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YÜZ YİRMİ ALTİNCİ İNİKAT 

30 Kânunuevvel 1336 Perşembe 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 2.40 

REİS : İkinci Reis Vekili Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Ragıp Bey (Kütahya) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu, celseyi açıyorum. 
Zabtı sabık hulâsası var, okunacaktır. 

1. ZABTI SABIK HULASASI 

Yüzyirmibeşinci İn'ikat 
29 Kânunuevvel 1336 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Celâlettin Arif Beyefendinin riyasetlerinde içtima 

ederek; İsmail Hakkı Paşa'nm İtalya'dan alınacak şi
mendifer yedek malzemesi ile ilgili mevzuda Mecli
sin ademi itimadı ile Nafıa Vekâletinden ıskatına da
ir takririnin görüşülmesi, müşarünileyhin rahatsızlığı 
dolayısıyle, talik olundu. 

Çerkez Ethem meselesi hakkında Mustafa Kemal 
Paşanın izahatı dinlendi ve teneffüs için celseye ara 
verildi. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Celâlettin Arif Beyefendinin riyasetlerinde in'ikat 
ile; Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Çerkez Ethem 
meselesi üzerindeki izahatına devam etti. Celsei hafi
yeye son verildi. 

Reis Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya 

Ragıp 

REİS — Zabtı sabık hulâsasını kabul edenler. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrir 
1. — Nafıa Vekili Sabıkı Yozgat Mebusu İsma

il Fazıl Paşa'nm takriri. (Takrir zaptın sonuna mer
buttur.) 

REİS — Celsei hafiyeye iptidar edeceğimiz za
manda İsmail Fazıl Paşanın takriri vardı, okunmuş
tu. Paşanın vürudu ile bir celsei hafiyede izahat ve

rilmesi temenni edilmekte idi. Paşa hazretleri izahatı 
ita buyurmak arzu ediyorlarsa dinleyeceğiz. (1) 

İSMAİL FAZİL PAŞA (Yozgat) — Mustafa Ke 
mal Paşa Hazretleri izah buyuracaklar. 

REİS — Peki efendim. O halde Mustafa Kem il 
Paşa Hazretlerinin izahat vermesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Çerkez Ethem meselesi üzerinde cepheyi teş
riften dönen mebusanın izahatı. 

REİS — Mevzu üzerinde Celâl Bey, Vehbi Bev 
konuşacaklardır. Buyurun. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Muhterem 
arkadaşlar, hatırlarsınız ki bir hayli zaman evvel Kuv-
vei Seyyare kumandanlariyle Garp Cephesi Kuman
danı arasında bir sui tefehhüm hâsıl~blmuştu ve bu

nu sureti hususiyede işitmekte idik. Bununla gayri 
resmî olarak gerek Reisimiz Paşa Hazretleri ve ge
rek Heyeti Vekile ve bazı zevat meşgul bulunuyorlar 
di. Son zamanlarda - ki bir kaç gün evvelisi - su
reti hususiyede bazı arkadaşlarla beraber içtimai hu
susî aktedildi ve orada muhterem Reisimiz Paşa Haz
retleri bu meseleyi mevzuu bahis ederek bize hususî 
vazife verdi ve gidiniz şu, şu esasları orada kendileri
ne tefhim ediniz, dediler. 
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Bize, tıatırladığıma nazaran, orada söylenilmek üze
re söylenilen sözler şunlardan ibaretti : Bilâ kaydü 
şart B. M. Meclisinin emrine itaat olunacaktır; Ken
dileri cephede vaziyet alıp bilâ kaydü şart kumanda
ya tabi olacak ve itaat eyleyeceklerdir. Kuvayı Sey
yarenin şurada burada bulundurduğu irtibat zabitle
rinin hususî şifreleri ellerinden alınacak ve onlar sırf 
bir vazifei insaniye ifa ettikleri iddia olunduğu, ya
ni Kuvvei Seyyarede müstahdem efrad ve zabıtanın 
ailelerine de. baktıkları için onların vazifeleri devam 
edecek ve ancak ordu şifresiyle muhabereye mezuni
yet verilecektir. Kuvvei Seyyare rastgeldiği yerden 
asker celp ve cem etmeyecektir ve ahzi asker şubeleri, 
diğer orduda olduğu gibi, muayyen kadrolarını ikmal 
zımnında asker vereceklerdir ve bunlar da bunu ka
bul ederek bu suretle hareket olunması ve daha hatıra 
gelmeyen ihtimalki böyle inzibata, zabtü rapta taal
lûk eden esaslı maddeler de mevcu idi. Biz arkadaş
larımız Vehbi, Eyyup Sabri, Kılıç Ali Bey, Reşit Bey
lerle gittik. Emir Paşa Hazretlerinin rahatsızlığına bi
naen onlar kaldılar. Reşit Bey de dahil olduğu hal
de Kütahya'ya gittik. Yalnız şu anda efendiler, çok 
mühim bir vaziyet karşısında bulunuyoruz ve diyebi
lirim ki maksadımızın istihsali uğrunda yaptığımız mü 
caddelerin tam bir dönüm noktasında bulunuyoruz. 

Yani ben kendi hesabıma ait olmak üzere söylüyo
rum. Meseleyi gözümün önüne getirdiğim zaman bir 
taraftan zekâsına, irfanına/ liyakatına hüsnüniyetine 
hiç şüphesiz hüsnüniyetine, vatanperverliğine itimad 
ettiğim kumandanlar, diğer taraftan bu meselenin ta 
bidayetinden itibaren kuvvei bazusuna güvenmiş, or
taya atılmış, çalışkan arkadaşlarımız. Bunların bir an 
için sırf memleket istiklâlini müdafaa için eline aldık
ları silâhların, bu memleketin öz evladının sinesine 
çevrildiğini tasavvur ve tahayyül etmek bile hepimiz 
için dilsûz bir meseledir. Heyetiniz, yani giden bu hu
susî heyet,'sırf bu meseleyi gözönünde bulundurarak, 
bunun vukubulmasına, bu hadisenin define çalışmavı 
en samimi emel ittihaz etmişlerdir ve bunun husuli 
ile, mazaallahü taalâ, memlekette hâsıl olacak şuriş ve 
felâketten müteessir, müteellim bulunuyorduk. 

Oraya, Kütahya'ya vardık. Bu his altında bizi ora
da bulunan kumandanlar istikbal ettiler. Gece akşam 
üzeri vasıl olmuştuk. Misafir ettikleri hanede Reis 
Paşa Hazretlerinden bir telgraf aldık. O telgrafta de
niliyordu ki; Kuvvei Seyyareden bazı efradın eep-
heden gelerek, Kütahya ve Gediz'de vaziyet aldıkları 
müstahberdir. Bu mesele hakkında kati malûmatınızı 
bildiriniz. Biz o dakikaya kadar gördüğümüz, şahit 
olduğumuz meseleleri... 

j MEMDUH BEY (Karahisan Şarki) — Telgraflar 
okunsun, Paşa Hazretleri. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — (Paşanın 
I ifadesi olduğu ibareden anlaşılıyor. Zabıtta kimin ifa

desi olduğu yazılmamıştır.) 
Benim yazdığım telgraf takriben şu idi : Birinci 

Kuvvei Seyyare Garp Cephesi Kumandanının malû-
I mat ve tensibi olmaksızın ... niıntakasında bulunan bir 
I alayı cepheye tevzi ederek kendi sebükbar kuvvetleri-
I ni Gediz'de, Pehlivan Ağa müfrezesini Kütahya'da 
I tahşit etmiş olduğunu istihbar ettim. Bunun mana ve 
I mahiyetini sureti katiyede anlamak isterim. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Paşa Haz-
I retlerinin şüphesiz buyurdukları gibidir. Mesele, biz 

orada gördüğümüz bir kaç saatlik vaziyetten mülhem 
I olarak sui tefehhümü mucip bir makşad yoktur. Ay-
I nı zamanda cephede kumanda etmekte bulunan Et-
I hem Beyin biraderi Tevfik Bey Kütahya'ya gelecek 

ve kendisiyle görüşeceğiz. Görüştükten sonra neticeyi 
I bertafsil arzederim, diye cevap verdik. Ertesi günü 
I Tevfik Bey cepheden avdet ettiler. Ethem Bey. Reşit 
r 
[ Bey, arkadaşlar beraber olduğu halde meseleyi mev

zuu bahis ettik. Sözümün bidayetinde arz eylediğim 
I hususî celsede söylenmesi lâzım gelen sözleri Vehbi 
I Bey arkadaşımız kendilerine tamamen anlattılar. Bir 

sükûnet içerisinde dinlediler ve bunları tamamen ka-
I bul ettiklerini ve aynı şekilde hareket edeceklerini ve 
I hatta Tevfik Bey ilave etti, ben aynı zamanda asker-
I lik de ettim, orduda bulundum. Zabtü rabt ve inzi-
I bat olmayınca orada hiçbir zaman muvaffakiyet hâ 

sil olmayacağını biliyoruz ve böyle hareket edeceğiz. 
I dediler. Sonra kendileri ordu tarafından alınan teda-
I birden bahsettiler. Bazı efradının, hasta ve izinli ef-
I radının avdetinde silâhlarının alındığını ve üzerlerinin 
I taharri edildiğini söylediler. Biz onları orada not et-
I mistik. Bunlardan da sarfı nazar edilmesini bizim va-
I sıtamızla rica ettiklerini anlattılar. Aynı zamanda şunu 
I söylediler : Bizim yaptığımız harekâtta, aldığımız ta-
I vır ve vaziyette hata ve sevap vardır. Bunun hatasını 
I müterifiz. Sevap gördüğümüz noktalar da şunlar, 
I şunlardır. Uzun boylu müzakere cereyan etti. Aynı za 
I manda biz öyle zan altında bulunuyoruz ki; Kuva-
I yi Milliyenin yani Kuvvei Seyyarenin ortadan kaldı-
I rılması musammemdir. Bu mesele bugün için münazi-
I ünfih olan bir meseledir ve biz bundan tamamen sarfı 
I nazar ediyoruz. Asıl olan bu noktanın hallidir, dedi-
I 1er. Ben de, bütün bu teklifatı kabul ediyoruz ve ya-
I pacağız. Teminatı fiiliye isteriz. O teminatı fiiliyeyi de 
I bir çok zamanlar işitmiş bulunuyordum, ki bazı ku-
I mandanların tebdilinden ibaret, bazı kumandanların 

I 
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tayinlerini istiyorlardı. Bu cihet de olamazsa bitaraf 
bir şekil ve sureti hal düşündüklerini, yani üç, dört 
suret düşündüklerini söylediler. Arkadaşlar orada, o 
müzakereden ne suretle mülhem olmuş isek bir tel
grafla buraya arzı malumat eyledik, ki gördüğümüz ve 
ihtisasatımız bu merkezdedir, şu şekildedir, bunlar tes
pit edilmiştir ve bu... 

VEHBt BEY (Karesi) — Reis Bey, okunsun tel
graflar, bütün mes'uliyetler bizim üzerimizde kalma
sın ve Meclis kesbi ittila etsin. 

(Telgraf okundu) 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Ki, bum 
biz gece yarısı almıştık. O zamanki hissiyatımızın ter
cümanı olmak üzere şu telgrafı çekmiştik : 

(tkinci cevabî telgraf okundu) 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Sonra Pa-
şa'nın buna cevabı vardır. 

(Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci telgrafı okundu) 
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Bu tel

graf gayet nazikâne ve samimane yaztlmış bir telgraf 
idi. Okunmak için kendilerine verdik ve bu müzakere
mizde kendilerinde hüsnü tesirlerini de gördük. Sonra 
arzettiğim veçhile biz arkadaşlarca yazdığımız telgraf, 
ki o müzakereden sonra (1) (Ethem) 

(Müzakereden sonra yazdıkları telgraf okundu) 
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Emniyet 

tertibatından maksadımız, cepheden Kütahya'ya efrat 
getirmişlerdi ve Gediz'den de haberdar değildik. Fa
kat kuvvetle zannediyorum ki Gediz'de de tedabir 
alınmış idi. Bir zabitin oradaki Altuntaş müdüriyeti
ne tehdit âmlz yazdığı bir mektup idi. Bunu nahiye 
müdürü almış, gerek kumandana ve gerek nahiye mü
dürüne malûmat vermek üzere gelmiş idi. (Bir de ir 
tibat memurları yalnız Ankara, Eskişehir'e devam) 

(Telgraf bakiyesi okundu) 
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Paşa Haz

retlerinden ilk evvel şu cevabı alıyoruz : 
(Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı okundu) 
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Biz bu 

telgrafı aldığımız zamanda meselenin hallolunduğunu 
ve binaenaleyh bu zabtü rabt hususunda esas itiba
riyle kendileri de kabul ettiği için bir mesele kalmadı
ğını ve Heyeti Vekilenin bunu sırf tehdit maksadiyle 
yazmış olacağını aradaki münaziünfih olan meselelerin 
resmen halli faslı demek olacağını kendilerine izah et
mek istedik. Fakat maalesef muvaffak olamadık. Zaten 
bu birinci meselede onlarda kabul etmiş bulunuyorlar
dı. Asıl bu onların tabiri veçhile söylüyorum, emniyeti 
fiiliye hâsıl olabilmek için bu Fahreddin Beyin yerine 

tampon vazifesini görmek üzere (kendi tabirleridir) 
Kâzım Beyin tayini, Refet Bey Dahiliye Vekâleti va
zifesine avdet etmeyip orduda kumandanlık edecek
se ... Eğer Dahiliye Vekâletine Refet Bey avdet ede
cekse onun yerine herhangi bir zatın gerek fırka ve 
gerek ordu kumandanlığına tayini, orduca resmen tet
kik edilmesine işarettir, bu kendilerine, demek istedik. 
Bu mesele hakkında vazıh malûmat almak ihtiyacı a-
da olduklarını söylediler. Binaenaleyh bu iki nokta 
mübhem kalmıştır. Biz burada görüşmek üzere, av
det etmek üzere bulunduğumuz bir zamanda Kütah
ya'da bir şayia çıktı. Kütahya'ya Eskişehir'den on bir 
vagon mühimmat ve asker geliyor. Bu o aradaki Kuv-
vei Seyyare efrad ve zabıtanı arasında heyecanı mu
cip oldu ve ne maksatla geldiğini henüz bilmiyorlar
dı. Yalnız fırkalardan birisinin, kışlamak üzere, Kâ
zım Bey kumandası altında oraya geleceğini haber 
aldıklarını söylüyorlardı ve bu hasmane bir vaziyet 
midir? Yoksa o arada kışlamak üzere mi gelmişler
dir? Bu, tayin olunamadığı için tereddüt ediyorlardı ve 
heyecanın saiki aslisi de bu idi. Onlar da arada ken
dilerine ait olan malzeme vesaireyi cephenin gerisine 
çekiyorlardı. Biz de bittabi endişeli bir vaziyette idik. 
Maksad anlaşılmadan eğer silâh patlayacak olursa 
korktuğumuz bir vaziyetin gözümüz önünde vukua 
geleceğini anlıyorduk. Bu anlaşılmadı. Hatta bi?. da
hi bizzat meşgul olduk. Askerin ne için gelmekte ol
duğunu sorduk. Gece yarısı işittiğimize nazaran, ma-
hallata söylemiş bulunuyorlar. Refet Bey kumandası 
akında askerlerin Karahisara geldiklerini ve orada ter
tibat alındığını istihbar ettiklerini söylediler. Bu va
ziyeti; Eskişehir'den asker sevk olunduğunu, Karahi-
sar'a Refet Beyin kumandası altında asker geldiğini 
görünce haklarında fiilî hareketin başladığına hük
mettiler. Bunu bize sarahaten söylemediler. Fakat al
dıkları tertibat ve vaziyet dolayısiyle anlıyorduk. Yal
nız kendilerine buraya asker geldiği takdirde ne va
ziyet alacaklarını sual ettik ve dediler ki; biz muztar 
kalmadıkça silâh çekilmeyeceğini ve sonra bize İsmet 
Bey de söyledi zannederim, kendilerinden işittik ve 
böyle hüküm verildikten sonra İsmet Beyin de bir tel
grafı geliyor. Oraya asker gelecektir, siz Gediz ci
hetlerine gidiniz. Siz Gediz taraflarına gidiniz, diye. 
O kendilerini biraz müsterih etmiştir. Fakat vaziyetle
ri tamamen endişeli idi. Biz bir iki defa avdetimiz 
için kendileriyle müzakere ettik. Müzakeremizde müs
pet bir netice istihsal edemedik. Olur, filân dedner, 
fakat avdet mümkün olamamıştı ve sabahleyin bize; 
ototrezin hazırdır, istediğiniz zaman hareket edebilir
siniz. 
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Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Hangi tarihte? 
MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) Dün sa

bahleyin. Reşit Bey; ben kalacağım burada, siz gidi
niz dedi ve bizi alelusul teşyi ettiler. Hatta biz ken
dilerine veda için gittiğimiz zaman Ethem Bey, gayet 
müteessir bir tavır ve vaziyetle, sabahleyin B. M. 
Meclisi Riyasetine ve Heyeti Vekileye, Garp Cephesi 
Kumandanlığına ve Karahisar'a bir telgraf çektiğini 
söyledi ve o telgrafı da, hiç şüphe etmem ki, büyük 
bir teessürle burada okumuşsunuzdur... Düşünce iti
bariyle gayet sakat ve bu işi iğlak etmekten başka 
bir işe yaramaz. Arkadaşlar müttefikan bu hareketin 
doğru olmadığını kendisine anlattık ve ümit etmek is
teriz ki siz bu fikrinizde samimi değilsiniz. Herhalde 
yine anlaşmak için böyle bir tehdit şeklinde bir ve
sile ortaya atıyorsunuz, demek istedik. Bunu açıkça 
bendeniz, Ethem Beye ve Reşit Beye söyledim. İstas
yonda son ayrıldığımız zaman, ancak bu manayı an
layabiliyorum, çünkü başka türlü son fişenk atılınca-
ya kadar bir itilafa müsait vaziyetteyiz dedi ve ora
dan ayrıldık efendiler. 

Bendeniz, unuttuğum noktalar ve hatırımdan çık
mış bazı şeyler olmakla beraber meşhudatı ancak bu 
suretle hikâye edebildim ve bunlar noksandır, fazla 
değildir. 

Sonra şunu da ilâveye mecburum ki efendiler, 
orada 'pek ağlanacak, hüzünlü dakikalar yaşadık. Bu 
memleketin istiklâlini, namusunu, şerefini müdafaa 
için silâha sarılan arkadaşlardan ilk hareketlerinden 
itibaren, son Demirci ve Gediz muharebelerinden iti
baren bunlara ait bir çok menakibi kahramanane din
ledik ve bunların içerisinde ezcümle Reis Paşa Haz
retlerine ve Meclise söyleyiniz. Bize kurşun atmasın
lar. Biz memleketin namusunu müdafaa için ortalığa 
atıldık ve sizden yalvarırız, istirham ederiz, bu sui 
tefehhümü muslihane hallediniz. Balıkesir ve havali
sinde, bunları söyleyen zatı tanırlar. Anzavur'un tedi
binde en ziyade âmil olan bir zattır. Battal Gazi na 
mini alan Parti Pehlivandır. Böyle hazin ve elim bir 
tesir altında oradan ayrıldık. Giderken bizim asker
lerin kırmızı ve yeşil çekerek safı harp halinde Kü
tahya üzerine yürümekte olduklarını gördük ve insan 
şüphesiz ki bunların elele vererek düşmana saldırma
larını ve esasen maksad bir olduğu halde vazif ei uhuv
vetini pek dilârâne, pek kahramanane düşmana karşı 
ifa etmelerini temenni etmekten meni,' nefs edemiyor. 
ismet Beyi gördük, orada ve ismet Beye böyle oldu
ğu gibi müşahedatımızı söyledik, ismet Bey, bilirsi
niz ki gayet temiz ve kahraman bir askerdir. O da va

ziyetten müteessir olduğunu, fakat disiplin temin et
mek imkânı olmadığını bize anlatmak istedi ve her
halde çarei itilaf bulunmasını rica ettik. Mütalâamızı 
sordu. Biz vaziyeti olduğu gibi teşrih ettik. Bunu esasa 
rabtetmek yine sizlere aittir. İsmet Bey dedi ki, şöyle 
hatırlıyorum; benim için yapılacak çare, bu zevat ku
manda mevkiinden çekilsinler, ileride yine memleket 
hidematına koşmak vaziyetinde bulunmak için çekil
sinler, Münasip gördükleri bir yerde otursunlar ve biz 
yine bu Kuvvei Seyyareyi, yine- evvelce olduğu gibi, 
tanzim eder, tertip ederiz ve bugün bundan başka dü
şündüğüm bir mesele yoktur. Buraya geldik, efendi
ler. Yalnız Eskişehir'de, af buyurunuz, gerek Kütah
ya'da, şunu da ilâve edeyim ki; tarafeynin, vukuatı, 
bilhassa bizim bildiğimiz meseleyi, lüzumundan fazla 
mübalağa ettiklerini gördük. Zannederim herhangi bir 
meselede, böyle mühim ve vatanî meselelerde işin içi
ne hırs girdiği zaman mantık gaip olur. O mesele hal
lolunmaktan pek uzak bulunur.. Bu işin içerisine hırs 
girdiğini anlıyorum ve bugün dahi şu dakikada fena 
yazılmış olan telgrafın buraya gelmiş ve alâkadar ze
vatın resmen nazarı dikkatlerine vazedilmiş olmasına 
rağmen kan dökülmeden meselenin hallini temenni edi
yorum. Zannediyorum, ki buna imkân vardır. Bilhassa 
âtiyi, vaziyeti kurtararak ve tarafeynin, hiç şüphesiz* 
hepimiz onların şerefiyle mukayyediz ve onların şere
fini nazarı dikkate alarak, âtîyen dahi mazarrat ver
meyecek bir şekilde meselenin hallini bu Meclisin ne-
cabetinden ve Heyeti Vekilenin ulüvvü cenabından 
bekliyoruz. Bilhassa Reis Paşa Hazretleri de bir bu
çuk aydan ebri meseleyi kemali dikkatle yakından ta
kip etmişlerdi. Bv.na da kaniim ki onlar da had bir 
devreye varmadan, yani silâh patlamadan işe hüsnü 
hatime vermek isterler. Bizim ihtisasımız bundan iba
rettir. Çaresi meselesini de hep beraber düşünmek za-
ruretindeyiz. 

BİR MEBUS — Siz nasıl bir itilaf imkânı tasav
vur ediyorsunuz? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Bende
niz ferden, şahsen, kati olarak şu diyemem. Fakat yine 
tarafeynin şeref ve haysiyetini kurtarmak ve vaziyeti 
âtiyemizi tehdit etmeyecek bir şekil bulmak herhalde 
lâzımdır. Fakat bunu sarahaten şimdi söyleyemeyece
ğim. Hatıra gelenler söylesinler, belki bendeniz de bir 
şey düşünebilirim. 

SALlH EFENDİ (Erzurum) — Ethem Beyin son 
yazdığı telgraf yeni bir zihniyet üzerine mi yazılmış
tır? Yoksa eskiden beri mevcut olan bir zihniyetle mi 
yazılmıştır? Bu mesele hakkındaki ihtisasatınız neden 
ibarettir? 
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MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Bu, çok 
mühim bir meseledir. Biz arzettiğimiz veçhile kendi
lerine veda ettiğimiz -zamanda böyle bir telgraf çekil
diğini bize söylediler ve o zamana kadar haberimiz 
yoktu. Olsaydı bu, vaziyeti yüzde yüz tehlikeye düşü
receği için, memlekette sırf silâh patlamaması için, bu
na mani olmaya bütün kuvvetimizle çalışırdık. Telgra
fın bize, çekildiğini Telgraf Müdürünün imzası olduğu 
halde kopyesini gösterdiler ve orada son vaziyette ya
ni bu işin, öyle tahmin ediyorum, silâh patlamadan hal 
olunmayacağına kanaat hâsıl ettikten sonra bu telgraf 
çekilmiş olacaktır. Sonra bendeniz Reşit Beye saraha
ten. istasyonda ayrılıren bunu da söylemiştim maru
zatım meyanında, yine tekrar ediyorum; ben bu tel
grafı gayet sakat buluyorum ve ümit etmek istiyorum 
ki siz bunu tehdit ederek uzlaşmak için bir vesile 
ittihaz etmek istiyorsunuz. Bunun bütün sakat ol
masına rağmen bir vesile ihzar etmek istiyorsunuz. 
Evet dedi, mesele böyledir ve biz ilk fişenk atılınca-
ya kadar itilaf etmek isteriz. Fakat belki bunun evve
liyatı olabilir ve belki evahiri vardır. Meşhudatım, bu 
mesele hakkında bundan ibarettir. Yalnız malûm olan 
bir mesele varsa, telgraf gayet ağır ve sakattır. Ge
rek zihniyet ve gerek fikir ve mütalâa itibariyle sa
kattır. Onda hiç şüphe yoktur. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Müsaade buyu-
rulur mu? Celâl Beyden bir şey soracağım. Sizin bi
raderlerine tebliğ edeceğiniz mesaili kabul etmiş ve bu
nu kardeşlerine de kabul • ettirmeyi taahhüt etmişti. 
Kendisinin orada kalışı, hissediyorum, ifadatınızda... 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Arzede-
yim efendim, Tevfik Bey geldiği vakit görüşmek üze
re ... dedi, hatta isim tasrih ederek Reşit kardeşim 
böyle hepimizin kabul edeceği bir meseleyi size söz 
vererek avdet ederseniz netice itibariyle mahcup ola
bilirsiniz ve biz emniyeti fiiliye isteriz ve o emniyeti 
fiiliye de şundan ibarettir. Bu ftusule gelirse itminanı 
temine biz burada çalışabiliriz ve bu mesele bura
da tespit edilmeden avdet ederseniz meseleye hal edil
miş nazariyle bakamazsınız, aldanırsınız, dediler. Bu 
meselede Reşid'e hakkı kelam vermediler. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yalnız efendiler, bir 
kelime ilâve etmekliğime müsaade buyurunuz. Biz 
tarafeynin istinat ettikleri delillerin haklı ve haksız 
olması üzerinde tevekkuf etmedik. Onlar tarafından 
kemali inzibat ile itaat edeceğiz cevabı verilince, ona 
hallohınmuş nazariyle baktık. Binaenaleyh tarafeynin 
şu veya bu cihetle haklı, şu veya bu sebeple haksız 
olduğu yolunda mana çıkarılmamasını sureti mahsu-
sada rica ederim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, dün akşam 
Paşa Hazretleri, Ethem Bey tarafından yeni bir Hü
kümet teşkili, böyle bir vaziyet tesisi için veyahut 
tertibat alındığı hakkında bir söz söylemişti ve ba
his buyuruldu, bu, son vaziyetten hâsıl olmuş bir fi
kir değildir. Bir şeysi varmış, anlaşılıyor. Lütfen bu 
bapta izahat ita buyurur musunuz? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Bende 
niz bu hususatta malumattar değilim. Belki olabilir, 
belki değildir. Evet veya hayır demek için elimde bir 
vesika yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, insanın bu gi
bi mesailin içinde bulunması talihinin fenalığına atfet
mekten başka bir şey değildir. Çünkü Celâl Beyefen
di tamamen tasvir etti ve arkadaşların kanaatlarına, 
hissiyatlarına tercüman oldu. Buna bendenizin de ka
naatim namına ilâve edecek bir şey varsa; henüz si
lâh patlamak ihtimali mevcuttur. Çünkü bir tarafı 
dinliyorsunuz. O bir taraf kurşun atmadıkça ben de 
kurşun atmam diyor. Bilâlüzum vaziyetin verdiği his 
üzerine, kendi üzerlerinde uyandırdığı hissiyat netice
si ufak şeylerden nem kapıyor. Bir kar topu, ki erit
mek lâzımdır. Silâh patlamaksızın Meclisi Âliniz hal
lederse bugüne kadar vatana ettiğiniz hizmetlerin en 
büyüğünü etmiş olursunuz. Bendeniz bunu rica edi
yorum. Şöyle de olur, menedilir, böyle de olur, mene-
dilir. Bunu selâmeti fikirle meneder, hatıra gelir ve 
bunu şimdi düşünmek olmaz, heyeti celilenizde. Çün
kü birisinin hatırına bir şey geliyor, söylüyor, mesele
yi iğlak ediyor. Bir encümen intihap edilmek şartiyle 
ve o encümen on, on beş kişilik teşkil olunur. Bu 
meseleyi tetkik eder. Orada etrafiyle düşünür. Her
kes elini vicdanının üzerine kor, tetkik eder. Meclis 
bu meselede hissiyatına tabi olmaya hakkı vardır. 
Fakat bundan tecerrüd ederek, vakayii göz önüne ge
tirerek-bir karar ittihaz ederler. Bize getirirler, o va 
kit münakaşa ederiz. 

REFİK BEY (Konya) — Bir encümenin teşkili
ni teklif ediyorum. 

REİS — Bu bapta takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Cepheden gelen arkadaşlarımızın ifadatını istima-

dan mütevellit kanaatıma göre : 

Evvelâ - Heyeti Vekilenin hemen bu dakikada 
kuvayı muntazama ile kuvayı seyyare arasında müsa 
demeyi intaç edecek emirlerin tehiri tatbiki hakkınc" ı 
tedbiri âcil ittihazı; 

Saniyen Meseleye Meclisi Âlinin vaz'iyed ederek 
aralarında beş veya daha ziyade arkadaşları (Tahkik 
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Heyeti) olmak üzere intihap ve bütün muhaberat do;- ı 
yalarının tetkik ve tarafeyni istima ve hâsıl olacak J 
kanaatlarının raporla Heyeti Celileye arzına memur I 
etmesini selâmeti memleket namına elzem gördüğüm
den tahtı karara alınmasını ve Heyeti Vekileye sûra 
ti tebliğini teklif ederim. 31 Kânunuevvel 1336 I 

tzmit Mebusu 
Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Pek mühim ve hassas olan meselei haziranın me- 1 

nafii âliyei vataniyeye muvafık bir surette halli için 
Heyeti Vekileden üç, mebuslardan altı azadan mürek
kep bir hakem heyetinin teşkilini teklif ederim. 

Saruhan Konya 
Refik 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) — Mesele bugün tafsilat ve teferruatiyle He
yeti Celilenize arzedilmiştir. Celâl Beyefendinin ora
ya .giden Heyet namına verdiği izahat ve Vehbi Be 
yin vermiş olduğu izahat, arzolunan tafsilâtı itma n | 
etmiştir. Şimdi son vaziyet, ordu, Birinci Kuvvei Sey I 
yaresinin fiilen muzir bir hale gelmemesi için, fiilen 
ittihazı tedabire başlamıştır. Binaenaleyh bu tedbirle 
rin bir an dahi tevakkufuna heyet teşkili, encümen teş
kili, eğer bu okunan takrir gibi, verilen evamir ve ta
limatın tehirine badi olacaksa, Heyeti Hükümet, He 
yeti Vekile bittabi buna muvafakat edemeyecektir. 
Çünkü Heyeti Vekile bunun neticesine ait mes'uîi-
yeti yüklenmiş olacaktır. Bu meselede Heyeti Vekileyı 
müberra bir hale koymak ve teşkil edeceğiniz ko
misyonda bu meseleyi halledebileceğinize kani olur
sanız, o zaman komisyonları yapabiliriz. Bu, bir Hü
kümet işidir. Yalnız müzakere edelim. Hakikaten daha 
sehil, daha seri emin bir surette bir şekil hal bulacak 
isek tatbik edilsin. 

REFlK BEY (Konya) — Paşa Hazretleri müsaa
de buyurulur mu? Biraz evvel arkadaşımızın izah 
ettiği veçhile, meselenin hassasiyeti zâtı devletince ma
lûmdur. Meydan verilmesin. Şüphesiz tedabir fiiliye 
devam edebilir. I 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Beyefen
di hazretleri, silâh patlamadan ve bir fenalığa mey- | 
dan vermeden halledilmek için bir buçuk aydanberi, I 
geceli, gündüzlü çalışmaktayız. Bütün arkadaşlarımız 
bunu pekâlâ biliyor. Yalnız burada, nazarî çalışmak, 
değil, bir buçuk aydanberi bizzat o arada gidip 
çalışmak suretiyle hadiseyi tevkif etmişim. İhtimal ki 
bir buçuk ay evvel, dün başlamış olan hareket baş- I 
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layabilirdi. Bir buçuk aydan beri ordu kısmı küllile
ri bu meselenin halline hazır bulunuyordu ve düşman
la meşgul olamadı. Binaenaleyh bunun fazla imtida-
dına imkân yoktur ve görüyorsunuz Garp Ordusu K 
mandanı tsmet Bey böyle bir ihtimali bertaraf etmek 
için Ethem Beye haber veriyor. Ben Kütahya'yı işgal 
edeceğim, Kuvveyi Seyyareyi oradan çekiniz diyor. 

REFİK BEY (Konya) — Dünkü izahatı Devlet 
leri sırasında... Ve şekli zahirisi itibariyle bugünkü 
vaziyetimize muhalif bulunan şu hareketi, deruhte bu
yurduğunuz vazaifi aliyeyi hüsnü suretle ifaya âzami 
fedakârlık ihtiyar buyurulduğu tamamen kanaat bahş 
bir surette kalplerimize yerleştirmiştir. Arzu ediyo
ruz ki, bu vazifenizin yegâne pişdarı ve Anafartalaı 
Kahramanı... Tarihi şanın muvaffakiyatına son hassas 
olan şu mesele halledilsin. Kendi hesabıma ve bütün 
milletin menafii namına kalbi teşekküratımı takdiri 
ediyorum. Zaten izahatı devletleri meyanında dahil
dir. Silâh patlamamasını temenni ediyoruz ve arzu 
larımız da silâh patlamamasını temin etmektir ve biz 
müzakereye devam edelim. Memleketin menfaatına 
muvafık bir surette hallederiz inşaallah. 

Dünkü telgraf bize ait değildir; sahibine aittir. 
Onun tutar yeri yoktur. Yüksek hissiyatınıza müra 
caat etmek suretiyle buna bir çarei hal bulunması ve 
Meclisi Âlinin deruhte buyurdu... Tekrar istirham edi
yorum Paşa Hazretlerinden. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) -— Mademki bazı 
arkadaşlarımızın da beyanatı veçhile bu meselenin sul-
hen halli mümkün olduğunu Celâl Bey itiraf ediyor, 
gerek Meclis ve gerek sizin şerefi riyasetinizden bunu 
temenni ediyorum. 

BİR MEBUS — Efendiler bazı meseleler ve va
ziyetler vardır ki maatteessüf hüsnüniyetle halli ça
resi bulunamaz. Bendeniz de bu dakikada hâsıl olan 
kanaat budur. Eğer Birinci Kuvvei Seyyare ordunun 
ve Hükümetin kuvvetini görürse silâh patlamaz, hal
lolur. Fakat oradaki ordumuzun mağlup olacağını 
görse, ayaklarının altını dahi hepimiz beraber öpsek 
yine de anlaşmak mümkün olmaz. Mamafih bir su
reti hal bulunursa şüphesiz hepimiz memnun oluruz. 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — Bunlar üze
rine sevkedeceğimiz zabitanın fikrini tamamiyle anla
dınız mı? Yani bu adamlar benim kulaklarıma de
ğen işittiğim ekser zabitandan müslüman müslümana 
kurşun atmaz. O halde bu şayia ne dereceye kadar 
icrayı tesir yapar? Bu cereyan bizim de kulaklarımızı 
doyurmuştur. Ordu muharebe etmez, ordu efradı ku-
vayı milliye karşısında dağılır. Bundan benim anladı-
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ğım, propagandadır ve bu bendenizce fazla propagan
dadır. Çünkü diğer taraftan da ordu tesir yapmamış
tır. Çünkü diğer taraftan diyorlar ki; kuvvetlerimize 
sahibiz. Hükümetin her türlü evamirini icra ettiririz, 
diyorlar. Fakat bendeniz istemem söylemeyi, selâmeti 
vatan namına söyleyeceğim. Bugün İsmet Beyin mai
yetindeki karargâh müfrezesi - ki en güzide bir şey
dir - onların zabitleri, böyle bir şey teklif olunursa 
ben yapamam dediğini zatı âlilerine söylüyorum. 

BİR MEBUS — Kerem buyurunuz, şahıs tayin 
etmek iyi değildir. 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — Şahıs tayin 
etmek iyi değil. Fakat selâmeti vatan namına mec
bur oldum, söylemeye mecbur oldum. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Beye
fendiler; gayet elîm bir vaziyet karşısında bulunuyo
ruz. Eğer Hükümet varsa ve Hükümet bir kuvvete 
istinat ediyorsa yapılacak şey, bu kuvvetin asarını iz
har etmektir veyahut Hükümetin istinat ettiği kuvvet 
yoksa. Birinci Kuvvei Seyyare Kumandanının dikta
törlüğünü kabul etmek lâzımdır. 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — Efendiler; 
müsaadenizle şurasını arzedeyım ki; söyleyeceğim şey
leri eğer bir hisse veyahut başka bir manaya hamlolu-
nursa mukaddesatıma ve Cenabı Allaha yemin ede
rim ki... Mesele daima belki 50 seneden beri vicdan
larının çarpmakta olduğu ve bunun selâmetinden baş
ka bir şey olmadığı için Celâl Beyin dediği gibi, böy
le tüfek patlaması anında korktuğum şekiller vardır. 
Bunun için sulhen halli ciheti vardır. Korkarım ki 
elan kül altında kıvılcım gibi yanmakta olan, islâm
lar arasında bir kan dökülmek ve bunu vesile itti
haz edip sebebiyet vermek doğru değildir. Böyle ol
duğu takdirde öyle bir vaziyet ihdas olunur ki çaba
layıp, çalıştığımız gayei mukaddeseye varamamak ve
ya belki başka neticeler hâsıl olur. Celâl Bey demin
den bir şey söylüyor : O adamlar emniyeti fiiliye 
istiyorlarmış, rica ederim, niçin bu nokta sorulmu
yor? Ne imiş bu emniyeti fiiliye? 

Efendiler malûmu âliniz ki Ethem Bey denilen 
zatın toplamış olduğu kuvvetler birtakım yuvalar
dan toplanmış, birtakım haşareden ibarettir. Mamafih 
içlerinde fırkai nizamiye de konulmuştur. Binaenaleyh 
oldukça şöyle muntazam bir kuvvet addolunur. Sı
rası geldi, bir bu kuvveti Yozgat'a, Demirci'ye, Düz-
ce'ye şevkettik. Resen hizmet ettiler. Sonra bunla
rın bu hidematı mesbukalarına karşı olanca mükâ
fatı da yaptık. Sonra Bolu'dan itibaren Antalya'ya 
kadar mümted bir Garp Cephesi var idi ki, malûmu 

âliniz, iki kumandana tevdi ettiniz. Bunlar iki üç 
ay çalışarak, çabalayarak ta Balıkesir'den Bursa'ya 
kadar 30 kilometre mesafede düşmanı ricat ettirdi
ler. Bunların gayretini inkâra mahal yoktur. Bu iki 
kumandanının himmet ve gayretleri vardır. Gediz'de 
hakikaten şayanı iftihar bir surette kış Icıyamet demi-
yerek süngü hücumuyla düşmana hücum ettiler. İşte 
bu kuvvetler bir vahdet ve muntazam bir idare, itaat 
içinde idi. Ethem de öyle idi. Pekâlâ ne oldu sonra? 
Bir buçuk ay sonra ne oldu? Kalktı ayağa, ben o 
vakit hasta idim, Eskişehir'de idim ve Heyeti Vekile 
de bunun hakkında cereyan eden müzakeratta ekse
riyetle bulunmadım. Bunun derecesini evet bilmiyo
rum. Malûmu âlinizdir ki zamanı hazır harplerinde ve 
vesaiti seria ile galebe çalmak muvaffakiyet istihsal 
etmek, mücerret itaat ve ciddiyet ve intizamla olur. 
Buna şekkü şüphe yoktur. Binaenaleyh bu çetelere, 
derme çatma kuvvetlerimiz varsa bunlara, hakikaten 
intizam vermek, kıtaatı nizamiyeye iltihak ettirmek 
lâzımdır. Hatta bendeniz Eskişehir'de hasta bir halde 
iken o vakit Fuad'a sormuştum. Ne yapıyorsunuz, bu 
gelen herifleri? Mürettebe yerleştirerek, sen falanca ta
bur falan diye numara veriyoruz ve kıtaatı nizamiye
ye iltihak ettiriyoruz. Mamafih bunlar durmayıp fi
rar ediyor. Filan falan. Yine bu Ethem'in müfrezesi 
kalıyorlar. Hatta Fuad'a dedim ki; Sen Ethem'in 
kuvvetlerini daha ziyade intizama sokmuyorsun. Za
manı değil şimdi, tamamiyle itaat halindedir. İfadede 
zerre kadar mübayenet yoktur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bir sual sormaklığım.ı 
müsaade buyurulur mu? Hastalığınız zamanında ziya
reti âlinize gelmiştik. Fuad Paşa Hazretleri Peters-
burg'a tayin olunmuştu. O zaman bir vaka yoktu. 
Zatı âliniz bize buyurdunuz ki; korkarım ki Fuad'ın 
cepheden ayrılması bu Millî Kuvvetlerin isyanına se
bep olur. O zaman bir ihsasınız mı vardı? 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — Müsaade 
ediniz söyleyeyim. Ayıptır, bir babaya söylemek, onu 
irfanınız anlamalı. O çocuk zabtü rapt altında bu
lundurulmalı. Korkarım ki o sesler de kulağıma gel
meye başladı. Onu Heyeti Vekileye sorun. Bunu mü
dafaa etmek nezaketime yakışmaz. Her ne ise, şim
di ne oldu? Benim anladığım, dinlediğim ve bildiğim 
ve emin olunuz ki efendiler ahvali sıhhiyem beş altı 
ay çekilip oturmaklığıma bir lüzumu sıhhî gösteri
yor ve hakikaten öyle de kalacaktım. Vaktaki bu me
sele çıktı. Birtakım önümde büyük büyük kâbuslar 
çıkmaya başladı. Aman aramızda bir fenalık olacak, 
silâh patlayacak olursa fena olur dedim. Bir zaman 
daha bende belki bu meselenin sulhan hallinde vu 

296 — 



1 : 126 30 . 12 . 1336 C : 2 

kubulacak tedabir vesairesine belki ufak bir reyim 
müsaade eder ve bu mesele için billahilazim geldim. 
Geldiğim zaman Heyeti Vekilede bu bapta işitti!; 
lerimi arzedeyim. Birincisi; Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleri Ethem Beyle beraber buradan Eskişehir'e 
gitmişler. Eskişehir'de ne oldu, ne olmadı? Ona da>r 
malûmatım yok. Ethem Beyin Kütahya'ya firar et
tiklerini beyan buyurdular. 

REtS — Paşa Hazretleri izah ettiler efendim. 

İSMAİL FAZİL PAŞA (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz Heyeti Vekileden duyduğum şeylerden ar 
zedeceğim. Bu ifadeler birbirinin müteselsilidir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Heyeti 
Vekilede cereyan eden müzakere dursun. 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — Kendi da
vamı ispat etmek için bildiğimi söyleyeceğim. Lütfen 
dinleyiniz. 

Şimdi efendim, Ethem Beyle birlikte gitmişler, Et
hem Bey geçe Kütahya'ya kaçmış. Vaziyetin ne şe
kilde olduğunu bilmiyorum. Miralay Kâzım Bev, 
Reşit Bey daha birtakım zevat buraya geldi. Görü> 
müşler, binaenaleyh onlara ne memuriyet verdi? On 
lardan malûmatım yok. Onlar gide dursun. Heyeti 
Vekilede iken telefon başına çağırıldım, o telefonda; 
Yusuf İzzet Paşa ve mebustan arkadaşlarımız 40 ki 
siden mürekkep zevat Heyeti Vekileye gelip bir mü
zakerede bulunacağız dediler. Biz de Heyeti Veki 
lede müzakerede bulunuyorduk. Bunu Mustafa Kema! 
Paşa Hazretleri telefonu bırakmaksızın söyledi. BL'. 
dedik ki; bu müzakerenin ne bir sıfatı resmiyesi ola 
bilir ve ne de onların murahhası olabilir. Binaenaleyh 
siz Mebusan Reisisiniz, onlar da mebustur. Müzake
rede bulununuz. Neticeyi bize bildiriniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Heyeti Vekile bunu" unutmuş ki Meclis hem icraî, 
hem teşriî... 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — Her ne ise. 
Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bu zevata gider, ko 
nuşurlar. Netice nedir bilmiyorum. İhtimalki bazı ar
kadaşlarımın malûmatı olabilir. Benim malûmatım yok. 
Halta umuru seriye vekili Mustafa Efendinin de ma
lûmatı yok. O da böyle nihayet son içtimaımızda, çün
kü benim derdim, Ethem Bey meselesi neye müncer 
olacaktır? Şu vatan bir vartaya düşmeden orada içtima 
ettiğimiz gibi Ethem Bey meselesi hakkında yapıla ı 
tedabir neye müncer oldu, dedim. Kâzım Beyi bekli 
yorum, o vakit izahat veririm. Ondan sonra zaten 
bizi memuriyetten iskat buyurdular. Ondan sonra bi
ze malûmat kapandı. 

Şimdi gelelim meseleye : Resmen bilebildiğim 
bu kadar. Şimdi vakta ki sabık kumandanlar ikiye 
ayrıldı. İsmet Bey oraya kumandan gitti. Anlama
dığım bir nokta var. Garp Cephesi bir kumanda al
tında idi. Eğer bunun ikiye taksim olunması bir lü
zumu fennî ve tabiye üzerine lâzım idi ise biribirine 
kumandanlar yakın olur. İcabında yekdiğerine mua
venet etmek, irtibat etmek için bir kumandan lâzım. 
O kumandanın ne olduğunu bilemem. Kâh Mustafa 
Kemal Paşa, kâh Fevzi Paşa Hazretleri emir verir. 
Hatta bir kere de cephelerin ayrılması hususunda 
sordum ki; Paşa Hazretleri Başkumandanlığı deruhte 
buyurdunuz mu? Hayır dediler. Pekâlâ bu cephenin 
ikiye ayrılmasında bir mana göremiyorum. Şayet ık. 
cepheye ayrılması maksat idi ise iki kumandan lâzım. 
Bu, yapılmadı. Vaktaki İsmet Bey o cepheye kuman
dan tayin olundu. Diyemem ki; bunda bir maksat vs 
garez vardır, haşa. Zannederim ki hepiniz takdir eder
siniz. Zamanında, yapılmayan hüsnü tedbir aynı b : ' 
sui tedbirdir. Şimdi gider gitmez İsmet Beyin tatbiV 
etmek istediği, orada bulunan Ethem Bey çetesini ni
zamiyeye iltihak ettirmek istedi. Acaba zamanı m:-
dır? Onu bilmiyorum. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Zama 
nıdır, Paşa. 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — Onu bil
mem, pek güzel. Ethem Beyin yaptığı tahribat bu 
nu ikrar etmeyecek, nazarı itibare almayacak kirme 
yoktur. Mütareke oldu, düşman her yerimizi aldı. 
Sonra biz mücadelei milliyeye kalkıştık. Eli silâh tu
tanlara müracaat etmek mecburiyeti vardı. Hiçbir va
kitte, hiçbir devlet gönüllü istihdamiyle memleketi tah
rip ettirmez. Gönüllünün istihdamiyle onun ika etti
ği tahribata mani olmak için hakikaten Hükümetin 
birtakım kuvvetli istinatgahlara malik olması lâzımd.r. 
Efendiler; aslan, Kaptan çetesi dediğimiz bir çete, 
Kuvayı Milliye dediğimiz bu çetelerin yaptıkları şe 
yi biz bile Ankara'da menedemedik... Hatta biz bu
rada Riyaset Muhafızı namiyle ihdas edilen bir çe
te, Arslan Kaptan namında bir adam, Müdafaai Mil
liyeye ait bir şeyi işgal ettiler, aileleriyle beraber otu 
ruyorlar. Gece vakti geldiler, bastılar, çıkardılar, kim
se çıkaramadı. Vasfi Bey ki memuru idi, o gece her 
tarafa, Nafıa Vekâletine, Ankara Valisine müracaıt 
etti, önü alınamadı. Bunlar birtakım serseri adamlar
dır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Tahkik 
ettim, böyle bir şey vaki değildir. 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — Şimdi bun 
lar birtakım serseri adamlardır, bunlar haşerattır. 

< 
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Açıktan söylüyorum, yapılacak tedabir ihtimalki bun
ları sıçratır. Şimdi bunlara tatbik edilmek istenilen 
şeye müstehaktırlar. Meselâ bir kaymakam iki yüz ki 
şi gönderiyor. Kendilerine evamif ita eden ve intizam 
teklif eden adamlara, şöyle yapacağız, böyle yapaca
ğız diyorlar. İşte bu herifleri hazmetmişiz. Bunlar

d a n ne çıktı? Bizi vuracaklar, bizi dağıtacaklar diyor
lar. Emniyeti fiiliye dedikleri bu meseledir. Hayatla

rının muhafazaya alınmasını talep ediyorlar. Diyor k i; 
Kütahya Hâkimini buraya iade edecek olursanız ben 
bunları idam ederim. İntizam teklif eden adamlar ... 
aynı zamanda bakınız bunların af olunmayacak hare
ketlerine. Hakikaten bunlar için büyük bir ceza teş
kil edecek bir meseledir. Dahiliye Vekâletine, Reis 
Paşaya, eğer Kütahya Hâkimini buraya iade ederse 
niz idam ederim diye yazıyor. Yürük Efe de bir kâ" 
ğıt yazıyor. Gönder, istiklâl mahkemesine bunları ve 
relim, diye ve yekdiğerinin aleyhinde bulunuyorlar. 
Eski yeniçeriler gibi vaziyet alıyorlar, ve yekdiğerleri-
nin aleyhinde bulunuyorlar. Binaenaleyh bu mücahe 
dei milliyede bu gibi ihtilâfata meydan verilmemek 
için, T. B. M. Meclisinin şahsiyeti maneviyesine mer 
but olan ordular o mahallin reisine merbut olmaları 
lâzımdır ve en büyük askerimiz Mustafa Kemal Pa
şadır, buna merbut olsunlar ve bu kumandanlar ara
sındaki ihtilâfatı bu suretle izale edelim. 

Dahiliye Vekili Refet Beyin Konya vakası zu
hurunda lâzım gelen tedabiri ittihaz etmek üzere git
mesine karar verdik. Beyanı itizar etti, buradan ayrı 
lacak olursam Dahiliye Vekâletine vazettiğim kavak 
mahkûmu akamet olur, dedi. Bana ısrar etti Konya'ya 
muvakkaten şu on beş gün içerisinde işini bitirdikten 
sonra bir talimat vereceksin, umumî vaziyeti tespit 
ettikten sonra Vekil olursun. Sorarım efendiler ya
nındaki kuvvetlerle geldi, o ikiye taksim olunan cep
henin kumandanı oldu, Cenup Cephesi Kumandanlı 
ğını deruhte etti. Benim aklım ermez. Heyeti Vekile 
sıfatı üzerinde olmak üzere, mahdut olan bir ku
mandaya nasıl iner? Ekser vekayide Baş Kumandan
lık vazifesini kim görür? Dahiliye Vekili Refet Bey 
Afyon Karahisar'daki kumandayı deruhte etmiş, bu 
zat buraya nasıl gelir? Refet Bey Konya ve havali
sinin, Mersin, Adana ve havalisinin ve Afyon'dan 
itibaren ta Akdenize kadar devam eden cephenin ku
mandanıdır. Ayrıca heyeti umumiyenin kumandanıdır 
ve Dahiliye Vekilidir. Dahiliye Vekâleti ile kuman
danlık beraber nasıl olur? Onu bilmem. 

ŞÜKRÜ BEY — Dahiliye Vekâletiyle "kumandan
lık nasıl tevhit edilebilir? 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — Vakıa bu 
zevattan birini diğerinin makamına götürsek; o be
nim işim değildir, ona karışmam der. Onları makamı 
aslilerine getirmelidir. Sonra Fahreddin Bey, benim 
en aziz arkadaşımın oğludur. Bunu Ali Fuad gibi se
verim. Erzincan'da beraberimde idi. Lâkin bu adam 
Konya'da Suphi Beyle birlikte vali ve kumandanlık 
etti. Fahrettin Bey buraya gelmiş idi. Eli ayağı te
miz bir zat idi. 

HAMDİ BEY (İzmit) — Paşa Hazretleri, müsaa
de buyurur musunuz? Refet Beyin oraya gitmek hu-

ı susundaki kararda imzanız var mıdır? 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Devamla) — Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleriyle Ali Fuat Paşa müsaade 
etmişti. Benim öyle bir kararım yoktur. O kenii 
reyinde müstakil bir adam, ben kendi reyimde müs
takil bir adamım. Oğlum diye beni muaheze edemez
siniz. 

Fahrettin Bey buraya geldi; benim kuvvei mane-
viyem bitmiştir dedi. İki saat sonra Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri müsaade ettiler. Ö mevkide benim de 
kuvvei maneviyem kırılsa ben de yapamam. Bu zat 
tekrar kumandayı deruhte etti. Vaziyeti tamamiyie 
anladım. Şimdi gider, anlatırım dedim. Rica ederim, 
bu adamda birtelevvün var. Pek öyle başımızda t.ı-
tulacaic adam değil. Selâmeti vatan için bu adamları 
oradan getirttik. Şimdi Ethem'i de zincire bağlayıp 
bir tarafa bırakma ve yerlerine icabeden kumandanla
rı koymak suretiyle emin olunuz mesele hallolumır. 
Bu, izzeti nefis meselesidir. Serin içtimaında ehveni 
şer tercih olunur. Sonra daha var. Yani demek istiyo
rum ki, açık söylüyorum mesele, bugün Ethem Bey 
ve tevabi? müteneffizandan falan ve filan hakla
rında bizim tatbik etmiş olduğumuz muamelenin ze
min ve zaman muvafık olarak yapılıp yapamamasın
dan ibarettir. Maazallah ya tüfek patlarsa... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Patla
maz... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Usulü mü
zakereye dair söyleyeceğim. Ondan evvel bir sualim 
var. Şimdi Hükümeti mevzuu bahs etmekte mana ne
dir? Hükümet bugün çaresine tevessül etmiştir. Bi
naenaleyh bu müzakereyi fazla görüyorum. Biz icra
at yapıyoruz, bize daha ne izahat veriyorlar. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
dim, Hüseyin Avni Beyin bu meselede hakkı vardır. 
Doğrudur, Hükümet gibi düşünüldüğü zaman böyle
dir. Bu iş Heyeti Vekilede mesaili umumiye meyanın-
da bir mesele gibi tahaddüs etmiş, tabiî mesuliyeti 
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var. O mesuliyeti idrak ederek buraya geldik, bu me
seleyi hâlletmek mecburiyetindeyiz. Eğer bundan iz
harı aczedersek ve bunu hissederse belki o zaman 
fena olur, memleket batar. 

BASRt BEY (Karesi) — Memleket batarsa he
pimiz birden batarız efendim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, bu meseleyi Meclisi Âlinize arz lüzumunu his
sediyorum. Harekâtın mebdeinden bugüne kadar bi
zimle istihsali gaye için sarfı mesai eden rüfekamı-
zın gayri kanunî isyankâr harekâtına karşı ittihazı 
tedabirdir. Bittabi bu kadar fedakârlık etmiş olan 
arkadaşlardan yine aynı gayeye suikast edecek bir 
kimsenin bulunacağını hiç kimse hatırına getirmez. 
Düşündük ki meseleyi sureti hususiyede ve sureti 
gayri resmiyede halledelim. Tabiî arkadaşlarımız hü
kümetin malik olduğu kadar menabiî istihbarata ma
lik olmadıklarından başka başka telâkkilerde buluna
bilirler. Binaenaleyh şayanı arzu görülür ki mesele 
bütün vuzuhuyla heyeti âliyenizce malûm olsun. Bun
lar hakkında şu veya bu tedbiri yapabilmek için He
yeti Vekile, heyeti umumiyenin bir kararını istihsal 
etmedi. Mesele Heyeti Vekilece malûm idi. İşin tat
bikatı fiiliyesine girişilmiş bulunuyordu. Ümit ede
rim ki hepimizin arzu ettiğimiz veçhile »mutlaka 
memleket ve millete nâfi bir surette neticeye dest-
rest olacağız. 

Paşa Hazretlerine bir iki noktada cevap vermek 
istiyorum. Herhalde memleketin her tarafında hükü
met teessüs etmelidir ve yine gayemizin istihsal ve 
memleketin müdafaası için muntazam ordu meydana 
gelmelidir. Bu esasata muhalif olan, muzır olan her 
türlü kanaatler imha edilmelidir. Heyet bu kanaatta 
olmakla beraber, bu gibi icraatın zamanı hulul etti
ğine kani değildi. Böyle ufak tefek icraat için en 
münasip zaman olduğu itikadındayım. Meselâ Demir
ci Efe, Yürük Ali Efe, bilmem Gök Demir arasında 
hakikaten taşkınlık eden Ethem Bey ve kardaşlan 
bulunmuşlardır. Oraya gönderdiğimiz iki muktedir 
kumandanın gayet basiretkârane tedabir neticesinde 
bugün istihsal ettiği netice nedir? «Artık ben yorul
dum göstereceğiniz yerde istirahat edeceğim» dedi 
ve o yolda müsaade edilmiştir. Yanında hakikaten 
çokça kuvvet vardı ve halkı izrar ve hükümetin tees
süsüne mani oluyordu. Cinayatı na-mütenahiyeyi ir
tikâp ediyordu. Tabiî bu halde bırakılamazdı. Bu ada
mı boğazlamak mı istiyorduk? Hayır. Dairei edep 
ve itaata almak istiyorduk. Binaenaleyh kendisine ih-
taratta bulunuldu, Fakat diğer taraftan Ethem Beyin 
teşvikatı neticesi olarak oradaki ordu kumandanının 

ı kuvvetini tanımadılar. Silâhlı olanların silâhını al
dılar. Fakat yine ittihaz olunan tedabiri âkilâne ne
ticesinde hükümete iltihak etmiştir. Şimdi aldığım tel
grafta Demirci Efe dehalet etmiştir. 

I (Telgraf okundu) 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Aman 

tüfek patlayacak ve bilmem ne olacak diye endişeye 
mahal yoktur. Kütahya kemali sükûnetle işgal edil
miştir ve bir hadise vukua gelmemiştir. 

BİR MEBUS BEY — Ethem Beyin kuvveti nere
ye çekilmiştir? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Zan
nederim Gediz'e çekilmiştir. Ümit ederim ki Erkânı 
Harbiye Riyaseti kariben onları kuvvete muti etme
ye mecbur edecektir. Mümkün olduğu kadar hüsnü 
suretle yapılacak, onlar tarafından sebebiyet veril
medikçe, verilmediği takdirde orduca silâh istimali 
matlup ve mültezem değildir. Ümit ederim ki mesele 

| hallolunacaktır. 
HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Ya silâh 

patlarsa, mesele ifşa edilirse ne olur? Ethem Bey 
büyüye büyüye kar topu gibi bir şekil almış. Baka
lım giden kuvvet ne yapacak, bunlara duracaklar mı? 

I Bugün Kütahya'ya gidildi, onlar da Ethem Beye il
tihak ederse binaenaleyh yalnız Refet Bey meselesi 
değildir. Bilâhare gelen telgraf mefadından anlaşı
lıyor ki, fikri kuvvetler memleket içinde bir fesat 
çıkarmak istiyorlar. Mesele bu olsa idi sureti halli 
gayet basit idi. Yarın karşısına Ethem Bey kuvvet
leri çıktığı zaman ne olacaktır? Mesele Refet Bey 

I meselesi değildir, hayır katiyyen değildir. Bu mesele 
olmuştur. Sureti halli gayet basittir. 

i Şayet silâh patlarsa meselesine gelince; Ethem Bey 
I kuvvetleri ordunun karşısında duramaz, dağılabilir, 

öteye beriye gidebilir. Bir orduya tevkif emri verir
sek üç misli, beş misli kuvvetle takip edebilir. Bun
lar bu kuvvetimizden korkacaklar, ordu mukaveme
tini bir günde gaip etmez. Ordunun tehiri hareketi 
muvafık değil midir? itilâf zemini yok mudur? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen 
I dim; arzedeyim, itilâftan bahs buyuruluyor. Bu hü-
I kûmete itaat ettirmek meselesidir. Bittabi itilâf mev-

zuubahs olamaz. Bazılarının telâkki ettiği gibi, Et-
I hem ve Refet Beyler arasında olsa, iki şahıs arasın-
I da itilâf zemini bulunabilir. Fakat mevzuubahs olan 

Hükümet meselesidir. Bir buçuk aydanberi tedabiri 
I muslihaneye tevessül edilmiştir. Eğer onları ikna et-
I mek, takip etmek imkânını görse idik, zaten bunların 
I hepsine ihtiyaç kalmazdı. Muvaffak olamadığımız -

— 299 — 
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dan, ordunun kuvvetini bunlara karşı sevk ihtiyacı 
hâsıl oldu. İhtimal ki yapılacak bazı teklifleri var
dı ve neticeye vasıl olunurdu. Ancak resmen ve ale-
ne» Millet Meclisine karşı tecavüz ve taarruz etmiştir 
ve bundan dolayı derhal kumandadan azledilerek ta
kibatı kanuniyeye tevessül edilmiştir. Fakat Meclisi 
Âliniz onu yapabilir, o başka. Hükümetçe yapılacak 
başka bir şey yoktur efendim. Cepheye giden arkadaş
larımızın mütalâaları da bu merkezdedir. Görülen 
vaziyet meselenin bu olduğunu ihsas ediyordu. Ma
mafih memleket bizimdir, o bizimdir, doğrudan doğ
ruya açık söylesinler. Ethem Beyin, Arif Beyin ve 
Atıf Beyin meselesinin bu olduğunu tahmin ederim. 
Arkadaşlarımız çok hüsnüniyet sahibidirler. Bu me
seleyi bidayetinden nihayetine kadar tetkik ettikten 
sonra hâsıl olan kanaata göre muamele yapacaklar 
dır. Malûmu âliniz bütün kumandanların çekilmesini 
arzu etmişlerdi. Fahreddin Beyin, İsmet Beyin, Re-
fet Beyin çekilmesini istediler. Sonra baktılar bu ol
mayacak, fazla geliyor. Arkadan teşvişe başlayalım 
dediler. Bu talepleri ile maksat, hükümeti ellerine 
alıp tağallüp etmekti. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
buyurdunuz ki; bu ahvale iki buçuk aydan beri vakıf 
idik, kuvvet yapmakla meşgul idik. O halde niçin te-
vehhüm ve tereddüt ediyoruz? Buyuruluyor ki, o za 
man böyle teşebbüste bulunmak için elimde vesika 
yoktu, şimdi vesika vardır. Binaenaleyh bu zihniyet 
ve bu noktai nazarın tekevvününe mani olabilecek 
esbap ve tedabir ittihaz ettik. Sonra elimize kuvvet 
geçmişti, bugüne kadar niçin fırsat verdik? Mademki 
bir buçuk aydır kardeşi falan, heyeti mecmuası eli
nizde iken niçin tevkif etmediniz? Bu eşirrayı bir da
ha memleketin içine saldınız? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, neticede muttali oldum, sonra memlekette mü
him ve müseccel bir kudreti imha etmek doğru de
ğildir. Hem o zaman hiçbir vesika yoktu. Şimdi eli
mizde vesaik vardır. Şimdi mektuplarını adamlarını 
tuttuk. Fakat nasılsa bu arkadaşlar da yanlış bir zih
niyet hâsıl olmuştur. Zannederim ki bidayette bir şey 
yapılamazdı. Bunların hataları görüldüğü zaman der
hal onları imha etmek, en evvel varidi hatır oîan 
şey değildir. O bir kuvvettir, tensik edilir, ıslahı hal 
ettirmeye çalıştırılır, biz o noktai nazarı takip ettik ve 
malûmu âliniz daha çok çapulcu kuvvetleri vardı. 
Bunlar bertaraf edilmiştir. Kalan kuvvetler taazzuv et
mişlerdir ve hakikaten ıslahı hal etmiş kuvvetlerdi ve 
zaman ile, az çok müsamaha edilmek şartiyle. da

ha iyi bir hale geleceğini tahmin ediyorduk. Fakat 
nasılsa tebeddülü zihniyet hâsıl olmuştur ve daha şe
dit ve seri tedabir ittihazına hükümeti mecbur etmiş
lerdir: Eğer böyle fena zihniyetlere sapmamış olsa
lardı, elbette haklarında daha hayırlı idi. 

BASRİ BEY (Karesi) — Paşa Hazretleri müsaa
de buyurulur mu? Ethem Beyle Balıkesir arasında 
bir münasebet yoktur. Hatta bendeniz şahsen Ethem 
Beyle şimdiye kadar görüşmedim, tanışmıyorum. Yal-
nız bugüne kadar millî mücahit olarak alkışlanan 
Ethem Beyin, Meclisin teşekkülüne âmil olduğu be
yan edilmek suretiyle, Makamı Riyasetten alkışlanan 
Ethem Bey, eğer fena ise, fenalıkları daha evvelden 
görülmek icabeaerdi. Ne bir fırka, ne bir şahıs na
mına değil, yalnız kendi kanaati vicdaniyeme istina 
den arzediyorum, Paşa Hazretleri, benim kendi ka
naati vicdaniyeme göre Ethem Beyde, bir ihanetten 
ziyade bir idaresizliğin neticesi vardır. Bendeniz Ba
lıkesir'de yok idim, hali firarda idim, Ethem Bey üç 
defa Balıkesir'e gelmiş, üç defa Karesi livası dahi
linde harekât yapmış çapulculuğu vesairesi mevzuu-
bahs olan Ethem Beyin, bizim dairei intihabiyede ça
pulculuğu vesairesi yoktur. Bir tavuğa bile dokun
madığını iddia ediyor ve ispat ediyorlar. Çünkü ha
rekâtı milliyenin bidayetinden beri o harekâtın kar
şısında bulunanların tamamiyle emniyet ve itimat his
settirmek suretiyle idare eden Kâzım Beyin hüsnü ida
residir. Sonra memleketteki sui idarenin vaziyete hâ
kimiyeti neticesinde Ethem Bey kuvvetleri... (Gürül
tüler) Bizim livamız dahilinde hiç çapulculuk yapma
mıştı. Buna Kâzım Bey şahittir. (Gürültüler) Ben ka
naatimi söylüyorum. Ümmeti Muhammedin kanını 
düşünelim, biribirine kırdırmayalım. 

Zatı Devletlerinin şimdiye kadar tarihte ifa ettiği 
büyük hidematın en mühimmi olmak üzere bütün 
vicdanımla tasdik ederim ki... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Be
yanatı âliyeleri arasında cevap verilmesini lüzumlu 
addettiğim noktalar şunlardır. Diyorsunuz ki; Ethem 
.Bey iyi adamdır. Halbuki öyle değildir. Ethem Bey 
şakidir. İdare edilerek kullanılıyordu. Şaki, daima şa
kidir. Bunun itimada şayan bir ciheti yoktur. Efen
diler, buna emniyet buyurmanızı rica ederim. 

BASRİ BEY (Devamla) — Eğer bu adam fena 
adam olsaydı, fenalığı daha evvelden mekşuf olurdu. 
Pek çok adamlar vardır ki halleri şayanı teessüftür. 
Söylemek istediğim noktaları dahi biraz imalı ola
rak söyleyeceğim. Çünkü bunu içimizde tevsik et
miş zevat var... 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Buna, 
bu harekete, hıyanetten ziyade idaresizliktir diyorsu
nuz. Eğer Garp Ordusu Kumandanlığının teşekkülün
den itibaren bugünkü idare olsaydı mesele kalmaya
caktı. Meselâ bazı yerde koyunlar gasbolunmuştur. 
Hükümet ağzını kapamış, kulaklarını tıkamıştır. Mü
racaat eden insanların parasını vermiştir. 

BtR MEBUS — Yozgat'taki elli bin lira ne oldu? 
EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; Meclisin ba

na dair bir kanaati yok ki buna bir çare düşünelim. 

UÇUNCU ( 

REİS : Celâlettin / 

KÂTİP . Ragıp B 

na aaır oır Kanaati yoK KI ouna oır çare auşunenm. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Ragıp Bey (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. Söz Muhittin Baha 
Beyin. 

Celse açılmıştır. Buyurunuz Muhiddin Baha Bey
efendi. 

MUHİDDİN BAHA BEY (Bursa) — Muhterem 
efendiler; on sekiz saattir geçen zaman, beiki hayatı
mızın, hayatı siyasiyemizin en mühim, en karanlık, 
en şayanı dikkat zamanıdır. Başladığımız muazzam 
davanın en yüksek merhalesinde iken bütün Fransız 
gazeteleri lehimizde, ittihadımız lehinde, ittifakımız 
lehinde bulunurken; İngilizler sebat ve metanetimiz 
karşısında mütehayyir bir vaziyette iken, bütün efkâ
rı cihan muazzam bir milletin mevcudiyeti hakkında 
yeniden teyidi iman ederken, hepimiz istikbalimizin, 
parlak davamızın hakkaniyetine daha emin iken, in
kılâp tarihîmizi lekeleyecek, altı ay evvel kahraman 
dediğimiz adamlara, altı ay sonra bizim tarafımızdan 
alçak denildiğini gösterecek bir hadise ne tesir hâ
sıl eder? Efendiler, gördüğünüz şey o kadar basit de
ğildir. Yapılan fenalık azim olmakla beraber bizim 
haysiyetimize, haysiyeti siyasiyemize fevkalâde taar
ruz edilmiş olmakla beraber, vicdanlarımız içinde 
maziye ait olması lâzım gelen hakayika nazarı dikkat
lerini atfetmek lâzımdır. Telgraf yazanları takbih 
eder, tel'in ederim. B. M. Meclisinin meşuiyetini mu
hil bir hareketi mutazammın bir harekette bulunduk
ları için kendilerine ne kadar büyük ceza verilse, 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Usulü mü
zakereye dair söyleyeceğim. Reis-Bey. Efendiler, siz
den bir şey soran yok. Hükümet kendi kendine iste
diğini yapıyor, neyi müzakere edeceksiniz? (Gürültü
ler) (Devam sesleri) 

REİS — Efendim; söz alan daha bir çok arkadaş 
var, Kâtip Beyler yoruldular. Celseyi on dakika tatil 
ediyorum. 

j CELSE 

n Arif Beyefendi 

Bey (Kütahya) 

ne büyük tekdir ve teFine uğrasalar yeri vardır. Fa
kat efendiler, bu böyle olmakla beraber, inkılâbımı
za başladığımız zamandan beri, icabında emrinize te-
baiyet eden, oradan oraya koşan, bazıları menfaat 
için, bazıları mevki temin etmek için ve fakat bir çok
ları dini, namusu, ırzı muhafaza için koşan adamlar 
bugün karşınızda asi vaziyettedir. Yapacağımız iki şe
kil vardır. Asiler öldürülür. Bunları öldürmek hem 
hakkımız, hem vazifemizdir. Fakat efendiler, yapıl
mış fedakârlıklar hesabına menafii vataniye! âliye na
mına yapılabilen bazı hareketler daha vardır. Âsiyi 
tekdir ve levbi.h etmek, affetmek, fakat siz nasıl is
terseniz öyle yapınız. Bunları söylemekten maksat, 
vazifei vataniyemizi yapmaktan ibarettir. 

Efendiler; düne kadar Yunan ordusu karşısında 
koşan iki kuvvet vardı. Birine kuvayı milliye, biri
ne kuvayı muntazamai askeriye diyorduk. Şimdi bu 
iki kuvvet karşı karşıya gelsin, ne yaptığım bilme
yen iki masum kuvvet bkbirini boğsun. Neferlerin ne 
kabahati vardır? Binaenaleyh ben bu mühim mesele
yi Büyük Millet Meclisinin haysiyeti, şerefi ve her 

şeyin fevkinde olmak üzere, gayemizden hiçbir şey 
feda etmemek şartiyle, uluvvü cenabımızı, afivkâr-
lığımızı, yapılan şeyleri unuttuğumuzu gösterelim. Ca
hillerin cehalet saikasiyle yaptıkları şeylere mukabele 
etmeyelim. B. M. Meclisinin mütefekkir bir heyet 
olduğunu bu, ispat eder. 
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Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, size, kemali hür
metle size hitap ediyorum. Siz ki, Çanakkale'de hiç
bir kuvvetin yapamayacağı harekâtı yaptınız. İslâm 
milletini payitahtını kurtardınız, siz ki bu büyük ha
reketin başına geçtiniz, bu milleti vücude getirdiniz. 
Bu muazzam meselenin de Büyük Millet Meclisi Ri
yasetine lâyîk olduğu veçhile hallini temenni ederim. 
Af ile, uluvvü cenab ile evvelâ kuvvetlerinizi göstere
rek, B. M. Meclisinin menafiî âliyei vataniyesinin hiç
bir cüzünü feda etmeyerek, âsileri tevbih ve tekdir 
ediniz. Bu Meclisin, bu ulvî Meclisin uluvvü cena
bını gösteriniz ve iki müslürnan kuvveti birbirine kır
dırmayınız. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Muh
terem efendiler; hiç zannetmem ki heyeti celilenizi 
teşkil eden rüfekadan herhangi bir zat mutlaka fi
lan ve falanı imha etmek fikrini bir an için dimağı
na koymuş olsun. Bahusus hidematı vataniyesi seb-
kat etmiş olan bir zatı... Bu sebeple rüfekanın hissi
yat ve efkârından mülhem, olarak varidi hatır olan 
birşeklü sureti kararlaştırırız. Garp Ordusunun kıs
mı küllisiyle Kütahya'ya girmiş olduğuna dair te! 
graf aldık. Cenup ordusunun mühim kuvvetleri zan
nederim ki Altuntaş'da bulunuyor. Yani Birinci Kuv 
vei Seyyare dar bir vaziyete konulmuştur. Şimdiye 
kadar vuruşulmadı. Kütahya'da bulunan Kuvvei Sey
yarenin bazı aksamının çekilmiş olduğu anlaşıldı. 
Bundan sonra da vuruşmamaya gayret ederiz. El-
hem Beyin, Reşit Beyin, Tevfik Beyin haklarında ka
nunî hükümler tabiî gayet ağırdır. Fakat bu hüküm
leri vermek ve yine hükümleri af etmek heyeti ce-
lilenin dairei selâhiyetindedir. Bu gece Paşa Hazret
lerinden rica ederim, ordu kumandanlariyle beraber 
vaziyeti gördükten sonra, kendilerine bazı muslihane 
tekliflerde bulunabilir. Şüphe yok ki kumandadan çe
kilmeleri lâzımdır. Kumandadan çekildikten sonra 
kendilerinin hayatlarının masun ve mahfuz olduğu
nu tekeffül ederiz. Yalnız o açık telgrafnamesiyle 
heyeti âliyenin meşruiyetine taarruz etmiştir. Ondan 
dolayı heyeti celileniz nezdinde delâletimizi söyleriz. 
Kendileri kemali sükûnetle teslim olur. Kuvvetleri 
dağıtmak hatırımızdan geçmemiştir. Arkadaşların bu
yurdukları gibi, onlar masum kuvvetlerdir. Vatanper
ver insanlardan mürekkep bir kitledir. Başlarına di
ğer bir arkadaş geçer, kumanda eden Cephenin şura
sına burasına ayrılabilir. Dağıtmak muvafık olmaya
bilir. Bu, bir mesele olarak mütalâa edilmez. Fakat 
bu arkadaşlar, kendilerine tevcih edilmiş olan hide-
mata binaen vaziyeti ve şöhreti sui istimal etmiş olu
yorlar. Böyle bir teklifte bulunabiliriz. Kuvvetten tec

rit edilecekler, kabahatlarını B. M. Meclisi affede
cektir. Son tasavvurlarından dolayı mazharı af olma
ları için Meclisi Âlinizde delâlet edeceğimizi vadedc-
biliriz. (Pek muvafık sadalün) 

EYYUP SABRİ BEY (Eskişehir) — Ethem Bey, 
Tevfik Rey hakkında yapılsın, Reşit Bey hakkında 
bir muamele yapılmasın. Çünkü itilâf için gitmiştir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ma
demki bu meselede itilâf için gitti deniyor, bende 
Reşit Beyi, kendisini itham edecek vesaik vardır ve 
kendi itirafı tahtındadır. Binaenaleyh o arkadaş da 
müsamaha ile geçiştiriiemez. Hakikati söyleyelim ki, 
mesele tenevvür etsin, tabiî Reşit Bey orada kalmış
tır. 

REİS — Beyanatı ahire mucibince müzakerenin 
kifayetini kabul edenler... 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Usulü müza
kere hakkında söyleyeceğim. Paşa Hazretlerinin son 
teklifleri, tarafı âlilerinden Meclisi Âlinize dermeyan 
edilmiş bir teklif mahiyetinde. Meclise Hüseyin Av-
ni Beyin evvelce sorduğu bir sual cevapsız kalmıştır. 
Meclis bu neticeyi kabul etmektedir. Ben bunu an
layamadım, fakat zâtı meselenin sureti hususiyede 
halline çare bulunamayıp, bugün hükümetçe icraata 
geçilmek suretiyle halli fiilisine tevessül edilmiş olan 
bu meseelde. Hükümet buradaki beyanatını ar/ı ma 
lûmat kabilinden addeyier mi? Yoksa buna bir ne 
tice vermek ister mi? Mecliste Paşa Flazretlerinin 
teklifi, herhangi bir teklif gibi reddolunursa - Mec
lisin icraî ve teşriî salâhiyetinden bahsetmiyorum -
alelade bir Meclisi Mebusana dahi, ona da. bu me
sele malûmat kabilinden arzoîunamazdı. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz Ethem Bey meselesini bir me
sele olmak üzere kabul etmiyorum. Ethem Bey me
selesiyle hâsıl olan bir mesele var ki, o da Meclis 
meselesidir. Şimdi Meclis meselesi karşısında bulunu
yoruz. Meclis meselesini hallettikten sonra, tabiatiy-
le mesele halledilmiş olacaktır. Paşa Hazretlerinin 
beyanatı devletleri meyanında bir fıkra vardı. Bu
rada teşekkül edip içtima eden bir grupta intihap edi
len arkadaşların Heyeti Vekile ile temas etmeleri ve 
onun da Paşa Hazretlerine bildirilmesine dair. Heyeti 
Vekilede bunun neticesinde bir karar veriyor. Bunu 
teşekkürle kaydederim. Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri iştirak etmiyor ve Meclis Reisi sıfatiyle heyeti 
murahhasa reisiyle görüşeceğini söylüyor. Acaba He 
yeti Vekile ne zannediyor ki, kendisi nedir? Bizim 
içimizden ayrılmış ve gösterilen muayyen vazaifi gör-
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mek üzere intihap edilmiş arkadaşlardır. Biz bütün 
mukadderatı memlekete fiilen vaziülyed olduğumuzu 
bütün kâinata ilân ettik. B. M. Meclisi var dedik. 
Bilkuvve idarei umur edilmektedir. 

Paşa Hazretleri yine bu kürsüden, Bursa'nın sü
kûtu zamanı yapılan istizah esnasında buyurmuşlardı 
ki; Meclis doğrudan doğruya her meseleden me
suldür, ferden ferda mesuldür. Bizim kabul ettiği
miz esasatın icabatından biri de budur. Bunu, Mecli
sin mesuliyeti hakkında söylemişlerdir. Mademki bi 
zim mesuliyetimiz vardır, Heyeti Vekilenin kendi dai-
rei vekâletinde yapmış olduğu şeyler bizim prensi
bimiz hilâfınadır, gayet çirkindir. Kemali şükranla 
bunu arzediyorum ki, Paşa Hazretleri bunu kabul 
etmemişlerdir. 

tkinci mesele efendiler; biz her vakit iddia edi
yoruz ki kudretimiz büyüktür, jcraî ve teşriî kudreti
miz vardır. Bununla beraber asarının tecellisi karşı
sında âciz mevkide kalıyoruz. Tarihe karşı biz me
sulüz,- bu vazifemizi, bu kudretimizi ifa ve istimal 
edemiyoruz. Şimdi halledilecek mesele budur. Bu me
sele halledilmeli. Bu zihniyet ref edilmelidir. Bu zih
niyet Heyeti Vekiledeki bazı arkadaşlarımızda mev
cuttur. 

Yine Paşa Hazretleri beyanatı âlileri arasında bu
yurmuşlardır ki, Hükümet doğrudan doğruya bunun 
mesulü olduğunu ve bunun mesuliyetini idrâk eden ve 
Heyeti Vekilenin mesuliyetiyle yan yana yürüyen he
yeti âlinizin de bir mesuliyetidir. Onun mesuliyeti, 
sizin mesuliyetiniz içindedir. Yunus Nadi Beyefen
dinin buyurdukları gibi, berayı malûmat arzedilemez. 
Mademki mesele Meclise arzedilmiştir, Meclisi Âli
niz bü mesele üzerine elini koyar. Paşa Hazretleri
nin hakikaten samimî ve ciddî ve vakayii olduğu gi
bi söyleyeceklerine eminim. Çünkü heyeti murahhasa 
olarak gittiğimiz zaman bize de söylemişlerdi. Bura
da da ayniyle tekrarlamışlardır. Bilirsiniz ki bende
niz bidayettenberi iddia ediyorumki bu memleket ku-
vayı muntazama ile kurtulur ve kuvayı muntazama 
teessüs etmedikten sonra icrayı hükümet imkânı yok
tur. Biz içinden yıkılırız. Şüphesiz ki intizamsızlıklar 
memleketimizi harap etmiştir, bu harabiyetlere sebe
biyet verenler, biz burada söylediğimiz zaman belki 
icabatı zaman veya siyaset hasebiyle, ki Heyeti Ve
kile p zamanlar aksini iddia etmişlerdir. Biz o va
kit görüyorduk ve onlar da biliyordu ki memlekette 
prensipler, kanunlar hâkim değildi. Memlekette şah 
siyetler, şekavetler hâkimdir. Hatta kumandanlardan 
Meclisi Âlinin emirlerini dinlemeyen kumandanlar 

vardı. Binaenaleyh bendeniz yine o zamanlar söyle
miştim. Böyle bir esasa, bir meclise, bir heyete, bir 
disipline tabi olmayan bir şaki kumandan varken el
bette icrayı hükümet olamazdı. Maaşşükran görüyo
ruz ki, Heyeti Vekile memlekette tesis ettiği Hükü
mette bütün hududu millî dahilinde yaşayan insan
ların refah ve saadetini temin etmek istiyor. Bunu 
şükranla karşılarız, bunu" şükranla karşılamakla be
raber kendimizin de hiçbir salâhiyetimiz olmadığı 
vaziyetine sokulduğunu istemeyiz. Ve bunu istediğimi
zi kabul ettiğimiz gün, bizim burada içtimaimizin hiç
bir mahiyeti yoktur, dağılınız, çünkü yazıktır. (Dağı
talım sadalan) 

Bu vesile ile intikal ediyorum, Ethem Beyin yaz
dığı telgraf hainanedir. Gayet fenadır. Efendiler, affı
nıza mağruren söyleyeceğim, hainanedir. Efendiler si
yasetimizi alt üst edecek mahiyettedir. Şark ile mü
nasebetimizi bozacak mahiyettedir. Efendiler, her cü
rüm af edilebilir, fakat bu affedilemez. Çünkü öyle 
bir mahiyettedir ki bütün islâmları, bütün memleket 
dahilinde yaşayan insanları, orduyu vesaireyi birbiri
ne çarpıştırarak kendi hudbinliklerini, kendi diktatör
lüklerini ister mahiyettedir ve bunu da tieyet ola
rak giden arkadaşlarımız tekrar etmişlerdir ki; evvel
ce olmayan bu zihniyetler Hükümetin bu kuvveti 
karşısında bunu kasten yapmışlardır. Binaenaleyh bu 
şayanı af değildir. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Heyete ait 
olanı anlamadım. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Velevki efendiler, 
bu böyle hadis olan bir mesele için olsun, hepimizin 
müşterek bir gayesi vardır. O da; vatanın tahlisıdir. 
Onlar da bidayettenberi vatanın tahlisi uğrunda mü
cadele ediyoruz diye iddia ediyorlar ve bu iddiala-
riyle memleket dahilinde pek çok yapmış olduklar» 
şeyler nazarı müsamaha ile görüldüğü halde, onla
rın en dikkat edilecek bir noktai selâmeti, siyasetimi
zin iyiliğini düşünmek olacaktır. Demekki bu adam
lar kendi hudbinliklerini, kendi enaiyetlerini temin et
mek için şu telgrafı gönderiyorlar. Şimdi yapılacak 
mesele Meclisi Âliniz bu meseleye vazıyed eder, He
yeti Vekilenin kararı üzerinde tetkikatını yapar. Yok
sa Heyeti Vekilenin «biz yaptık» demesi kâfi değil 
dir. 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendim; siyaset gayet 
garip garip çehreler gösterir. Zaman tebeddül ettikçe 
siyaseti hakiki de tebeddül eder. Şu Meclisi Âli te 
şekkül edeli 9 ay kadar bir zamandır, bendeniz de on
dan bir ay sonra geldim. O vakitten beri, vakti gel 
dikçe, icap ettikçe kuvayı milliye aleyhinde, fakat bu 
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kelimeyi istimal etmeksizin, beyanı mütalâa etmiştim. 
O vakitler bazı rüfeka yekdiğeı"'-.; yaKİaşarak, bu 
adam kuvayı milliye aleyhinde söz söylemiş derler
di. Zaman zaman tekrar etmişimdir. Fakat biz dü
şünüyorduk ki hükümet bulunmadığı zamanlarda, 
memleketin eli silâh tutan, kalbi hamiyetle çarpan her 
fedakâr ferdi hududa koşmuş ve hükümet zaif za
manlarında yine o kuvvetlere istinat etmiştir. Çünkü 
istinatgahları olan kuvvet mevcut değildi. Bu da 
meşrudur. Fakat zaman geçti, kuvayı askeriyei mun-
tazamaya malik olmaya başladı, işte bu zamanlar ku
vayı gayri muntazamanın memlekette artık yeri yok
tur. Kuvayı gayri muntazamaya böyle muamele ya
pıldıkça memlekette şekavet, yağma yekdiğerini ta
kip etti. Bu takip ettikçe halk yekdiğerine fena na
zarlarla bakmaya başladı. Daha açıkça arzedeyim; 
kuvayı milliyenin mensup olduğu ve kuvayı milliye 
ye taraftar ancak yüzde beş kişiyi istisna edebiliyo
rum, ki mensubiyet dolayısiyle temini menfaat eden 
kimselerdi, işte onlar bizim taraftarlarımızdı. Diğer
leri muhalifimizdi. Bunu hadisat da ispat etmiştir. 
Memleketin muhtelif cihetlerinde ufacık bir isyan kı
vılcımı büyük bir yangına sebebiyet verdi. Bu ne idi? 
İşte kuvayı milliyenin tevlit ettiği fikir dolayısiyle, 
aleyhtarlık dolayısiyle memleketimiz aleyhinedir. Eğer 
müteşebbis bir memlekette bulunmuş olsaydık bizi 
çoktan altüst ederlerdi. Fakat şükredelim ki ahali ca
hildir, \ ahali tazyik altında boyun eğmeye alışmış
tır. işte ondan dolayı şimdiye kadar muhafazai mev
cudiyet edebilmiştir. Teşekkür ederiz ki zaman geldi, 
şu hadise hakikati nazarımızda tecelli ettirdi. Ethem 
Bey bu memleket için çalışmış, hakikaten büyük fe
dakârlık etmiş olmak sıfatiyle ona hürmet ederim. 
Faka.t bir kanun memuru olmak sıfatiyle arzediyo-
rum; af kademei ulâda aciz, kademei saniyede uluv-
vücenaptır. Mebdeinde af caiz değildir, tcra edilen 
harekât, icra edilen cinayat dolayısıyla derhal mah-
kemei aidesine tevdi edilen adam, ihtimal masum
dur, ihtimal değildir. Mahkeme onu tespit eder. On
dan sonra ona denilir ki, mahkeme seni mahkûm "et
miştir, fakat biz sabık fedakârlığına nazaran seni af
fediyoruz, böyle dersek çok güzel etmiş oluruz. Yok
sa şimdi hiçbir şeyi affedemeyiz. Hüküm olmadık
tan sonra o adam mücrimdir diyemeyiz. Nazarımız
da şimdi maznundur. Binaenaleyh hükümet siyaseten 
kendisine tebligat ifa edebilir. Paşa Hazretlerinin bu
yurdukları veçhile delâlet edebilecekleri kendilerine 
ihtar edilebilir ve başka suretle taahhüt edilebilir. 
Ne de yağma edilen masumlann hukukları namına 
bir şey söylenebilir, fstitraden şurayı da arzedeyim 

ki Demirci Mehmet Efe hiçbir köyde oturamaz. Mev
kii, İstiklâl Mahkemesidir. Ondan sonra hukuku na
zarımızda tecelli eder. Demirci Efe şayanı af ise 
Meclisi Âliniz affeder. 

Sonra gelelim esas meseıeye. Şimdiye kadar bu 
işe Meclisi Âliniz vazı yed etmemiştir. Şuradan bu
radan tereşşüh eden haberlere yahut bazan da galat 
malûmatlarla fikrimiz dolmuştur. Bu mesele had bir 
devreye gelmek itibariyle hükümet, doğrudan doğru
ya, icra kuvveti ve vekili olmak hasebiyle bu mesu
liyeti deruhte etmiştir. Mesuliyetin sonunda, biz bu
nu üzerimize alırsak muvafık hareket etmiş olma
yız. Hükümet bu meseleyi hüsnü suretle halleder ve 
halledemezse bize der ki, biz şu suretle hareket et
tik. Biz beğenmezsek, hükümetin yakasından tutarız. 
Eğer şimdi bu meseleye vazı yed edersek, o vakit me
suliyeti üzerimize alırız. Bendenizin arzedeceğim bun
dan ibarettir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
dim; Yunus Nadi Beyefendiye kısa bir cevap ver
mek istiyorum. Buyurdular ki bu kadar mühim bir 
mesele Heyeti Vekile tarafından sadece beyanı ma
lûmat zımnında Heyeti Âliyeye arzolunamaz. Ben-
denizce bu kadar sarih muamelenin Heyeti Âliyenize 
beiayı malûmat bile arzı zaittir. 

Efendiler, bugün vesaikten ve teşebbüsatı fiiliye-
den, her şeyden sarfınazar ediniz, en son vürud eden 
açık telgrafla Meclisi Âlinin meşruiyetine sarih bir 
surette galiz bir lisanla taarruz ve tecavüz eden bu 
gibiler hakkında lâzım gelen muamele için heyeti 
âliyeniz gayet sarih bir kanun yapmıştır. J3u hare
ketin müteşebbisleri hakkında şöyle mi yapalım, böy
le mi yapalım diye maruzatta bulunan Heyeti Veki-
leyfbir an tutmak caiz değildir. Bu kadar âciz, bu 
kadar titrek insanlardan müteşekkil bir heyetle bugün
kü şerait dahilinde memlekette icrayı hüküm edile
mez. Bütün arkadaşlarımdan istirham ediyorum, He
yeti Vekileye tavsiye olunacak harekâtı tavsiye buyu
runuz... 

Beyefendiye de ufak bir cevap vermek istiyorum. 
Bu mesele bir aydan, bir buçuk aydan beri mevzuu-
bahs olduğu halde dün heyeti âliyeye intikal etti. Bu
raya intikalinden belki bir kaç ay evvel heyet bazı 
tedabire teşebbüs etmiş bulunurdum. Bunda bir ha
tam olduğunu bu suretle anlamış bulunuyorum. Ha
kikaten böyle hayat ve istiklâlimize ve mevcudiyeti 
umumiyemize bir darbe vurmak isteyenlere karşı bu 
kadar samimi, bu kadar âlicenabâne hareket etmek 
bir hatadır ve ben maatteessüf bu hatayı irtikâp et
tim. Fakat bundan sonra heyeti âliyenize vait ediyo-
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rum, tekrar etmem. Beyefendinin mütalâatına temas 
eder bir kaç nokta arzetmek istiyordum. Yalnız bu 
musip olan mütalâata benim izahatım da ufak... Ben
deniz arzettiğim gibi kanunen sarih olan bir vazifesini 
Heyeti Vekile ifa edegelmektedir ve bunda henüz ken
disini âciz görmemiştir ve bundan dolayı Heyeti Âli-
yenizden bir karar istihsaline lüzum görmemiştir. Fa
kat Heyeti Aliyeniz bu meselede mesuliyeti Heyeti 
Vekilenin üzerinden almak isterse Heyeti Vekile bun
dan memnun olur ve elbette Heyeti Âliyenizin kara-
riyie bu mesele hallolunursa daha musip olur. Kararı 
Heyeti Vekile kendi noktai nazarına mutabık görür
se kabul eder. Görmezse iskat edersiniz. Kendi kara
rınızı icra ettirecek bir heyet bulursunuz. 

Demirci Efenin hini istimanında, kendisine hükü
met namına oir şey vadedilmemiştir. Evet bilâkaydü 
şart teslim olmuştur. Demirci Efe meselesi bu mese
leye nazaran daha hafiftir: Demirci Efenin birtakım 
cinayatı hususiyesi, yani asan cehl ve gafleti vardır. 
Fakat son vaziyette asıl cani Ethem Beydir. Çünkü 
Demirci Efe kemali sükûnet ve itaatla oturuyordu. 
Sonra vazı isyankâr aldı. Mahaza silâhla mukabele 
etmedi, ordu kuvvetleri bunları sardı, silâhlarını aldı. 
Efradından asker olanları kıtaata gönderdi. Bu adam 
bir kaç kişi ile kaçtı. Fakat bilâhare teslim oldu. Bu 
adam B. M. Meclisine tecavüz etmemiştir. Ordu ile 
fiilî bir müsademe yapmamıştır. Ondan dolayı ma
hallinde idareten bir yerde ikamet ettirilmiştir. Herhal
de cinayatının İstiklâl Mahkemesince rüyet edilmesi 
lâzımdır. 

REİS — Efendim bu meseleye dair müteaddit tak
rirler var, müzakere kâfidir, ruznameye geçelim de
niyor. Takrirler okunuyor, dinleyelim. 

Bir de Fazıl Paşanın bir takriri var. Geçen de 
okunmuş idi. Derhatır buyurursunuz. Paşa söz söy
leyecekler mi? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
dim, çok rica ederim, Paşanın verdikleri takrir muh
teviyatı çok ağırdır. Binaenaleyh biraz izahat ver
sinler. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Geçen 25 Kanunuevvel 1336 Cumartesi gününde

ki Meclisi Âlinin içtimai umumisinde şimendiferle
rin yedek aksamının mubayaasına ait Karahisar Me
busu Şükrü Efendinin vaki olan istizahiyle huteba-
yı kiramın bu baptaki itirazatına vermiş olduğum iza- -

hat kâfi görülmeyerek, binnetice verilen ademi itimat 
karariyle Nafia Vekâletinden iskat olunmuştum. 

Bu mubayaanın müstağnii izah olan ehemmiyeti 
fevkalâdesine mebni, bunun bir an evvel hayyize hu
sule getirilmesi ve bunun için memurlar vasıtasiyle 
Roma'da mubayaaya girişilmesi hususunda Heyeti 
Vekileye vermiş olduğum takririn muhteviyatı ve 
Roma'ya gitmeye talip olan mebusandan Süreyya ve 
Mustafa Beylerin azimeti tasvip ve kabul edilerek, bu 
zevata verilecek harcırah ve tahsisatlarda Maliye Ve
kâletince hesap ve tespit edilerek mumaileyhimin azi
metlerine Divanı Riyasetçe ruhsat verilmiştir. Sâlifül-
arz mubayaanın bu şeklü surette olması, milletin pa
rasının daha emin bir tarzda sarfına matuf olmakla 
beraber Meclis bu hareketimizi ve bu mütalâayı bir 
hata addeylediği halde, bunun mesuliyeti yalnız Na
fia Vekâletine mi terettüp eder? Yoksa muamelei 
vakıayı tasvip eden ve kabul eden Heyeti Vekile ile 
harcırah ve tahsisatları bilhesap ita eden Maliye Ve
kâletine ve mebusanı müşarünileyhimin Roma'ya azi
metlerine ruhsat veren Divanı Riyasete bu mesuliye
tin şümulü olmaz mı? Binaenaleyh ademi itimat me
selesinde kabine dahil değil mi? Bu şümulü tasdik 
etmeyecek bir vicdan, bir kanun yoktur zannederim. 
Şu halde bu meselenin tashihini Meclisi Âlinin mes
leki hakkaniyet perverisinden şiddetle talep eylerim. 
Bu talepteki maksadı âcizanem, Meclisi Âlinin her 
nasılsa hakkı âcizariemde tatbik etmiş olduğu haksız 
bir muamele ile derecei nihayede rencide edilen hay
siyet ve izzetinefsimin tatmin edilmesinden ibarettir. 
Zira mebusanı kiram ellerini vicdanları üzerine ko
yup benim de şahsımı düşünürlerse hakkı çakeride 
reva görülen muamelenin gayri lâyik olduğuna der
hal hükmedeceklerinden eminim. 

Şevki hamiyetle şurasını da arzedeyim ki, Nafia 
Vekâletinin ilk defa olarak malûl görülen bir mua
melesi - ki esasen pek makul ve hatadan beridir 
muahezeden ise asıl milletin paralarım alabildiğine is
rafa uğraşanlar ve bugün mevcudiyetimizin hayat ve 
memat meselesinde pek feci rol oynayan bazı vekayi 
üzerine Meclisi Âlinin bezli himmet ve murakabe ey
lemesini mingayri haddin tavsiye eylerim. Bu bapta 
bir celsei hafiyede izahatı muktaziye itasına da ha
zır bulunduğum maruzdur. 28 Kânunuevvel 1336 

Yozgat Mebusu 
İsmail Fazıl 

Zabtın sonu bulunamamıştır. Af. Ünver 
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