap : 46 
Klasör V 2485 
Dosya i- 99 
Fihrist : 1 

Karahisar 6.1.1337 
Cenup Cephesi Erkânı Harbiye Riyasetine 

C : 5 . 1.1337 Şifreye 

Bu israfat ve ihtirasat ile dolu şerait tahtında mil
letin ve memleketin harbe tahammülü kalmamıştır. İs
tanbul'dan gelen ve tevkif edildikleri şayi olan sulh 
tavassut hey'etinin muvafık ve müsait şerait tahtın
da geldikleri de beynennas şayi olduğuna göre hey'e-
ti müşaruileyhanm serbest bırakılarak müzakeratt 
sulhiyenin tesri-i bütün askere ve efradı milletin ter
cümanı olarak ihbar-ı keyfiyet eylerim. Ankara'da iç
tima eden Meclisin ne şekilde içtima ettiğini tabiî he
pimiz biliyoruz. İlk icraatları da bu fakir milletin 
sırtından kendilerine senede üç bin küsur lira tah
sisat yapmaları olmuştur ki senede içlerinde yüz li
rayı bir arada gören pek azdır. Şimdi bol bol dalka
vuklukla me'lufturlar. Gelen hey'eti âliyenin hemen 
İstanbul'a iadesi ehemmiyetle maruzdur. İmza Ethem. 

12 nci Kolordu Erkânı 
Harp Reisi 

21i ya 

Harp Tarihi Başkanlığı Arşivi : 
(İstiklâl Savaşı Arşivi) 
Dolap : 46 
Klasör : 2484 
Dosya : 96 
Fihrist : 54 

Ankara 17.1.1337 
Beyanname 
Simav - Demirci - Gördes ve Civarı Ahalisine 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin verdiği eva-

mire riayet etmeyerek verilen efrat, esliha ve cepha
neyi de beraber alıp bütün avanesiyle düşman tara
fına iltihak etmekle kalmayan ve maiyeti efradını iğ
fal ve izlal ederek, milletin dişinden, tırnağından ayı
rıp teçhiz ve teslih ettiği efradı milleti düşman saf
ları arasında hemdin ve milletine karşı keran kurşun 
atmaya icbar eden asi Ethem ve kardeşlerinin; za
lim ve hunhar Yunanlıların istilâlarından henüz kur
tulamayan memleketinizde bazı propaganda ve teşki-
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lât yapmakta oldukları istihbar olunuyor, masum ve 
hakikatten haberdar olmavan ve bu canilerin cebir ve 
tasallut ve tahakkümünden kurtulamayan, mücehhez 
ve müsellah efradını düşmana iltihaka sevk eden ve 
düşman safları arasında hükümetine ve milletine kar
şı harp ettiren hainlerin bu hareketini müslümanlıgm 
ve Türklüğün vakar ve hamasetle dolu olan tarihi 
şimdiye kadar kayıt etmemiştir. Her şeyce bizden çok 
dûn olan milletlerin tarihinde bile bu leke yoktur. 
Hamiyyet ve metanetini düşman istilası altında bile 
kemali şerefle muhafaza eden ve âsi Ethem'in bu 
ihanet ve hiyanetinden belki haberdar olamayan De
mirci - Simav ve Gördes havalisi ahalisinin bu zalim 
ve âsilere nazarı nefretle bakacağına ve pek kıymetli 
topraklarında yer vermeyeceklerine hükümet yakinen 
itimat eder 

İnşallah pek yakın zamanda ordumuz; sizi bu 
hunhar ve canavar âsilerin şer ve zulmünden tahlis 
edecektir. 

Hükümet; çok arzu ve ümit ederki; sizleri; bu 
vatan ve memleket haini, din ve istiklâl düşmanı olan 
zalimleri; bu anın hululünden evvel bizzat takip ve 
derdest edecek ve pençe-i şerl ve adalete verilmek 
üzere orduya teslim etmek şeref ve iftiharını kazana
caksınız. Her zaman ibraz ettiğiniz hamiyyet ve me
tanetten dolayı bu hizmet ve fedakârlığı sizden bek
lemekte millet tamamen haklıdır. 

Cümlenize sabır ve sekinet ve metanet tavsiye olu
nur. 

? 1336 C : 3 

Harp Tarihi Başkanlığı Arşivi: 
Dolap : 46 
Klasör : 2485 
Dosya : 99 
Fihrist : 84-2 
Türkiye - Rusya muahedenamesi 1.10.1336'da de

ğil 16 Mart 1337'de yapılmıştır. 
Türkiye - Rusya Muahedenamesi Hakkında Kanun 
21 Temmuz 1337 ve 17 Zilkade 1339 gün 14 sa

yılı Kanun maddeleri. 
(Düstur : 3 ncü tertip, Cilt : 2, Sahife : 102, 103. 

... 117) 
17 Teşrinisani 1336 

Mahrem ve zata mahsustur 
84 

Garp Cephesi Kumandanlığına - Şifre 
Zeyil : 15 Teşrinisani 1336 numro - 80 - Şifreye 
Hacı Şükrü Beyden Büyük Millet Meclisi Riyaseti

ne mevrut şifre aynen berveçhi âtidir. 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Reisi Vekili 
Fevzi 

Kapadım : 17 minh 
îmza 

Harp Tarihi Başkanlığı Arşivi : 
Dolap : 46 
Klasör : 2485 
Dosya : 99 
Fihrist : 2 
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