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KIRKINCI İNİKAT 

6 Mayıs 1338 Cumartesi 

BİRİNCİ CELSE 

REİS : İkinci Reisvekili Musa Kâzını Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Vanl 

REİS — Ekseriyet var, celseyi kuşat ediyorum. 
Efendim, celsei hafiye zaptını okuyoruz, 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 

evvelâ celse neden hafi oluyor? Onu anlayalaım, 
celseniin hafi olmasına karar verelim de ondan sonra 
cekdi hafiye olsun. 

OTUZ DOKUZUNCU İNİKAT 

4 Mayıs 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat kanunun ikinci maddesinin tayyı 
daha temdidi hakkındaki teklifi kanunînin celsei ha
fiyede müzakeresine dair takriri müzakere ve kabul 
olunduktan sonra mezkûr kanunun heyeti umumiyesi 
müzakere edilerek birinci maddenin kabulünden ev
vel ikinci maddenin tayyına dair takrir tayini esamî 
ile reye konulup ârâ tasnif edilinceye kadar celse ta
til olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat kanunun ikinci maddesinin tayyı 

/. — Vaziyeti askeriye hakkında Başkumandan 
Mustafa Kemal Pasa Hazretlerinin izahatı ve suallere 
cevabı. 

REİS — Buyurun Paşa Hazretleri. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Efendiler, Başkumandanlık Kanununun tem
didi münasebetiyle perşembe günü cereyan eden müza-
keratta, rahatsızlığım münasebetiyle, maattessüf bulu
namamıştım. Fakat cereyan eden müzakereye -netice
si itibariyle- muttali oldum. Neticesi yani muamelesi 
natamam kalmış olması beni müzakerenin safahatına 
dahî kesbi iftflâa sevk etti. Bu münasebetle o müza-

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Ben arkadaşlarımla hususî hasbıhal yapmak 
için celsei hafiye teklif ettim. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim, celsenin hafiyen devamını arzu 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I hakkındaki takririn 17 müstenkif ve 73 kabule karşı 
I 94 rey ile reddedildiği tebliğ olundu. Kanunun diğer 
I mevaddı aynen kabul olunarak celsei aleniyeye .geçil

di. 

I Aynen kabul edilmiştir. 
_ 6 Mayıs 1338 

I İkinci Reis Vekili Kâtip 
iMusa Kâzım Kayseri 

Atıf 

Kâtip 
Van 

I Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı?... 
; Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir efendim. 

kerede söz söylemiş olan arkadaşların tekmil sözle
rini gözden geçirdim, verilen reyleri dahi tetkik ettim. 
Binaenaleyh, bulunmuş kadar vakıf olduğumu zan
nederim. 

Efendiler, Başkumandanlık Kanununun yapıldığı 
günü hep beraber tahattur edelim : Yunan orduları 
bazı muvaffakiyetli harekâttan sonra Ankara istika
metinde yürümekte idi. Ordumuz Sakarya gerisine 
kadar gelm'iş idi. Meclisi Âliniz bu düşman ordusu
nu bertaraf etmek ve vaziyetti umumiyeyi tahlis eyle
mek 'için 'bf;r çare ve tedbir düşünmek medburiye-
itini hi&setM. Bu t&âhûr ve çare neticesi Başkumandan
lık ihdasiiyle ona salâhiyeti kâfiye itası suretimle te-

1. — ZATP SABIK HULÂSASI 

2. — MÜZAKERE 2DİLEN MEVAD 
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cell^ etti. Başkumanlanlık Kanunu yapılırken bu ka
nunun üç aydan fazla hakkı hayata malık olmamasını 
Heyeti CeMenüze teklif eden doğrudan doğruya ben
demiz 'idim. Bu 'kanunla vücuda getirilen Başkuman
danlık vazifesini deruhdc ettikten üç ay sonra kanu
nun temdidi veya lağvı yine Heyeti Celileniz huzurun
da münakaşa edildi. Bidayette olduğu gibi bu mü
nakaşa neticesinde de Heyetli Celilenizin ekseriyeti 
bu kanunun temdidi taraftarı oldu. Ondan sonraki 
tedbirler de bu suretle neticelendi. Ancak mefodein-
de ve müntdhasında daima bu kanunun ademi lüzu
mundan, yahut lüzumu tadilimden bahseden ve Baş-
kumandalığın mevcudiyetinden müşteki olan zevat 
vardı. Mebdede olduğu gibi müntehada da, yani bu
gün de aynı müştekiler yüzünden Başkumandanlık sı
fat ve salâhiyeti hakkındaki münakaşat malumunuz 
olan son manzarayı irae etmiştir. Bendemiz lüzumsuz 
bir mevkiin, bir makamın mutlaka idamesi taraftarı 
değilim. Sonra herhangti bir makamın lâyüsel olacak 
salâhiyetlere maîikiyetinü temin edecek kanunların da 
idamesi taraftarı değilim. Ancak bu makamın ve bu 
makama salâhiyetbahş olan kanunun lüzum" ve ade
mi lüzumunu düşündüğümüz zaman kendi noktaıi na
zarımı da açik söylemek nVecburiyetünde bulunuyo
rum. Fakat müsaade 'buyurursanız son noktafi nazarı
mı söylemeden evvel meselenin mahiyetini teşrih et
mek için hasbihal tarzında bir kaç söz söylliyeyim ve 
sözlerimi bunun ademi lüzumu hakkında, bunun ade
mi lüzumuna dair söz söylemiş olan zevatın bazı söz
lerinden de listiane edeyim. Meselâ Salih Efendi söy
lediği sözlerde bir hakkın gasbı mevzuübahistir. Mus
tafa Kemal Paşa bu hakkı bizden gasbetmek istiyor
sa kendisini! küçültür ve biz de o hakkı sarihimizi ver-
miyecek tiken verirsek aptalız... 

Efendiler, Başkumandanlık ihdası ve Başkuman
danlık Kanununun yapılması mevzuubahis olduğu 
ilk gün bu kürsüde söylenilen sözleri hatırlıyalım. Ben 
hiç kimseye beni Başkumandan yapınız demedim, 
t>en hiç bir kimseye bu salâhiyeti bana verin-İz deme
dim. Bilakis bütün Meclis bana behemehal Başkuman
dan olacaksın dedli. Bugün en müşteki olan arkadaş
larım bu kürsüden feryat ettiler dediler ki; başka 
yapacak çare yoktur, Reisimizi Başkumandan yapa
lım. Onunla beraber, ordumuzla beraber zafere gide-
Jim. (Doğru sadaları) Binaenaleyh benim hiç bir vakit 
hatırıma gelmedi ki; Meclisi ÂÜrriin tamamen, kıs
men cüzen salâhiyetini gasbedeyim ve böyle bir ta
savvur benden uzak olsun... 

Arkadaşlar, açık ifademden 'beni mazur görünüz. 
Her birinizin salâhiyeti fevkalâde 'ile intihap olunma

sına ve salâhiyeti fevkalâde ile müntahap zevatın bu
rada bütün memleketin mukadderatına vazıülyet bir 
mahiyet iktisap etmesine herkesten ziyade ben çalış-
mışımdır. (Doğru sadaları) Ve bunun içSn pek çokla
rınız bilirsiniz ki en yakın arkadaşlarımla fikir mü
cadelesi yapmışımdır ve bunu temin edebliıInTek için 
bütün hayatımı, bütün mevcudliyetöimi, bütün şeref 
ve haysiyetimi en mühlik tehlikeye ilka etmişimdir. 
Binaenaleyh, bu benlim eserimdir. Ben herkes glıbı 
eserimi tezîil değil îlâ ile muvazzafım. (Teşekkür ede
riz sesleri.) Fakat daima kraldan ziyade kral tarafta
rıyım. Onun için rica ederim, Salih Efendünin hiç 
olmazsa beni de kendisi kadar bu Meclisin hukukiyle 
alâkadar farz etsin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Daha büyük bir 
msvkiiniz var. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Bina
enaleyh, Meclislin bir hakkını gasbethıek sözünü ta
mamen Salih Efendiye iade ederim. Böyle bir şey mev
zuubahis değildür. 

Efendiler! Başkumandanlık Kanununun veya me
selesinin mevzuubahis olması lâzım geldiği zaman bu 
meselenin celsei hafiyede müzakeresinin münasip ola
cağına dair bir takrir verilmiş, bu takrir bir çok su
retlerle teT.?ire uğramış ve meselenin açık celsede ol
ması hususunda söz söylenilmiştir. Bu hususta Ka-
rahisarısahip Mebusu Mehmet Şükrü Bey bazı söz
ler söylemiştıir. Yani celsei hafiye ile hakikati millet
ten gizlemek hususunda bir temayül ima etmiştir. Mil
letten hakikati ve mebuslarının söylediği güzel sözleri 
saklıyoruz, demiştir. 

Efendiler, bir defa Meclisi Âliniz alelade bir Mec-
''••i ttşi'iî değildir; bir Meclisi Mebusan değildir. Sa
lahiyetli icra iyeyi de haiz ve mahiyeti hazırası ile bir 
Heyeti Hükümettir. Dünyanın neresinde görülmüş
tür ki bir memleketi, bir devleti idare eden Heyeti 
Hükümet bütün mukarreratını alenen ittihaz etsin. 
Bu dünyada mevcut değildir, bu olamaz. Binaenaleyh, 
bu nokta i nazardan Meclisi Âlinizin yapacağı öyle 
müzakereler ve mükarrerat vardır ki bunları derhal 
millete söylemek derhal cihana ilân etmek gayri caiz 
olabilir. Bu pek mantıki ve pek makul bir şeydir. 
Başkumandanlık Kanununun alerii celsede mevzuuba
his olmayıp da hafi celsede mevzuubahis olması hik
meti ve esbabı ise pek suhuletle mütalaa olunabilir. 
Takdir buyurursunuz ki Başkumandan olacak zatın 
ordu üzerinde ve bilhassa ordunun karşısında bulu
nan düşman üzerinde hükmü, nüfuzu çok büyük gö
rülmek lâzım gelir. Binaenaleyh, haysiyeti çok büyük 



İ : 40 6 . 5 . 1338 C : 1 

olmak: lâzımdır. Halbuki İklim olursa okun bir adam 
bir memuriyete tayin olunurken onun leb ve aleyhin
de söz söylenince onun tekfiri nüfuzunkJan haktökaten 
bir şey zaiyıi ettirmek imkân ve ihtimali vatfdiır. Nite-
kıüm, bliKyorstmuz bir valinin tayinlinde b!ile, bür mu
tasarrıf tayininde bile, bir zamanlar burada mevzuu-
•balhfflf Ve münakaşa olmuştu. Buraya gelsin biz tayin 
edelim. Buna ademi lüzum ne idi. Çünkî filân adam 
şu, şu noktalarda şöyledir, 'böyledir, yapar, yapamaz, 
eder, edemez derseniz ve bu suretle görürseniz tabii 
oradaki hüküm ve tesiri az çok mütezeîzil olur. Ne
rede kaldı ki bir dâva takip eden, bir ihltiilâl yapan, 
'bir inkılâp geçiren bu millet düşman karşısındaki 
ordulara Başkumandan tayin ederken düşmanlara kar
şı 'bizim Başkumandan yapar yapamaz yaptı, yapa
madı diye münakaşa eder. îşte bu vaki olmamak 
için, bu mahzur vaki olmamak için aleni celsede de
ğil, hafi celsede münakaşa edilmesi tercih edilmek lâ
zımdır. Mamafih 'bizim Meclislimiz dünyanın en de
mokrat bir Meclisidir. Ben Vicdanen arzu ediyorum 
ki, Meclisi Âlimizi teşkil eden azanın her birli bütün 
içtıihadatını söylesin, bütün tenkitlerini yapsın, bütün 
gördükleri mahzurları ifade etsin. Binaenaleyh, cel-
Seli" aleniye talep etmek demek arkadaşlarımızı bu ser
besti vicdandan, fikirden ve serbesltii hürriyetten 
menetmiş oluyoruz. Büz bunu istemediğimizden do
layı mı şey ediyorsunuz. Uzun münakaşat celsei ha
fiyede yapılmış olmakla beraber, en ufak cihetli ale-
niiyeye İntikal etmiş olmakla beraber yine bir mahzur
dur. Faraza Hüseyin Avni Bey benim burada rahat
sızlığımı mevzuubahis etmesi bile doğru dıeğüdir. Be
nim rahatsızlığımı burada ifade etmiş olması dahi 
mahzurludur. Benim hastalığımı buradan ilâna lüzum 
var mı? Belki düşman benim rahatsızlığımı işitir ve 
üç beş gün sonra taarruza geçer. Benim hastalığımı 
düşmanın işitmesi doğru mudur?. Biz Kralın haista 
yanığını işitmek için casus kullanırız. Binaenaleyh bu 
Hile hatadır. Yoksa Mehmet Şükrü Beyin dediği gibi 
hiç bir vakit şu kürsüden söylenecek sözlerin, yapı
lacak tenkidatın milletten gizlenmesi noktalı nazarına 
matuf değildir. Bilâkis düşmanlarımızdan gizlemek-
'tıir. Yoksa burada söyenecek sözleri millete işittir
mek lâzım gelseydi ve bunda menfaat olsaydı, bir 
fayda bulunsaydı ve ben çok tercih edecektim ki bu
radan söz söylesin ve 'ben de Mehmet Şükrü Efendi-. 
nün sözlerindeki manayı vereyim. (Bravo sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Varsa söyleyiniz Paşam. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Şükrü 
Efendi biMn ki, millet onun gibi düşünmüyor. Şükrü 

Efendinin dediği gibi komedya oynatmıyoruz ve biz 
buraya komedya oynatmak için toplanmadık. Efendi
ler komedya oynatmak isttiyenler varsa kendisidir. 
Fakat efendiler emlin olsun ki biz o komedyaya ka-
pılmıyacağız. (Bravo sadaları) Şükrü Efendi oynamak 
ve oynatmak fstediği kömedli neticesinde kapıldığı 
kanun pençesinden ne kadar tezelîülle kurtulduğu
nu unutabilecek kadar çok zaman geçmemüştir; (Doğ
ru sadaları.) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Estağfurullah, serbesti! kelam bu mudur Paşa Haz
retleri? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Şükrü 
Efendi diyor ki; cepheden gelen arkadaşlardan yap
tığım tahkikata göre Başkumandanlığa lüzum yoktur, 
olsa bile evvelki kadar değildir. 

Efendiler, Başkumandanlık lüzumunun ve ademi 
lüzumunu Şükrü Efendi, ve Şükrü Efendinin arka
daşlarının takdirine ihtiyaç yoktur. Şükrü Efendi ile 
arkadaşları ordunun yalnız inhilâîine yardım eden 
kuvvetlerdi i'. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Estağfurullah Paşam estağfurullah. 

HÜSEYİN AVNf BEY (Erzurum) — Cephe ar
kadaşlarımızdan klîmler var Paşam? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Siz de-
g:lsin.:z. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Arkadaşla
rımın hepsi de muhteremdir. Böyle şeyler... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Paşam itham altında bırakmayın, ne varsa hepsini 
söyleyin. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Meh
met Şükrü Bey diyor ki; Başkumandanın yaptığı ka
nunlar söyle oldu, böyle oldu. Efendiler ben kanun 
neşretmedim. Başkumandanlar kanun neşretmezler. 
Başkumandanlar emir verir ve ben eemir vermişim
dir, kanun neşretmedim. Benim neşrettiğim emirlerin 
tatbikatında suiistimal ât olduğu beyanındadır. Bu 
gayricaizdir diyemem. Fakat yalnız benim emirleri
min tatbikatında suiistimal vardır demek caiz değil
dir. Belki bütün 'kanunların, bütün emirlerin tatbika
tında onu tatbik a memur olanların hataları, suiisti
malleri olabilir, bu varittir, Binaenaleyh, bu gibi suiis-
ünıal erbabını tecziye etmek de Hükümete ve binne-
tice Meclisi Âlinize ait bir meseledir ve bir vazifedir. 
Binaenaleyh Meclisli Âlinizde hiç bir zaman bu gibi 
suiistimalâtı terviç eden kimse bulunmamıştır. 

Sonra Şükrü Bey diyor ki; Başkumandanlığı tev
cih ettiğinizden bu güne kadar ordu hakkında hiç bir 

— 336 — 
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izahat ve malumat verilmemiştur ve yahut kaç defa 
verilmiştir, ©endeniz zaîmediyorum iktiza ettikçe 
Heyeti Celilentizi ordumuzun vaziyeti hakkında me
selâ cepheye giderken ve bahusus beş on gün evvel 
de cepheden geldiğini vakit beyanatta bulundum ve 
benim beyanatım haHdükaten ordunun vaz'ı aslîsini 
ifade eder beyanattı. Eğer bu beyanat kendilerini 
tatmin etmıi yorsa, beyanat icat etmeye muktedir de-
ğlıîm. 

Abidin Bey de 'kendisinin bir hayvan tetkikine 
memuriyetinden bahsettiği sırada suiistimal vaki ol
duğundan ve suiistimal olduğunu «ima eder sözler 
söylem'Pştıir. Kendisüni tahkikattan menetmiişler, hay
vanlar ölmüş vesaire... Efendiler, kendisini ifayı va
zifeden meneden kimse olmamıştır. Hayvanlar ölmüş
se bilmiyorum hangi hayvanlardır. Fakat cümlemin 
malumu olduğu üzere vebayi bakarî vardı. Yalnız 
Abidin Beyin tetkikine memur olduğu hayvanlar de
ğil bir çok yerlerde bile ahalinin dahi ordu aksanlın
da böyle vefiyat vukubulmuştur. Yani kendisi... karış
tı rırsa'k bir Çapanoğlu çıkarmamıştır. Bir Çapanoğ
lu çıkan bir meseleyi neden şimdiye kadar söylemedi 
ve şimdiye kadar hepinizi ve herkesi böyle altında 
Çapanoğlu bulunan bir mesele karşısında uyutmuş ol
du? Bundan dolayı kendisini vazifei vekâletimi ifa 
etmemiş olmakla litham ederim. 

Efendim, Hüseyin Avmi Bey kanun aleyhinde ida-
rei kelâm ederken bir çok mütelâşi sözler söylemiş-
t";r. Bilhassa bu sözler meyanında benim nazarı dik
katimi celbeden bir iki nokta vardır ki onu burada 
tekrar etmek mecburiyetindeyim. Meclisi Âliye hita
ben diyorum; bu tarzı hareketle milletti siz rezil ede
ceksiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hayır Pa
şam, öyle bir ifadem yoktur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Tabiî 
Heyeti Aliye bunu işitmüşfcir. Zabıt burada olsaydı, za-
bK burada yok. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Öyle bir sö
züm yoktur, yanlıştır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Öyle 
ise şayanı teessüftür kıi zabıtta böyledir. Sonra, mis
kinler sözü ve siz milleti rezil edeceksiniz sözü var
dır, 

HÜSEYİN xAVNİ BEY (Erzurum) — Hayır yok
tur. Btir arkadaş duymuş ise söylesin. (Hayır sadala-
n.) 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Şimdi 
efendim, Hüseyin Avni Bey diyor ki; vazifeler şahıs

larla olmaz. Binaenaleyh, şahıs, fert yoktur, millet 
vardır. Evet yani bir heyeti ictirnaöyertin kuvayı umu-
miyesii Heyeti Celilenizde müttecellidlir. Her yerde 
böyledir. Fakat fertler vardır. Çünkd bu heyetler bü
tün memleketlerde bu işleri fertlerle ve şahsiyetlerle 
yapmaktadır. Bugün İngiltere Devletli Luit Oorc*u eti
ne almıştır, öteki Puankare'yi almıştır, öteki bir Şan-
zer'i eline almıştır, diğer Ötek'i Lenlinü almıştır. Bun
lar birer ferttir ve milletlerin fertten müteşekkil oldu
ğunu düşünürsek (fertle olmadığı) sözünün doğru ol
madığı anlaşılır. Ferdin mevcudiyetin'i inkâr etmek 
bu noktadan da caiz değildir. Nazariyattan tevakJdi ve 
tscerrült edelim. Fertler vardır efendiler ve bunları 
da sözlerle inkâr etmenin imkânı yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Dur 
efendim, ne zırzır ediyorsunuz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Zırzır keli
mesini kabul etmem. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Zırzır 
yapıyorsun ya. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İstirham 
ediyorum Paşam. Sözünüzü geri alınız. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ma
halle kahvesi midir burası? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Mi'Uetin 
K âbesidif. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — ÖyîeJ 
ise riayet ve hürmet ediniz Kâbeye. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ben hür
metkarım. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
diler, söz söyliyen bir zat da Salâhatöin Beydir. Salâ-
hattin Bey sözlerinin mükaddematında bize taarruz 
edlip edtTniyeceğimizi sormuş biz de edeceğiz demişiz 
ve kendisi de edem'iyeceğiz demiştir. En nihayet ede
memişiz, kendi sözü olmuştur. Halbuki zannediyo
rum, taarruzun esbabı tehirini Heyeti Celifenizin 
huzurunda (bilvesile gerek ben ve gerek asker arka
daşlarım, yani Erkânı Harbiye Reisi, Müdafaai Mil
liye Vekili defaatle söylemişîzdir. Tekrar edeyim; Sa
karya, Harbini müteakip taarruza devam edemiyecek 
bir halde idik. Bu esnada kış bastı, kış 'basınca ihti-
yacatımızı temin edemedik. Böyle ihtİyacaü İkmal ve 
ihzar edemeyince harekât kesbi betaat etoııiş ve yahut 
duçarı teahhür olmuştur. Bunu mahrem olarak arkâ -
daşlanma ifade ettiğimi zannediyorum. Fakat bittabi 
bunu bütün dünyaya ilân edemeyiz efendiler. Lâkin 
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tekrar ediyorum, kararımız taarruz dtmefctir. Düşma
nı vatanımızın üzerinden teb'<it ve tardetmektoi'r. (jn-
şaallah sada'Iarı) Ve bu kararımızda sabit bulunuyo
ruz ve bunda tereddüdü miMelzim hiç bir sebep 
dahi mutasavver değildir. Salâhattin Bey, Başkuman
danlığın lüzum ve ademi lüzumunu söylerken diyor 
'ki; ordu haddi azamîsine varmıştır. Evet ordumuz 
mükemmeldir, fakat itiraf ederim, henüz haddi aza
mîsine varmamıştır. Binaenaleyh, bir asker arkadaşı
mızın Heydtii Celitenlize ordumuz haddi kemale var
mıştır dîye beyanatta bulunması için ordunun mahi
yeti asliyes»M ve içyüzünü bilmesi lâzımdır. Halbuki 
diğer taraftan işte salti'bi salâhiyet olan Erkânı Harbi-
yei Umumiye Reisi ve Müdafaai Milliye Vekili bu 
noktada müşterek değildir. Bu iddiada bulunmak ta-
Ibiî musap olamaz. Ben diyorum ki haddi azamîsine 
dahil olmamıştır maatteessüf, frsal ile uğraşıyoruz. 
SaiâihaHMn Beyden ziyade o" ordunun başlarında bulu
nan kumandanlara aittir. Halbuki ordu başında bu
lunan arkadaşlar Salâhattin Beyle aynı fikirde değil
dir. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinden başlayınız, 
ta ordu kumandanlarına kadar, kolordu kumandan
larına kadar böyle demliyorlar. Onlar diyorlar ki, bu
nu sen idare edeceksin, sen kumanda edeceksin bi
ze. Senin kumanda etmene ihtiyacımız vardır. Bun
lar çok namuslu ve çok iyi bir kalp ve dimağa malik 
insanlardır ve bunu nezâheti vicdiani yeleri itibarîyle 
itiraf ediyorlar, kumanda etmek zaruretindesin diyor
lar bana. Onun için bu doğru değildir. Bundan son
ra Salâhalttin Bey diyor k(i; bizim en büyük vazife
miz siyaset yapmaktır. En büyük vazifemiz siyaset 
yapmak değil, en büyük vazifemiz topraklarımızda 
'bulunan düşmanı tart etmektir. Maaihaza bir dakika 
•için Salâhattin Beyin sözlerimi kabul edelim. Ben ma
nii miyim, yahut Başkumandan mani midir? Bu sözün 
Başkumandanlık Kanunu ile ne alâkası vardır? Efen
diler, bugün milletli yaşatacak harp değildir diyorlar. 
Efendiler, bugün milleti yaslatacak yalnız harptir, baş
ka bir çare yoktur. Maatteessüf onun için bütün 
kudretimizi, bütün menabiimizi, bütün varlığımızı or
duya vereceğiz ve harp yapacak bir iktidarda olduğu
muzu dünyaya tanıtacağız ve ancak ondan sonra mil
leti insan gibi yaşatmak mümkün olacaktır. (Çok doğ
ru sadaları.) 

Sonra Salâhattin Bey diyor k i : Bugünkü vaziyeti 
askeriyenin mal olduğu masarifi tetkik etmek için 
Başkumandanlığın mevcudiyeti bir settir, bir haildir. 

Efendiler, bu doğru değildir. Başkumandan Heye-
ti Celilenizi menaibii maliyeyi tetkikten ne vakit men-
etmiştir? Ya Heyeti CeMeyi, ya Heyeti Hükümeti ve

yahut Heyeti Hükümetten birisini nasıl menedebilir? 
Bu mümkin olmayan bir iştir. Menaibii varidatımız-
h. ne yapabileceğimıiz hakkındaki endişe hericesten 
ziyade belki bizim kafalarımızdadır. NiteMm geçen 
gün Harp Encümeninde bunu tetkik ettik. Paramız 
nedir ve azamî ne yapabiliriz? Ben bir defa daha ri
ca ettim arkadaşlarıma ki; tetkikat yapınız, köyler
de ve her yerde ne kadar tenkihait yapmak mümkinse 
onları da yapalım, ancak mevcut olan paramızla ga
yeye doğru yürüyelim. Bunu arzu eden benim ve bu 
arzumu tatbik ile iştigal eden arkadaşlarımla yine 
Heyeti Celileniz içinde bazı rüfekaya müracaat etmek 
suretiyle bunlar yapılmaktadır. Binaenaleyh, böyle 
bir şey varit değildir. 

Salâhattin Bey diyorlar ki: Acaba Meclisi Âli 
eline geçirebileceği para ile ordusunu ne kadar müd
det tutabilecektir? Bunu görüşmek ve tahmin etmek 
lâzımdı?, 

Efendiler, bittabi Heyeti Celilenizi bunun hakkın
da görüşmekten meneden bir kuvvet yoktur. Yalnız 
ben zannediyorum ki; bunu birçok defalar görüşmüş 
bulunuyorsunuz. Sabık Maliye Vekilinin bu kürsü
den resmî ve hususi Heyeti Celilenize mali hususta 
verdiği izahat ' ve tafsilâtı kulaklarımızı doldurmuş 
bir haldedir. Binaenaleyh, kuvvei maliyemizi tahmin 
etmiyen, takdir etmiyen hiç bir arkadaşımız yoktur. 
Yalnız bendeniz buna bir şey ilâve etmek istiyorum, 
biz ordumuzun mevcudiyetini mevcut paramızla mu
kayese edemeyiz. «Paramız vardır ordu yaparız, pa-
rr.rnız bitti, ordu inbilâl etti» benim için böyle bir me
sele yoktur. (Alkışlar) Efendiler, para vardır, para 
yoktur, ister olsun, ister olmasın ordu vardır. (Alkış
lar) Bunu bir misal ile arz etmek isterim. Bendeniz 
ük defa bu işe başladığım zaman, en âkil ve mütefek
kir arkadaşlarım bana sordular; yahu paramız var 
mıdrr? Yoktur, silâhımız var mıdır? Yoktur, yoktur 
dedim. Ne yapacaksın dediler ordu olacak ve bu mil
let istiklâlini kurtaracaktır dedim. Binaenaleyh, hep
si oldu ve daha olacaktır. (Şiddetli alkışlar) Bunun 
için ordumuzun mevcudiyetinin daha ne kadar para 
ile devam edebileceğini ölçemeyiz efendiler. (Bravo 
sadaları) Kanunun memlekette angaryayı menettiğin-
den bahsediyorlar. Doğrudur efendiler. Fakat tehlike, 
ihtiyaç bize her şeyi meşru göstermektedir. Eğer or
dumuzun ihtiyacatı millete angarya yaptırmayı da is
tilzam edecek olursa bunu da yapacağız ve en-doğru 
kanım bu olacaktır. Binaenaleyh, kanun buna mani
dir diye milletin ve ordunun mağlubiyetten tabiisini 
istilzam eden tedabiri almakta tereddüt etmiyece-
ğm. 
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Salâhattİn Bey en son sözlerinde diyorlar ki; or
duda bir ifsat var, ordu fesada doğru yürüyor. 

SALÂHATTtN BEY (Mersin) — Hayır efendim, 
böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. 

MUSTAFA KÖMAL PAŞA (Devamla) — Maat
teessüf böyle Ibir kelime vardır. «Orduda bir şey var 
ki hiç bir kimsenin... ve muktazayı ahval devam edip 
gidiyor, bu fesada doğru gidiyor.» 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yoktur efen
dim, bediim lisanımdan bu ka'bil kelime çıkmamıştır. 
Duyan arkadaşımız varsa söylesin. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Yoksa 
pekâlâ... O halde za'bıttan çıkması lâzım gelir. Maat
teessüf zaJbıtta vardır. 

Efendim, Vasıf Bey sözlerine şöyle başlıyor. Di
yorlar ki; her yerde Başkumandan vardır. Fakat 
Bask umandan! ik için ayrıca bir kanun yoktur. Mev
cut kavarirni askeriye her kumandanın olduğu gibi, 
Başkumandanın da vazife ve salâhiyetini tayin ve tah
dit eder ve bunu ulum tayin ve tespit eder. 

Efendiler, malumu âlinizdir kî; devletler muhtelif 
şekillerdeki hükümetlerle idare olunurlar. Şekillerine 
göre başlarında İmparatorlar; Krallar, Çarlar, Padi
şahlar bulunur ve bazılarının başlarında da Reisicum
hurlar vardır. Bizüm Hükümetimiz bugün için bunla
rın hiç birisine tetabuk etmiyen şekli mahsusudur ki 
hadisatın icbariyle meydana gelmiştir. Her devlette 
şekle göre Başkumandan İmparatordur, Padişahtır, 
Çardır veyahut Reisicumhurdur ve bu gibi memle
ketlerde mevcut olan Meclislerde yalnız sıfatı teşriiye-
yi haiz Mebusan Meclisleridir ve bu isimlerini saydı
ğım adamlar da en büyük kuvvet, en büyük kuvver 
icraiye ve salâhiyet ihraz eden, işgal eden insanlardır. 
İşte Başkumandanlık o insanların uhdesindedir. Bi
zim şeklimizde ise Başkumandanlık sıfatı ve salâhi
yeti ise" Meclisi Âlinizin şahsiyeti maneviyesinde mef
humdur. Bir şahsı muayyen yoktur ki daima onu teş
his etsin. Manevİyeti şahsiyede vardır. Başkumandan
lar vakti hazarda hali faaliyette bulunmazlar. Vakti 
hazarda memleketler kavanini mevcude dairesinde, 
rüesayı memleketlin mesuliyetleri tahtında idare olu
nur .Fakat ilânı harp olunduğu zaman nasıl ki, ordu 
seferberliğe kal'bolunursa ve bunun için iradei hü
kümdarı, Carî, Padişahı her ne çıkarsa o suretle ya 
o zat bizzat kumandayı deruhde ederler veya başka S 
bir zatı, herhangi birini tevkil eder. Tevkil ederken 
bir idardi hükümdarî sadır olur. Binaenaleyh, Baş
kumandanlığın mevcudiyeti hakkında kanun yoktur j 
dediğimiz zaman, işte bu idarei hükümdarî, Carî varit » 

olabilir. Eğer o adamı tayin eden her hangd bir mec
lis olsaydı, o meçimin ifadesine ıtalbiî kanun derlerdi. 
Fakat şimdiye kadar dünya yüzünde böyle bir şey 
olmamıştır. Meclis bir Başkumandan tayin etmişse 
onun ifadesi kanundur. O halde kanun vardır. Ta
yin etmemişse, bir zat kemdi kendiini tayin etmişse 
veyahut herhangi birini vekâleten tayin etmişse o 
irade etmiştir. Onun için kanun vardır ve mevcut 
Kavanînİ Askeriye ki Ceza Kanunnamesiîyle Dahili
ye Nizamnamesinde kumandanların, malum, kuman
danların, kıta kumandanlarının ve biraz daha büyük 
kumandanların salâhiyetlerini bu iki kanunname tayin' 
etmiştir. Şu kadar ceza verir, şu kadar izin verir, 
vermez bu icra ve salâhiyeti tayin eden bu iki kanu
nu ben biliyorum, başkasını bilmiyorum. Fakat Baş
kumandanların her memlekette, daima vezaifi tayin 
olunmamışsa gayri muayyen olduğu içindir. Vasıf 
Beyin ulum bunu tespit eder deyişti başka mahiyette
dir. Ulumu askeriye, Başkumandanlığın salahiyetini 
ifade etmez, Başkumandanlığın salâhiyetini tayin et
mez efendiler... Bu ulum ve fünun Başkumandanlık 
sıfatını ifade eden şeylerdlir. Halbuki bizim mevcut 
olan kanunumuzda da sanata müteallik bir şey yok
tur. Bunlara lüzum yoktur galiba. Eğer o noktai na
zardan kanun yapmaya kıyam edilse idi hikmeti lü
zumu olmazdı. İtiraf ederim ki kanuna lüzum olmadı
ğını bendeniz de bilmiyordum. İlk defa Başkumandan
lık Kanununu burada yapmak lâzım geldiğini ve bu
nu ben hiç tasavvur etmemiştim. Yani bir kanun 
lâzımdır, ben bunu hiç tasavvur etmemiştim. Bu be
nim hatırımdan geçmemişti. Baktım ki arkadaşlar, 
bir kanun yapmak lüzumundan bahsediyorlar, ben 
dedim, lüzumu yoktur. Lüzumu vardır dediniz, hayır 
olmaz kanun yapacağız. Meclis tayin edecektir ve 
Meclis sizi tayin ettiğine kani olacaktır dediniz ve iş
te bur.un ismine kanun derler. Ben bilmiyordum, 
itiraf ederim. 

Vasıf Bey diyorlar ki; bu gibi fevkalâde vaziyet
ler Fransa'da, Almanya'da dahi olmuştur. Fakat hiç 
bir vakit böyle bir tedbir almaya ve Başkumandanlı
ğa bazı bir hususiyetler vermeye lüzum görülmemiş-
vir. Fransa'da ve Almanya'da ve İngiltere'de bilmi
yorum, Vasıf Beyin anladık'ları fevkalâdelikler eğer 
Harbi Umumi içindeki fevkalâdelikler ise - arz etti
ğim gibi - bu memlekette Başkumandanlığı alan, ih
raz eden zevat esasen bir Meclis tarafından o salâhi
yeti almış değildir. Bir Reisicumhur tarafından, bir. 
Kral tarafından almıştır ve bunu alırken talbiî bir 
iradeye iktiran etmiştir. Burada da onların salâhiye
ti hakikaten bir Başkumandanda bulunması lâzım olan) 
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salâhiyet mahiyetıinde olduğuna şüphe yoktur. Fakat 
Fransa'da ve sair milletlerde inkülâbatı fevkalâde za
manlarda bu gi'bi şeylere lüzum görülmedi denecek 
olursa efendiler, doğru değildir. Milletlerde her han-
g!i bir adam Başkumandanlığı almışsa ve o bunu ken
diliğinden almışsa ve onun hakkında bir kanun yok
sa onun adına «Diktatör» derler. Yök o adama o sa
lâhiyeti bir Meclis vermişse ve o adamın istinat etti-
ğji bir meclis vermişse salâhiyeti vâsî otsun, mahdut 
olsun o vazifeyi kentlisi yapmamıştır. Ona vazifeyi 
tevdi eden Meclis yaptırmıştır. Binaenaleyh, Mecli
sin tevdi etrriiş olması kanundur. Çok teessüf ede
rim ki, bunun aksini iddia etmiş oian zat mutlaka 
hata etmiş olur, demiş. Ben diyorum ki ben bunu ha
ta olarak değil, sevap olarak söylüyorum, ki bu, böy-
ledir< 

Sonra diyorlar ki, cepheye memur olan bir kuman
dan cephe gerisindeki ihtiyaeata, gerideki kıtaata ku
mandan değildir. Ordunun gerideki Miyacatına hâ
kim değildir, diyorlar. Cepheye hakim olan veya
hut cepheye hâkim olmak zaruretinde bulunan bir 
aldam, bir Başkumandan o cephenin gıdasiyle cephe
nin libasiyle ve o cephenin silâh ve sairesiyle ve cep-
hanesiyle, geriden bütün cephenin harekât iyle her tür-
Mi vesaitiyle alâkadar olmasın, her türlü levazımına 
hâkim olmasın, her türlü vesaitine âmil olmasın, 
âmir olmasın. Bu hangi kitapta, hangi sahada, han
gi fiiliyatta görülmüştür? Kumanda edecektir ve ku
manda eder. Dünyanın her yerinde ordunun noksan
larını 'ikmal gibi bir vazife ve buna imkân var mıdır, 
en ağır işleri yapmak mümkün müdür? Diyor. Adi-
mülimkândir, kendilerini mazur görürüm. Fakat ben
ce bu mümkündür. Her şey yapılır. Başka türlü bu
nu yapmanın imkânı yoktur. Şüphe yok ki, kuman
dan yapar dendikten sonra kendisi kalkıp da bir defa 
oraya gider, iaşe işini yapar, bir defa oraya gider ku
mandanlık yapar, değildir. Yaptırır demektir ve yap
tırılır. Efendiler, hakiki bir misal olanak bir şey arz 
edeceğim ve bunu da dünkü bir işi yapmamış, yapa
mamış olan insanlar kendilerinin göremedikleri bir 
işi, kendi yapabildikleri küçük işler gibi yapabilecek
lerini düşünürler. Çok tesadüf etmişim. Meselâ, yeni 
kolondu kumandanı olan fırka kumandanı, ben bu
rada mı bulunacağım, orada mı bulunacağım? Hayır 
ne orada bulunacaksın, ne orada bulunacaksın ve öy
le-bir yerde bulunacaksın ki hepsini idare edeceksin. 
E ben o zaman göremem... Tabiî göremezsin, gözle
rinle göremezsin, akıl ve ferasetinle göreceksin... O te
peyi al bu tepeyi de al, bu tepeye ait olan kuvvetleri 
d<J al... 

Vasıf Bey bundan sonra bir sözünde diyor ki, biz 
bundan sonra Sakarya Muharebesinden sonra işte 
hâlâ kıpırdayamadric ve kıpırdayamıyoruz. Bundan 
dolayı bravo sesleri ve alkışlar işitiyorum, bundan do
layı çok müteessir ve müteezzi oldum. Yine tekrar 
olsa da söylüyorum, çok hicap duyuyorum. Ordunun 
kıpırdamamasını, kıpırdamayacağını alkışlamak ve bu
nu alkışlıyacak olan insanların alkışlamış olması cid
den çok gariptir. Bunu yine burada gömelim, kimse 
işitmesin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Sebebi ne ise so
rulsun. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Sus 
efendim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Nasıl susayım. 
HAMDİ BEY (İzmit) — Ne söylüyorsan sonra 

söylersen. (Siz susunuz sesleri, gürültüler.) Sonra çı
kar söylersin, ne söz söylüyorsun herif. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Sonra 
efendiler, sual tarzında söz söylerken diyorlar ki, Baş-
kıımandan'lrk cephe otoritesidir. Bu mucibi hicap sö
zü alkışlamak dahilî «otorite» dir. Ben itiraf ederim 
ki bunun mana ve medlulünü iyi anlıyamadım. Fakat 
kendileri diyorlar ki, Müdafaai Milliye Vekâleti, Da
h iye Vekâleti gibi bir şeydir. Benim telakkim böyle 
cLgildir. Hakikat de böyledir. Müdafaai Milliye Ve
kâleti ile Dahiliye Vekâleti hiç bir vakitte yekdiğe
riyle mukayese olunur şey değildir. Malumu âliniz 
Müdafaai Milliye Vekâleti ordusunun iaşesini, ilba-
sını, teslihini, ihzaratını düşünen ve ordulara kuman
da eden insanın noktai nazarına göre hareket eden 
bir vekâlettir. Binaenaleyh, onunla alâkası yoktur 
demek, o başka bir şeydir demek doğru bir şey değil
dir. Bir misal arz edeyim: Müdafaai Milliiye Vekâle
ti behemehal Başkumandanın nokta i nazarına göre 
hareket etmek mecburiyetindedir. Ben istiyorum ki 
filan gün Sivrihisar'da manevra şu harp, şu şey ve şu, 
şu... Müdafafaaii Milliye Vekili, Maliye Vekili Mec
lisle Heyeti Hükümet müzakereye başlar da benini 
filan gün dediğim beş gün teahhür ederse ve beş gün 
içinde düşman taarruz ederse ve benim beş günde ol
masını istilzam ettiğim şeyin olmamasından dolayı bir 
ordu mağlup olacak olursa Heyeti Celileniziin ve mem
leketin talii ne olur? Bu kadar muazzam bir mesele
de ben Müdafaai Milliye Vekili kendi noktai nazarım
dan hariç hareket etsin, muvafakat edebiir miyim 
ve siz muvafakat edebilir misiniz? (Hayır hayır sa-
daları) İşte efendiler, Başkumandanlığın ademi lüzu
muna ve bu baptaki Kanunun bahşettiği salâhiyetin 
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• lağvını ispat dtmek için söylenilen sözlerin esasatı 
bundan ibarettir. Benim bu sözlere karşı yapabilece
ğim izahat bundan ibarettir. Artık siz alt tarafını mu
hakeme buyurabiursinıiz. Belki bten zannediyorum ki, 
mesele bunda değildiir, mesele bu değildir. Ben hiç 
şüphe etmem Meclisi Âlinizi teşkil eden her arkadaş 
behemehal Başkumandanlığın lüzumuna kabildir ye 
behemehal benim Başkumandanlıkta muvaffak olma
mı temin etmek için her fedakârlığı ifaya hazırdır. 
Arkadaşların böyle yapacağına eminim. Fakat bu em
niyetime rağmen bütün ve hakikate rağmen bu tecel-
i ve tezahür ediyor. Yani nekür bu tecelli ve tezahür 
den şey? Ben görüyorum ki Mecliste muhtelif isti-
ımette yekdiğerine mütebayin, yekdiğerine muhalif 
;r takım tezahürat vardır. Bu tezahürat müstelzim 
lan hissiyatı muhalife hakikaâe hiç bir maddeye is-
inat etmediği halde hissiyatın verdiği heyecanla her 

şeyi unuttunabilecek kadar bir meseledir. Bunun ne
ticesi de ne oluyor? Bunun neticesinde Başkuman
dan bir gün ve yahut iki gün muğlâk ve muallâk kalı
yor. Ordu kumanıdansızdır, ordu bu dakikada kuman-
dansizdır. Eğer ben orduya kumanda ediyorsam gay
ri kanuni kumanda ediyorum. Çünki derhal kuman
dadan kefiyet etmek isterdim. Meclisi Âlinin teza
hüratı üzerine Erkânı Hari>iyei Umumiye Riyasetine 
ve Müdafâai Milliye Vekâletine dedim ki, Başkuman
danlığım bitmiştir. Derhal bana Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi Paşa dedi ki benim de beralber bit
miştir. Ordu kumandansız mı kalacak, ne olacak? Bi
naenaleyh bırakamam ve bırakmıyacağım. Fakat bu 
tezahüratı muhalefet beni iki günden beri gayri kanu
ni Başkumandanlık yapmaya sevketmiştir. Bu. yapı
lan tezahüratın netayici yalnız Başkumandanlık me
selesinde değiil efendim, o tesadüf etti, o oldu. Eğer 
başka bir şey tesadüf etmiş olsaydı zannedersem aynı 
şeye duçar olacaktım. Malumu - âlinizdir ki bir çok 
zamandan beri ben her hangi bir vekâlet için namzet 
gösteriyorum. Yetmiş kişi müstenkif, bu neden ileri 
gel'iyor? Evet bu bapta mevcut kanunun aleyhinde 
olabilir. Fakat her halde mevcuit bir Hükümeti de ida
re etmek lüzumu vardır ve yapılan muamele doğru
dur. Çünki bir kanun vardır ve iddia ediyor ve bağı
rıyoruz ki biz kanun adamıyız, biz herkesi ve herşeyi 
kanuna muti kılacağız. O halde bütün bu ısrarla git
mek için herkesten evvel kendimizin kanunperest ol
mamız lâzım geliyor. Ben Heyeti Celilenizin bahşet
miş olduğu salâhiyeti kullanıyorum, kanunperverane 
hareket ediyorum. Siz o kanuna karşı o kanunu tanı
mıyorsunuz, ne dbmektÜr. Bu halde bana emniyeti
niz: yoktur. O da caiz değildir. O halde yapılabilen 

şeylerin iki şeyden biri evvelâ lâzımdır. Ya ben evve
lâ ıskat olunurum, benim yerime diğer bir zat gelir 
ve onun göstereceği namzet üzerine ipka ve yahut ev
velâ o kanun ilga olunur. Hiç olmazsa bir satır; mül
gadır, ilga olunmuştur. Bu da yapılmadığı haldte ya
pılan şey Hükümeti atalete mi mahkûm etmektir, 
durdurmak 'mıdır, yani . Hükümeti atalete mahkûm 
dtmek midir? Yani içinizde böyle bir adam tasavvur 
dtrriiyorum. (Hayır, hayır sesleri.) Halbuki bu nedir 
efendiler? Hayır sen namzet gösterdin, benim hoşuma 
gitmedi. Efendiler, ya bana itimat vardır, yahut yok' 
tur. Ben bir namzet gösterirken zannolunabiMr mi ki 
kendi keyfime, kendi hissime göre. adam intihap edi
yorum? Bu hiç bir vakit de böyle olmamıştır. Ben her
hangi bir namzet gösterirken emin olursunuz ki siz
den, hepinizden belki daha çok düşünüyorum. Bir çok 
münakaşalardan, bir çok müdavelei efkârdan sonra 
kendi vicdanıma, kendi mantığıma göre, muhakeme 
ve kani olarak bu daha iyi, bu ve bu ehvendir ve ya
hut en iyidir, kanaatime göre arz ediyorum ve size 
gösteriyorum. O halde bir kanaatin hilâfına mı ola
rak, yani kanaatimin haricini mi arz edeyim ki bazı
larının hoşuna gitsin. Ben de vicdanımın, akıl ve mu
hakememin haricinde hareket eden adamlardan deği
lim efendiler. Sonra hangi bir meselede rey verilmi
yor, istirikâf ediliyor. Halbuki mebusların en birinci 
vazifesi evvel emirde reyini izhar etmektir. Neden 
reyinizi vermekten çekiniyorsunuz? Menfi izhar edi
niz. Efendiler, kimden çekiniyorsunuz? izhar olun
mayınca müspet veya menfi bir netice hâsıl olmaz. 
Halbuki netice lâzımdır. Bir'memleket, bir ordu, bir 
millet duramaz, tereddüt içerisinde duramaz. Şu ve
ya bu diye rey göstermek lâzımdır. Binaenaleyh, rey 
göstermemek yüzünden Hükümet âtıl bir hale gelmiş
tir. Bütün bu maruzattan sonra son söz olmak üzere 
şunu söylemek istiyorum ki Hükümet idare edilemez, 
Devlet idare edilemez, ordu sevk edilemez, (Pek doğ
ru sesleri.) atalete mahkûm olur. Mehalik muhakkak
tır efendiler. Çocuk oyuncağı yapacak zamanda de
ğiliz zannediyorum efendiler. Bir celsede Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi size vaziyeti çok güzel izah 
etmiş olacaktır ve yahut Hariciye Vekiline gelmiş olan 
telgraflarda vaziyet ne olduğunu, vaziyeti askeriyeyi, 
vaziyeti siyasiyeyi pekâlâ biliyorsunuz ve sonra tah
kik ediniz ve gayrı da vaziyetin ne olduğunu düşü
nünüz efendiler. Emin olunuz Sakarya aratesinden 
daha tehlikeli bir zamanda bulunuyoruz, daha tehli
kelidir. Yani muvaffak olduk ve neticeyi de elde 
tutuyoruz dediğiniz gün belki muzafferiyet elinizden 
uzak kaçabilir. Sizden onun için çok büyük fütur ile 
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çalışmalk lâzımdır. Binaenaleyh, arkadaşlar, bu keş
mekeşe, bu anarşiye behemehal bir nihayet vermek 
lâzımdır, böyle yürüyenleyiz, böyle yürünmez ve mil
let böyle yürümek için sizi buraya göndermemiştir, 
millet buna razı değildir efendiler. Maruzatım bun
dan iba re t t i 

FEVZİ PAŞA (ERKANI HARBİYE! UMUMİ
YE REÎSİ) (Kozan) — Efendiler; Başkumandan Pa
şanın uzun izahatından sonra benim söz almaklığım 
sırf Hükümete ait hakikati söylemek içindir. Başku
mandanlık kanunun ilk kabul olunduğu sırada bunun 
maddî, manevî tefsiri düşünülerekten hafi celsede gö
rüşüldü ve bazı arkadaşlarımız 8, 9 rey zannediyo
rum, pek iyi bilemiyorum, muhalif kaldıktan sonra ka
rar verildi ki, Başkumandanlık böyle muhalefete ta
hammül edemez. Harice karşı gayet kuvvetli görün
mek lâzımgelir. İttifakı ârâ ile bunun kabulü ciheti 
tercih olundu. Celsei hafiyede bir kaç arkadaşımız 
muhalif olduğu halde celsei aleniyede ittifakı ârâ ile 
kabul edilerek celsei hafiyede de ittifakı ârâ ile kabul 
olunmuş şekli gösterildi. Bu neden idi efendiler? 
Başkumandanlığın, İmparatorluk, Krallık derecesinde 
büyük hukuka malik bir adamm memleket dahilin
de muhalefete maruz kalacağı fikrinin iras edeceği 
tararı, zafiyeti izale etmektir. Bu fikir ufak bir mik
yasta zihinlerde mevcut oldukça gerek dahilde, gerek 
orduda, gerek hariçte ondan beklediğimiz tesir mut
laka nakıs olacaktır. Bu sebepten son müzakerede 
bendeniz bu Başkumandanlığın lüzum ve bekasını 
müdafaa ettim ve burada neticei ârâda ekseriyet fik
rimize iştirak etti. Ne oluyordu alenî celsede tabii 
evvelki kararlarımız veçhile, aynı veçhile Başkuman
danlığa muvafık bir karar ittihaz etmek lâzım gelir
ken muhalefet ciheti tercih olundu ve yine alınan 
reylerde efendiler, ekseriyet Başkumandanlık kanu
nuna muvafık olduğu halde bazı arkadaşlarımızın 
obstriksiyon yapması dolayısiyle kanun teahhür etti. 
Bu kanunun tehirinin harice, orduya ve dahili mem-' 
lekete işaası demek büyük bir sarsıntı teşkil etmek 
demektir ki hiç bir kimse, ordu fikriyle meşbu o!an 
bir adam katiyen kabul edemez ve bunu ilân edipte 
sonra tayin etseydik bile sonra onun nüfuzu kalma
mış olacaktır. Bu noktai nazardan Başkumandanlı
ğın lüzumuna kani olan bir adam Başkumandanlığın 
kalkmasiyle beraber yerinde durmaz idi. Başkuman
dan çekilir çekilmez ben de çekilmek mecburiyetin
deyim. (Katiyen olamaz sadaları) Efendiler, obstrik
siyon yapılabilir, fakat bizim burada sebebi içtima
imiz nedir, maksadımız nedir? Memleketi kurtar
mak. Onun temeli de ordudur. Orduya lâz:m olan 

kuvveti, maddî ve manevî kuvveti vermedikten sonra 
buraya niçin toplandık? Efendiler, nasıl muvaffak 
olacağız ve nasıl düşmanları tardedeceğiz?. Bu obst
riksiyon en ruhî, en hayatî bir meselede tatbik olunur
sa sonra Hükümet nasıl iş görecektir? Efendiler, 
bendeniz şu noktai nazardan, şunu Heyeti Aliyenize 
arz edeceğim; böyle hayatî meselelerde Parlamento 
oyunu tabir olunan bu gibi şeyler yapılırsa artık 
Hükümet vazife ifa edemez. Yalnız bizim Hükümet 
değil hiç bir Hükümet ifayı vazife edemez ve Hükü
mete, Meclise, her şeye akamet arız olur ve ordu da 
infisah eder. Onun için bundan sonra böyle Parla
mento usulü katiyen tatbik edilmemelidir. Her halde 
metinane hareket etmek lâzım gelir. Bunu ben Hü
kümet ağzından resmen ve vicdanen söylüyorum, bu 
yapılır burada celsei. hafiyede her şey olur. Fakat 
celsei aleniyede kuvvetli bir cephe göstermek lâzım 
gelir. Üç dört ay evvel söyledim, karanlık ufuk 
hâlâ aydınlanmamıştır. Efendiler şarktan, garpten 
çevrilen çenber gevşememiştir. Efendiler, İngilizlerin 
gösterdiği hilei siyasiye temamiyle tezahür etmiştir. 
Efendiler, biz ancak muvaffakiyetimizi Meclisimiz
de, ordumuzda göstereceğimiz betonarme cephe ile 
göstereceğiz ve muvaffak olacağız. Başka türiü ola
mayız efendiler. (Alkışlar) 

UBEYDULLÂH EFENDİ (Bolu) — Efendiler, 
Paşa Hazretlerinin bir sözü nazari dikkatimi celbetti. 
Molla Cemi Hazretlerinin (Nasayıhı muhtasara) is
miyle müsemma olan kitabının mukaddematında di
yor ki, Hazreti Molla Cami; «sanat çoktur, ulum 
çoktur, ömür kısadır, vakit müsaadesizdir, zaman 
kahirüllezzattır, cezim (cürüm) tehlikelidir. Kısa 
ömürle hadisatı tecrübeye kalkmak, gayet müteassir 
olduğundan müverrihin tarihi vazettiler. Eslâfta vu-
kubulan ahvali kendileri hakkında tecrübe etsinler, 
ya kendilerini o zamanda farzetsinler, yahut da o 
zamanda kendilerini zannetsinler de intibah hâsıl 
olsun muamelâtta diye» Şu kaidei temin için tarih 
de diyor ki ve tarihi islâm şehadet ediyor ki, Hule-
fayı Abbasiyenin en kuvvetli Hükümdarlarından ma-
dud olanlardan Harunürreşit rahmetııllâhi aleyh Haz
retleri ahir ömürlerinde icra buyurdukları bir muha
rebede kendilerine rahatsızlık ve hatta vakti târi 
yaklaştı ve pek- ziyade rahatsız oldu ve Haşimi huzu
runa celbederek kendilerine şu yolda nasihat irat bu
yurdular ki benî Haşime hitaben, malumu âlileridir 
ki Benî Haşim ve Hazreti Hamnurşidin etrafında Be
nî Haşim ammi zadei Peygamberi oluyor, onlara hi
taben dedi ki, sizi bir tarika irşat ederim, herkes, her 
genç ihtiyarlıyacaktır, her ihtiyar ölecektir, binaena-
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leyh, dünyanın kimseye vefası, sebatı, devamı yok
tur. Bundan sonra size üç şey vasiyet ediyorum; 
evvelki vasiyetimiz, vermiş olduğumuz muahedat kar
şısında katiyen sadakatten ayrılmayınız. Muahadatı-
nıza karşı sadakate merbut olunuz. İkincisi; Hülefa-
nıza karşı sadakatten ayrılmayınız. Üçüncüsü; vah
detten infikâk eylemeyiniz. Vahdetten infikâk eder
seniz içinde bulunmuş olduğunuz o muazzam hükü
met perişan olur, diye nasihat buyurmuş. Filvaki 
müşarünileyhin bu nasihatinin tebliğinden iki gün 
sonra Harunürreşit irtihal etmiş. Şunu demek iste
rim ki, iptidan yani Meclisi Âlinizin iptidasından 
buraya geldiğimizdeki olan halimiz cümlenizce ma
lumdur, ne bir ümitsizlik ile geldiğimiz malumdur. 
Gelirken yollarda ve buraya içtimaimiz, zamanında, 
burada bulunduğumuz zamanda elhamdüllHlâh vel-
minne mevlâyi müteal Hazretleri tevfikatı süphaniye-
sini izhar buyurdu. Yalnız bizde görüyorum ki bir 
noksan vardır, bu noksanı muhataplarımıza atfetmek 
ve muhataplarım hakkında söylemek için değil ken
dimde de vardır. Sizin hiç birinizde kabahat yoktur. 
Kendime atfı kabahat etmek isterim. Meselâ, bir 
efendi çıkar kürsü hitabetten bir söz söyler, tabiî ken
di vicdanında hakikat ve doğru zannediyor. O ya 
kabul edilir, ya edilmez, ya hakka muvafık olur. ya 
olmaz. Eğer hakka, hakikate muvafık ise onu umu
mumuz kabul ederiz, hakka muvafık değilse kabul 
etmeyiz. Bu bir gerginliği mucip olmamalıdır. Çün-
ki teşettütü efkâr, ihtilâfı efkâr cemi hükûmatı mün-
hadimenin baisi inhidamı ve inkirazı olmuştur, baisi 
izmihlali olmuştur. Gözümüzün önünde inkiraz bul
duğunu bildiğimiz Bizans hükümeti ihtilâfı efkâr 
yüzünden inhidam etmiştir. Hiiiefayı Abbasiyenm 
beş yüz sene kadar imtidat eden hükümetleri öyle 
bir kavî hükümet olduğu halde intilâfı efkâr yüzün
den inkaraz etmiştir. Bundaki sebebi arayalım. Ami
li manevî nefsin mahalli teveccühünden nefsi geriye 
çekememektir. Şeriatı islamiye üzerinde islâmiyet 
safiyeti eveliyesinde devam ederse olvakitte bizim 
cemi ahvalimiz mükemmel ve muntazam olur. Eğer 
safiyeti eveliyeden inhiraf eder isek olvakit de ara
mıza perişanlık girer. İsîâmiyetin emri celili bize, 
bir kimse bir kabahat işlerse ve siz de gözünüzle 
görseniz, reyülan müşahede ettiğiniz vakitte o kaba
hati işliyen adama, sen bu kabahati işledin diyerek 
söyleseniz, o da «Ben işlemedim» dese sizin üzeri
nize terettüp eden vazife nedir? Onu derhal tasdik 
etmektir. Ehli imanın cümlesi kardeştir. Şarktaki 
islâmm menfaat ve mazarratı garpteki müsiümana 
aittir. Garpteki müslümanın menfaat ve mazarratı 

şarktaki ehli islâma aittir. Böyle ise, ben bu kaba
hati yapmadım diyor. Derhal yapmadı diyerekten 
cezm etmekliktir. Hazreti Ali Karemalîahu veçhe 
hazretleri; ben şaribi hamri gözümle görmekliğim 
lâzım gelse eteğimle setrederim geçerim buyuruyorlar 
ve yahut o şeribi hamrine teğiyle setreder geçerdim 
buyuruyorlar. Bunun delâleti üzerine erbabı kabayih-
ten bir zat görüldüğü vakitte bir kabahat işlemiştir 
ve işlemiş olduğu kabahati ben işledim diyor ve onu 
tasdik edivermek lâzımdır. Zira emri şeriat böyledir. 
Eğer şeriatın emri böyle muazzirinin itizarını kabul 
etmek olduğu halde itizarı vaki kabul edilmezse Gay-
yulî diyor ki; şeytan bir gün Firavnunun yanına 
vardı, kapısını çaldı, o da kim olduğunu sual etti. 
Dedi ki, sen Allah celle tealâ Hazretlerine küfrediyor
sun, tanrılık davası ediyorsun, velhasıl kapısına gel-
miyorsun, velhasıl mülakatları zamanında dedi ki, 
ikimizden eşer var mıdır? diye sual ettiği vakitte 
cevap olarak dedi ki, ikimizden eşer kimse; bir kim
seye itizar ederse, muhatap kabul etmezse o ikimiz
den şerlidir, cevabını verdiler. Sureti mezkûrede ehli 
islâmm yekdiğerlerine karşı hususiyle 336 senesinde 
memleketten çıkıp buraya gelirken öyle müteellimane 
geliyordum ki, etrafımı dinliyerekten ve gönlümü din 
liyerek ve elhamdülillah buraya geldim, her taraftan 
ehli isiâm olaraktan buradaki içtimai gördüm ve 
memnun oldum. Alîahii tealâ Hazretlerine şükrettim. 
bundan müftehir oldum. Fakat hikmeti hüda gönül
leri bazı aralıkta bir yerde görmemekten mütevellit 
müteessir oluyor. 

S A \ L İ H EFENDİ (Eirzurum) — Gönül de müt
tehittir, hepsi de. 

HOCA ABDULLAH EFENDİ (Devamla) — Öy
le olmasını temenni ederim, gönül öyle istiyor, gay
retimiz sebep oluyor söylemekle. Velhasıl baisi ihti
lâf bir şey yoktur ortada. Cümlemizin dinimiz, mes
leğimiz, kitabımız, arzumuz birdir. Allahtan istediği
miz. rica ettiğimiz, gece gündüz ağladığımız bir şey 
vardır, o da düşmanı dinin inhizamında... Hiç bir 
gönülde ihtilâf .yoktur, birbirinden ayrı değildir ve 
infikâk yoktur. Şimdiye kadar Meclisi Âlinizden hiç 
bir şey rica etmedim, ihtilâfı efkârı bırakalım, müba
rek Ramazanı Şerif hürmetine samimiyeti kalbimizi 
muhafaza edelim. Hepimiz bir kardeşiz, hepimiz ba
ba, evlât, evlât baba, kardeş kardeş neticede bir ih
tilâf yoktur, cümlemiz birdir, arzumuz birdir, kıb
lemiz ve mahalli teveccühümüz birdir. Allah gayemi
ze muvaffak eylesin, Allah tevfikatına mazhar bu
yursun. (Alkışlar) 
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REİS — Efendim, müzakerenin kâfi olduğuna 
dair iki takrir var. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzur'>m) — Bir nokta 
arz edeceğim. 

HÜSEYÎN RAUF BEY (Sivas) — Usul hakkında 
arz edeceğim, Efendim, Başkumandanlık kanunu mü
zakere edilmişti ve rüfekayı kiram müzakere esnasın
da söz söylemiştiler. Başkumandan Paşa Hazretleri 
rahatsızlıkları hasebiyle gelmemişlerdi, burada bulu
namamıştı. Geldiler, rüfekayı muhteremenin sözle
rine mukabelede bulundular. Bu iki türlü telakki 
edilebilir. Heyeti Aliyenizce biri nikatı nazarım söy
ledi telakki edilebilir reye vazedilir ve yahut buna 
karşı söylenecek cevap vardır, buna cevap verecek 
şahsi mütalaat vardır. Şahsî mütalaat yürütmek iste
yen arkadaşlarımıza söz verilir, müzakere açılır. Ben
deniz bunun halledilmesinin muvafık olacağını He
yeti Aliyenize arz ediyorum ve bir an evvel reye arz 
edilmesini rica ediyorum. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hasbihaldir 
esasen. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; Rauf 
Beyefendinin mütalâaları gayet varittir. Bendeniz de 
kendileriyle bir noktada hemfikirim, böyle muazzam 
mesailin üzerinde uzun uzadıya kıylükole lüzum yok
tur. Meseleyi kısa kesmek lâzımdır; bunu anlarım. 
Yalnız bir nokta var, onu arz etmek istiyorum, böy
le Meclisimizde zaman zaman tahaddüs eden efkâr 
mütalâaat hakkında Paşa Hazretleri mütalâada bu
lundular. Bunun da bir hikmeti vardır ki, bunu ört
mek mi doğrudur? Deşip de meseleyi burada halledip 
bitirivermek mi daha doğrudur? Bendeniz bu noktai 
nazardan onu demek istiyorum ki Meclisin kanaati 
üzerinde biraz tenevvür edersek mesele daha güzel 
olur, iyi bir kanaat hasıl olur ve illâ bu gecikirse sa
irleri gibi geçilmiş olur, âdeta mesele kapatılmış de
mektir. Halbuki kapatmak doğru değildir. Anlaşılma
yan nokta nedir? Meselâ bendeniz Başkumandanlık 
kanununun esasına, yahut ikinci maddesine muhalif 
olmuşum, buna sebep nedir? Benim şüphedar oldu
ğum bir nokta var, mesele belki tenevvür eder. Bina
enaleyh, mesele bir zemini ilmî üzerindedir. Bir iki 
noktai şahsiye varsa burada şahsi olacak nikatı mev
zubahis etmıyelim, fakat biraz istirahat ederiz. Beş 
on dakika ilmi mesele üzerinde biraz münakaşa ede
lim ve zannederim ki faidelidir. Bundan sonra Mec
lisin hukukuna, salâhiyetine, heyeti umuuvvesine ta
alluk eden yanı reyden istinkâf ve saire gibi şeylerin 
ne olduğu anlaşılmak lâzıdır. istinkâf, izharı muhale

fet ve saire gibi mesailin ne olduğunu bendeniz ve ar
kadaşlarımın söylemesi lâzım gelir, bunlar anlaşılma
lıdır. Anlaşılmazsa efendiler, üç, beş ay sonra... El
bette bütün bunlar bir kanaatin muhassalasıdır. Bu 
kanaat tenevvür etmeyince bu tereddüt baki kalır, bu 
bakî kalmamalıdır. Buraya tecemmu eden arkadaşla
rımızın hepsi vatan müdafaasında müttehittirler. Aca
ba bu ihtilâfı efkâr neden oluyor? Bazılarımız tenev
vür ediyor, bazılarımız ise tenevvür edemiyor, bazı
larının rehberleri var, münevverleri, mürşitleri var, 
bazıları mürşitsizdir. Binaenaleyh, tenevvür edelim 
ve onun kürsüsü de burasıdır celseye beş on dakika
lık bir tatilden sonra bu nikat üzerinde konuşulması
nı bu Meclisin sükûn ve saadeti ve tekâmülü namına 
lâzım olan mesaili biran evvel... lâzım olan hususat-
ta anlıyabileceğimiz nikat varsa onun anlaşılması, 
şahsı olan nikat için bugün konuşulmamasını rica 
ederim. 

Hüsnü kabul ederler, yani esas üzerinde, madde 
üzerinde, anlaşırsak hayırlı olur. Bu da zannederim 
ki, hayırlı ve doğrudur. Onun için bunun kabulünü 
rica edeceğim. Esasen ve zaten biliyorsunuz ki efen
diler geçen sene de Başkumandanlık meselesinde onu 
ona bırakmış idik. ahvali fevkalâde salâhiyeti teşri-
iyesi üzerinde idi. Binaenaleyh bu nokta üzerinde bi
raz konuşur isek hakikaten anlaşmak lâzım gelir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bunu başka 
güne bırakalım. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Faideli ol
maz ve çünkü doğrusu efendiler mademki söylenmek 
için güzel ruhsatı cereyan zannındayız. Ve bugün 
müzakeresi bunun için açılmıştır, kapanmasın müza
kere cereyan etsin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
müzakere etmek Başkumandanlık kanununa lüzum 
var mı, yok mu? Bunu anlamak. Reis Paşa Hazret
lerine gerek yanlış işaat dolayısiylc, gerek bendenize 
burada - zırlamak deyinciye kadar - gibi hiddet bu
yurmuşlardır ve böyle bir şey varsa teskin Duyurul
mak lâzımdır. Ortada ihtilâfımız yoktur. Paşa Haz
retlerini teskin buyurmak için diyebilirim ki, telakki
leri gibi böyle bir gayede bir adam yoktur. Hepimiz 
bir gayedeyiz. Böyle yanlış hissiyatlar Meclisin ru
huna girmemeli. Buyurdukları hususaft burada birer 
birer şerhederiz. gayet muhtasardır. 

Yalnız kendilerine cevap olarak arz edeceğim 
mesail, burada grup var mıdır? Hayır yoktur. Bura
da Yunan'ı istiyen var mıdır? Yanı bu gibi yanlış
lıklar vard'.r. Bunları birer birer teşrih edelim. Arzu-

•4 — 
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nuz her halde tecellî etsin. Başkumandan Paşa da 
emniyetle işine gitsin. Yoksa bunun altında bomba 
var diye telakki buyurmadan, inayet buyurulursa 
bendeniz birer birer ruhu meseleyi arz eder ve ken
dilerini ikna ederim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, ay
rıca müzakere açmak lâzım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Açılsın 
efendiler, belki yanlış zehabımız vardır. Her hakikat 
taayyün etmelidir ve bunu muhtasar olarak ve bahu
sus isimleri geçen nedir, onu anlatmıyalım. Paşa Haz
retlerinin ferdiyetini inkâr değil, içimizden çıkması 
dolayısiyle iftihar etmesi ve bizim de iftihar etmemi
zi bu suretle her şeyi arz edeceğim. Büyük Millet 
Meclisinin o eski zihniyete v da ettiğini beyan etmiş 
ve kurunu ulada olduğu gibi, semavî kudret gibi ken
dilerini milletler üzerine hâkim addeden şahıslar gibi, 
ferdiyetleri kabul etmediğimizi ve bugün bu fikirleri 
takip eden kuvvetlerle kâinat istihsa etmekte, hatta 
Lüit Corculaf da âdeta bu cümledendir. Halbuki Pa
şa Hazretleri Büyük Millet Meclisinin ruhundan çık
ması dolayısiyle fert olabilir, şahsen semavi fert ola
maz. Yani benim maksatlarım başkadır. Arz edece
ğim bu gibi noktalar vardır efendim. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim, zannedi
yorum ki Başkumandanlık kanunu meselesi ariz ve 
amik münakaşa olunmuş ve artık bunun üzerinde söz 
söylemek lüzumu kalmamıştır. Fakat yalnız bazı ar
kadaşlarımız şahısları itibariyle bazı suitefehhümleri 
izale maksadiyle, zabıtta söylediğim gibi değil, başka 
türlü söylemedim gibi, maksadım bu idi gibi söz söy
lemek isterler ki, işte bunu söylememeleri zarurîdir 
ve lâzımdır. Binaenaleyh, sırf bu noktai nazardan 
kendi şahıslarım müdafaa etmek hususunda ki söz
lerini yoksa Başkumandanlık kanununun izahı ve 
tefsiri saire bitmiştir. Artık bunlar için zaman yok
tur. 

REİS — Efendim, usul hakkında cereyan eden 
gerek Rauf Beyefendinin, gerek Hüseyin Avni Beye
fendinin fikirlerini dinledik. Başkumandanlık kanu
nunu dün dört buçuk saat müzakere ettik ve bugün 
ile Paşa Hazretleri mütalâalarını dermeyan buyurdu
lar. Yalnız Salih Efendi, Salâhattin Bey, Vasıf Bey, 
Mehmet Şükrü Bey bunlar cevap vermek istiyorlar. 
Müzakere açmak isterseniz çok arkadaşlarımız var
dır. Muhittin Baha, Yusuf Kemal, Rıza Nur Beyler 
daha bir çok arkadaşlarımız vardır. Müzakere açma
ya lü/.um var im, yok mu? Müzakerenin açılması 
hakkında iki takrir vardır. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müzakere açıl
mıyor, yalnız sarf edilen sözler suitefehhüme uğra
mıştır ve yahut başka türlü anlaşılmıştır, yanlış te
lakki edilmiştir veya zabıtlara yanlış geçmiş. Elbette 
benim iki dakikayı geçmemek üzere söz söylemek 
hakkım vardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Müzakere 
açılmadan usulü müzakere hakkında takrir verilemez. 
Müzakere açılmasını lütfediniz de ondan sonra... 

REİS — Müzakere kâfidir. 
BASRİ BEY (Karesi) — Reis Bey; hem vahdet

ten bahsediliyor, hem de kimseye söz söylettirilmiyor. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
dim, bazı arkadaşlar sözlerinin- suitefehhüm ve belki 
de suizanna uğradığını beyan ettiler. Bu caizdir. Fa
kat bunu söylemekle vukubulan ifadatım zaten mak
sadımı tayin etmiştir. Fakat diğer taraftan Hüseyin 
Avni Bey biraderimiz birtakım zihniyetler ve zehap
lar varsa bunları izale etmek için de samimi bir mü
zakere açmak lâzım gelir diyorlar. Eğer caiz ise ben 
de bunu muvafık bulurum. Ancak bunu müzakjre 
ile Başkumandanlık kanununa ait olan mesaili bera
ber mi yürütmek, yani bu ciheti tasrih ettikten sonra 
belki faideli olur. Bu münasebetle deminki mütalâa
ma bir cümle ilâve etmek istiyorum. Başkumandan
lığın muhafazası ve idamesi o kadar çok lüzumlu de
miştim ki bunu bırakamam demiştim. Yani Meclisi 
Âliniz bu lüzumu behemahal anlamıştır ve bana bı
raktırmaz. 

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Yalnız 
bendenize vaki olan bu hakareti geri alınız ve neza-
heti lisanınızdan istirham ederiz ki, bize hakaret et
meyiniz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Haka
ret fikriyle değildir efendim, hakaret fikriyle değil
dir. 

YUSUF KEMAL BEY (Kastamonu) — Arka
daşlar müsaade ederseniz Paşa Hazretlerinin söyle
dikleri sözlerden bir cihetini müsaadesiyle hukuken 
tefsirini arz edeceğim. Buyurdular ki; bir iki günden 
beri kanunun fevkinde ve kanunun haricinde olarak 
Başkumandanlık ediyorum dediler. Halbuki malumu 
âliniz Meclisi Âlinizden çıkan kanun üç ay müddet
ledir, beş şubattan başlar. Hukukta bir kaidei umu
miyedir ki, her ne zaman tayin olunursa o mehilde 
ilk gün ile son gün dahil değildir. Binaenaleyh, Paşa 
Hazretlerinin Başkumandanlıkları o kanuna tevfikan
dır ve fevkalkaııun hiç bir hareket olmamıştır. (Al
kışlar) 
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REİS — Efendim, müzakeresi ikmal edilmiş bir 
kanun vardır. Bugün Paşa Hazretlerinin izahatı üze
rine arkadaşlardan bazısı şahıslarına taalluk etmek 
itibariyle suitefehhümü izale etmek itibariyle. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Elbette söylivece
ğiz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ayrıca bir 
hasbıhal yaparız. (Gürültüler) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Burada sarf edil
miş bazı sözler vardır ki, yanlış telakki edilmiş ve 
yahut yanlış mana verilmiş. Her hangi bir ağızdan 
çıkan söz bazan sıcak, bazan soğuk çıkar ve çıktığı
na göre de herkes kendi istidadı veya arzusu nisbe-
tiride bir mana çıkarabilir. Bendeniz bir hukukun 
gasbını burada sarf etmişim diye Paşa Hazretleri 
emir buyurdular. Paşa Hazretleri bu meselenin bir 
bağ olduğunu ben bilirim ve kendisi de vicdaniyle 
bilir ki bendenizde üç yüz küsur şifresi vardır Paşa 
Hazretlerinin bende. Yalnız tek ben kalmışımdır. İşte 
Erzurum mebusları bilirler ki, tekmil arkadaşlarım 
içinde ben kalmışımdır ve bunu da Paşa Hazretlerine 
sureti katiyede bir gasp vardır. Yani bu zat Başku
mandanlığı gasbetmiştir dememişimdir. Berveçhi pe
şin şunu arz edeyim ki, Başkumandanlık kanununun 
birinci maddesinin bütün tertibatı doğrudur, bu mad
de doğru ve hakikattir. İkinci maddeye gelince; 

ALİ VEFA BEY (Antalya) — Kanundan bahse-
dilmiyecekti. (Gürültüler) 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Müsaade buyu
run, maddeyi teşrih etmiyeceğim, madde hakkında 
bir şey söylemiyeceğim. İkinci maddede ben öyle te
lâki ve öyle zihniyetteyim ki, sureti katiyede Meclisi 
Âlide kalması nafidir, enfadır. Başkumandan paşayı 
yormıyacaktır. Meselenin birisi budur ki, her halde 
ya zabıttan ve yahut bir uyduran... 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Mesele hal-
Jedilmiştir. 

SALİH EFENDİ (Devam! aj — Gaye üzerinde 
söylüyorum. Paşa Hazretleri emir buyurdular ki, mu
halefet yapıyor. Paşa Hazretleri bilirler ki ben muha
lefet yapmam, ben bu Mecliste de muhalif değilim. 
Gaye üzerinde hiç muhalefet yapacak yoktur. Yalnız 
Paşa Hazretleri emir buyurdular ki, Anadolu'da ben 
eseri himmetimle yalnız bu işi ben yaptım, öyle ise 
bizi neye karıştırdınız. 

(Yalnız 'bu işli ben yaptım, öyle ise bizim ne fc-y-ı 
nıetii'rrijiz kalmıştır, Benini hanem, aîiern tarumar olup 
gitti. Ya benim ne işini, vardı. Sonra gideyim de diye
yim ki salâhiyeti teşriiye ve 'icraiyemi yapmağa git

tim. Fakat ben ne yaptım burada senin önünde ilk 
önce ölen biziz. Paşa Hazretleri sen bir kere bizi 
•tecrübe et Ali ahım söversen. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Erendiler; 
bir kere Meclisi Atide yanlış, taban tabana zıt veya 
neye mebni bilmem ki öyle sözler eşiliyorum ki ben 
de nefret ederim. Paşa Hazretlerinin buyurdukları 
bu benim gayemdir. Fevkalâde salâhiyeti haiz olarak 
'burada toplanmamıza ben -sebep ve saik oldum. O 
gayeyi istihsal ekinciye kadar ifnayı vücut ettim ve 
edeceğim.. Paşa Hazretlerinin fedakârlığının derecesini 
ibilmiiyen kılmıse yoktur. Paşa Hazretleri bilsinler ki 
kendileri bir dimağ ise vücudunu teşkil eden biz.eıiz 
vs bilirler. Sanıra çizdiğimiz gaye itibariyle efendiler 
azmi İmanımız bir ise yüz oldu birinci gününden. 
Şüphe ile geldiğimiz günlerin semeresini görerek ima
nımız arttı. Gayede şüpheu olan, bu gayenin hilâfın
da düşünen namussuz bu Meclise giremez ve bunun 
ist'ihsaH için de azamî kuvvetini ne suretle sarfeUueik 
lâzım gelirse onu da sarfetrnek vazifemizdir. Biz 
zlhniysi inkılabı yapıyoruz, ©ize hâkim olacak bir 
şey var; tabi olduğumuz kitalbuiialı, sonra Aiiahın en 
büyük mervhibesi, iütfi olan aklımız. Beni intihap 
edenken sellemeihüsselam seçip gön dermeydiler. Bende 
'bir kıuduet gördü'ler, hukukumuzu şu şekilde müda
faa edinliz diye bizi intihap ettiler. Vekiller yanlış 
düşündü, iseler Paşayı da Hz yanlış intihap ettik.. Bu
nu hiç k'imlse böyle iddia edemez. Ben müdrikim. 
Paşa Hasretlerini Heyeti Temsil iyeye gönd&rdüm. 
âlem; Maütaya gidenken. Paşa memleketini yaşatmak 
içiin bizim içimize geldiği zaman nv.:Y.l kamilen ken
disine düşman idi. Paşanın bu fedakârlığının şahidi
yim. Paşa da daima şunu kalben bilir ki o geldiğinde 
sinemize girdi. Fakat sinemize girdiği zaman hançeri 
ile değil gülleri ile kabul ettik. Paşayı bu şekilde k:ı 
bul ederiz. Geçen gün burada arz ekmiştim ve dama 
burada çıkıpta itiraf ettiği veçhile bütün kudretin He
yeti Celiieye ait bulunması ve kendisi ancak bir aza 
kudreıjine malik bulunduğunu maaliftlhar tekrar 
ederim. Fakat efendiler, maalesef çel-, «Pe, pe» gö-
rüyorum. Biülıyorunı ki, Paşa bu gibi şeyleri istemez. 
•Fakat Paşaya her ne söylersem buradan ve merdane, 
açık blir lisanla haykırırını ve söylediğim her sözüm
den Paşa Hazretlerinin memnun olduğuna kani bulu-

1 nuyorulm. Ben her gördüğüm hakikati başka sure:le 
tardketi vıicdanıırrj kabul etmez. Seciyem ana müsait 

I değil. Paşanın sec'iyesini dahi ben böyle biliyor um. 
Bununla beraber birgün için tenezzül edip böyle ma-

| kamlarına giderek hilafı hakikat şevklinde Paşanın ku-
j lağına söylemeği asla kabul edemem. Bu ay:ptır vû 
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zillettir. (Bravo sadaları) Paşa Hazretlerinin gidip 
kulağına söyleyenler olursa o da onlara tokat vurursa 
büyük vazifesi nü yapar. Orada iaçıkça her şeyi söyle
dim, yine söylüyorum, salâhiyeti teşriiyemize Paşa 
hürmetkar olmağa mecburdur. Ben de biliyorum 'ki 
Başkumandanlık kanununu zorla Paşa Hazretlerine 
verdik. Burada Paşanın aleyhine idarei kelâm yok
tur. 'Diyordum ki Meclisten istirham, ediyorum, Mec
lis mukaddema verdiği bu salâhiyeti petk fazla vermiş
tir. Hatta kendilerine misal olarak, demin Faşa Haz
retlerinin buyurdukları g'i'bi !biz Cengiz, Potro, Napol-
ycn glübi böyle efsaneleri: içimizden çık;armiak istemi
yoruz. Milletin 'azametlini, kudretini temsil eden bü
yük Millet McCliisinin Riyasetini ihraz e,mek!ten, 
foüiyiük makam, ne olabilir 'efendiler. (Bravo sesleri) 
Jüfendiiler, Paşa herkesin kalbine bir giriyor, 'kalbine 
girerken hançer nedir efenjdim, manevî hançeri, benimi 
sia'iâlh'iyetiiımıi alır, ihata eder. Böyle fevkalâde salâiıi-
yetle.ru 'istimal ederse pek doğru olmaz. Çünki o da 
insandır. Bel*kji çok iş alırsa yorulur. Ben az iş verin 
yıpratmayın dedim. Ben Paşanın maharetine, kudre
tine, azmi imanına belki arkadaşlarımdan daha iyi 
kanijim, çoğundan daha evvel şahidim. Paşayı size 
ben prezarite ettim bir çok 'arkadaşlara. Paşanın 
aleyhinde (burada kimse 'bir şey söylemedi. Şahsiyat! 
yoktur. Yalnız vereceğim salâhiyetin derecesini, haz
medeceği lokmayı orada tartıyoruz, ölçüyoruz. Niçin 
herigün gizli şikâyetler 'ediyorsunuz. Tekâlifi milli-
ydde suiistimal oldu. Efendiler bu paralar milletin 
parasıdır. Yarın -bunlar sizi boğar. Verdiğiniz salâhi
yetler budur efendiler. Paşa Hazretlerinin kendileri. 
ikinci defa cesaret edip aiaımıycr, 'kendileri de 'bunu 
anlamıştır ve bu suiistimale şahit chruışuır. Binaen-
aleyh, her zaman dediğim gibi Avrupa, cihan biliyor 
ki müdrik bir millet inküaba adım atmış, asırların 
zihniyetini ayağının altına alacaksınız. Paşamız bu
nun bayraktarı olmakla iftihar etsin. Paşayı biz yaşa
tacağız. Kendi yaşamağa kalktığı gün yaşatmazlar. 
'bizi de yaşatmazlar. Biz kadirşinasız, biz Paşayı dü
şürmek isteyenlerden değiliz. Çok iş verirseniz yıp
ranır, düşen Biz vermek, islemeyiz ve düşürmek iste
meyiz ve bugün düşmanlara karşı düşürmek iste
meyiz. Bugün Venizeios ölürse ben sevinirim, Mus
tafa Kemal Paşa da ölürse Yunanlı stvinir. Ben 
Yunanlılarla hemfikir olamam. Bu Mecliste de öyle 
bir firik ir taşıyacak kıimise yaşayamaz ve yoktur ve bu 
fikri kimse taşıyamaz. Faşa Hazrflorinin bazı hare-. 
ketleri karia?;tımıza göre muz.r bile olsa onun mazar
ratlarını kcîm ve selretmckle mükellefiz. Ben hafi 
celseyi istedim, benim hem hafi ve hem de alenî cel-

ı sede ifadem vardır, rica ederim bir kere okuyunuz, 
I ne suretle idarei kelam ettiğimi görürsünüz. Aleni 
I celsede de olduğu gibi söylemek isterim. Ben bunda 
I hata mı ediyorum?. Hafi celse ile aleni celse bir 

midir? Efendiler belki ben Paşa hastadır diye bu-
I raya gelmedi dedi isem bundan maksadım buraya 
I gelmediğini işrap içindir. Belik i bunda hata yapmı-
I şımdır efendiler. Biz 'buna arz ettiğim gibi Paşaya 
I vereceğimiz lokmayı tartmak (istiyorduk. Paşaya 
I vereceğimiz salâhiyetleni not1 ediyorduk... Ben diyo-
I ram, sui hazma uğrar. Bundan Paşa memnun olma-
I lıdır. Paşa da 'kalkıp benim böyle vicdanını vardır. 
I demelidir. 

Bir Mebus Bey — 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — inayet bu
yurun Paşanın memnuniyetiyle ben iftihar etmiyo
rum, isterse eltmesin. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Akşama 
kadar seni mi dinleyeceğiz? (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Davamla) — Paşa Haz
retleri de iftihar etmeliler ki bize tevcih edecekleri 
vazife ile didiniyorlar, çarpınıyorlaır. Bunun kıymeti 
vardır. Böyle Başkumandanlık başka meclisler gibi 
oyuncak değil, onunla iftihar etsin. Böyle bir oyun
cağın kuvvetli olması mı iyi, yoksa gırtlak gırtlağa 
girmesi mi? 

I Fevzi Paşa Hazretleri buyurdular ki, biz muha
lefetteyiz... cihan da bilsin ki Başkumandanlık kanu-

I nun ikinci maddesini Meclîs fazla görüyor. Bunda 
ne var? Efendiler, biz göstermişiz ve daima gösteririz. 
Avrupalılar bin defa ... girdi ve girmek istedi. Tattı, 
ta iti nihayet elini çekti. O ihtilâf, o casusluk, o bil
mem tıel-ik bizim memleketimizde gitmiyor, yürü-

| mü yor. Erzurum'a İngilizler " Paşa Hazretlerin
den evvel geldi. Acaba ahaliden yüzde kaçı iş-

i tLak etii efendiler, acaba yanında bir fert bulabil -
| diler mi?. Binaenaleyh, bu Mecliste öyle müfsivier 
I yoktur, Meolis müttehittir, Meclis daima kendisin-
i 'den şüphe ediim&mesinıi istiyor. Evet - ihtilâf istemlin 
J yor. Neden ihtilâf vardır?. Evet ihtilâf icat edil-: 
j mistir. 

! Gecem sene grup teşkl olunmuştur, bir kısmı hariç 
i bırakılarak. 

Biz de içinde olarak. (Bravo sesleri). Bu ihtilâfı 
l kim yaratmış, kim icat etmiştir?. Ben bunu o gün 
| burada bağırmıştım, bu yok yanlıştır. Rey toplayın, 
i biz size rey veririz. Kalbimize giriniz. Eğer Paşa şüp-
i he ediyorsa kendi çekilsin. Biz meharetini takdir ed-
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yoruz. Bizde de iz"an var. bizde de akıl var. Herke
sin kudretine göre iş tartarak veriririz. İşte bizde ih
tilâf bundan doğmuştur. Namzetlik diye gösterilmiş
tir. Bendeniz Paşa Hazretlerinden rica ediyorum, her
kesin kalbine nüfuz etsinler. Salâhiyetini hukukan 
menediyorsa reddetsinler. Kendilerinin şerefini bizim 
muhabbetimiz artırır. İşte ihtilâfların sebebi burası
dır. Namzetliği bıraksın, ikinci madde ise yine atsın 
efendim. Atmakla Meclisin şerefine veyahut Başku
mandanlık şerefine bir şey gelmez, artar Meclis alıp 
veriyor. Meclis kendisini gösterir. Meselede ihtilâf 
falan yoktur, mesele bundan ibarettir ve böyle bir 
fikir taşıyan da. yoktur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, mev
zubahis olan meselede benim zihnimin takıldığı nok
ta nedir?. Bunu tavzih etmek isterim. Meclisi Âlinin 
hissiyatına değil, mantığına müracaat etmekteyim. 
Bu nokta üzerinde belki tenevvür edebilirim, belki 
edemem. Yani bu hususu Heyeti Aliyenize arz etmek 
'isterim. Keza ikinci bir mesele olarak da münakaşa-
tımızın mevzuu olan bu vazı ahir ve bunun izalei es
babı hakkındaki fikrimi de arz etmek istiyorum. 

Efendim, bendenizin düşündüğüm nokta şudur ki; 
biliyordunuz Başkumandanlık kanunu denilen şeyin, 
yani memleketin en müşikil en tehlikeli bir anında 
kuvayı müdafaasını bir elde ve Meclisi Âli tarafın
dan tutularak kendi reisi vasıtasıyle temşiyet edilme
si lüzumunu Heyeti Aliyenize bir fa ide olarak arz 
edenlerden birisi de bendenizim. Bu lüzumun Heyeti 
Aliyeniz tarafından dahi kabul olunarak hâsıl olan 
netayici mesude gözümüz önündedir. O zaman ki ka
nunun esnayı' müzakeresinde, yani bir gün sonra ben
denizin bu kanunun tenkidi hakkındaki söylediğim 
sözler de aklımdadır. Her şeyi vermek, yani kuvvet
leri tevhit etmek gayet doğrudur. Fakat salâhiyeti 
tevhit noktasına bendeniz muarızım. Zihnim niçin 
saplanıyor, bendeniz diyorum ki; masalihi miHiyeyi 
devretmeğe biz mezun muyuz, değil miyiz? Yani bu 
nazariyattır denilebilir, fakat her ne olursa olsun bir 
kere fikrimi serdedeyim. 

Hakkı icraî ve teşriîmizi ahare devre mezun mu
yuz? Bu halde mukadderatı millete seyirci gibi mi 
kalınacak. Binaenaleyh hadiseten, fiilen bir menfaat 
temin etmiyen ve esasen bir çok ahvalde istimal olun
mayan bu ikinci maddenin olmaması dahi maksadı 
kâfidir. Olması Meclisin şerefi için, bendeniz için bir 
nokta gibi geliyor. Binaenaleyh, bunun olmamasında 
bendeniz kendi idrakimiz, kendi kuvvetimiz için fa i -
de görüaim. Malumu ihsanınız biz. Halk Hükümeti

yiz diyoruz ve bu Halk Hükümetinde hâkim oian 
köylüler kendi vekilleri ile masalihi milleti tedvir edi
yor. Halbuki bu Mecliste bendeniz kâffei hukuku 
millete vazıülyet olan Mecliste hukukan ona muadil 
olan bir zat görmekteyim. Bu şekil bendenizi işıibah-
ta tutmaktadır. 

Yani iştibah demek istediğim bu sekil diğer şe
kille müterafik görmekteyim. Bendenizin düşündü
ğüm şudur ki; bizim bir Başkumandanlığa ihtiyacı
mız varenr ve hali hazırda idare edildiği gibi yani şim
diye kadar orduları idare eden kuvvet şimdiden son
ra da orduyu idare etmelidir. Yalnız bu kuvvet teş
riî hukukta beraber bulunursa bendenize öyle geliyor 
ki bir Hükümet, bir daha hükümet bu bir tearuz, bu 
şekli tearuzu anlayamamaktayım. Bu şekli arz etti
ğim gibi bendeniz kendi kanaatıma ve kendi mantı
ğıma sığdıramıyorum. Me-aili .;airci askeriyeyi bıra
kıyorum, onun burada mevzu olacak zamanı değil. 
asıl iliştiğim nokta biz ordumuzun menafii ve bakasi, 
için çalışırken ordumuzu yedi iktidarına tevdi ettiği
miz zatı âlinin hukuk ve salâhiyetinin yüksekliğinden 
dolayı bir çok hukuk ve mesailde kendisiyle müna
kaşa etmek istiyoruz. Yani bu vaziyet gayri müsait 
geliyor. Onun için bunu esaslı bir surette münakaşa 
edebilmek için karşımızda bulunmak istemiyoruz. De
mek benim düşündüğüm bütün nikatı nazar bu ci
hettedir. Maddeten zaten kullanılmayan bu ikinci 
madde bendenizce bir emri itibardan ibaret kalmak
tadır. Biraz zaitti, belki üç ay için lâzımdı. 

Fakat ondan sonrası için lüzum kalmamıştır. İyi
ce tenevvür edememiştim. Ufak tefek mikat için bir 
şey demek istemiyorum. Bu gibi nikat mahiyeti zih
niye meselesidir. Malumu âliniz akillisi vardır ve bi
naenaleyh, hiç bir kimse yani herkes kendi hududu 
mantığı, kendi hududu idrakini bilir, bu bir görmek 
meselesidir. Bir milletin mukadderatını idare edenler 
kadar, idare edilenler vakıfı ahval olsa bile esasen 
memleketi kimse idare edemezdi. 

Binaenaleyh, idare edenler, edilenler veya e'me-
ğe heveskâr olanlar birbirlerini ararlar ve birbirlerin
den tenevvür etmek isterler. Bu noktai nazardan ben
denizce Meclisin, memleketin, herkesin tenevvür ede
bilmesi asıldır. İhtilâf tenevvür edememekten ileri 
gelmektedir ki tenevvür edememek meselesi Mec!:'i 
Âli için mucibi ıztıra'p olmaktadır. Bendeniz bunu 
bir buçuk senedir göre göre anladığım nokta budur. 

| Acaba neden? Bendeniz diyorum ki. tenevvür ede
memek için mevcut manialar ortadan kalkmalıdır. Bu 

I manialar kimler tarafından mütichazdır. Bendeni/ 
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müsaadenizle söyliyeceğim ve aricadaşllar müsaade 
buyursunlar, fırkai ekseriyet demek olan ve Mecliste 
yoktan icadedilmiş olan fırkanın hüsnü idare edile
memesinden ileri geliyor diyeceğim. Bununla çok ri
ca ederim, idare edenllere bir kasıt yoktur. Yalnız 
bir mahiyeti umumiyede bu atılaşamarnazlığın nere
den ileri geldiğini göstermektedir. 

Meselâ geçenlerde bir intihap veya sair bir mese
lede izharı rey etmemek meselesini öğrendim ve bir 
zamanı geldi kullandım. Yani görüyorum ki M ediş 
içerisinde mevcuttur, yani başka türlü bir zihniyet 
mevcut değil, yalnız herkes tenevvür etmek istiyor. 
Tenevvür etmek için, edenler var, etmiyenler var, 
edenler tenvir etmiyor, ediyor, tehdit ediyor, doğru 
olmuyor - tabir tehdit değil, tahdit ediyor - doğru 
olmuyor, 

Halbuki ortada bir şey yok. Bendenizce ortada 
bir ademi emniyet yoktur. Bir meselede tenevvür et
memek için muhalif olarak rey veren kimseler tenev
vüre muhtaçtır, tenevvür ettirilmelidir ve binaenaleyh 
mesele itim meselesidir. İlmî konuşacağız ve burada, 
bu hususta arkadaşlarımdan biraz geniş olmaklığı-
mızı temenni ederim. 

Efendiler, herkes bir değildir ve böyle olmadığı 
için milletler böyle gelmiştir. Bendeniz esasen bir 
milletin bir kimse tarafından idaresi lâzım gelirse 
bendeniz meşrutiyetin olmadığına kaniim ve kuvva-
nın yani milleti idare eden kuvveterin birer parça 
kuvvetle karşı karşıya anlasa, çekişe iş görmesi me
selesini esas ittihaz ederim. Biz bu mevkide miyiz? 
Değiliz, bu mevkie gelemedik. Başka bir şekildeyiz. 

Fakat aşağı yukarı ifadat serbest olmalı, Takat 
hiç olmazsa şurada efkâr, ifadat, tenevvür serbest ol
malı. Görüyorsunuz efendiler, Meclisi Âlide hiç bir 
şahıs, şahıs demeyeyim, başka türlü tebelJürat hiç 
yok ve bu Meclisin muvaffakiyetidir. Efendiler, bu 
Meclise politikacılık girmemiştir. Hepsi muhafazai 
meşrutiyet noktasındadır. Ufak tefek fikirlerde bir
takım şey dolaşıyor. Evet efendiler bunlar yalnız bir 
şey üzerindedir. Muhafazai meşrutiyet hukuku umu-
miyenin muhafazası kaydı, ve saik olan bazı müta-
laata hakkı cemaatın, hakkı umumînin, haikkı ferdî
nin daha yüksekliğidir. Bu noktaları da uzatmıyaca-
ğım. Namzet meselesi meselâ buyuruyorlar ki nam
zetlerde istinkâf vukubuluyor. Sebebi şudur; 

Ekseriyet bunu bilir. Bu namzetlik kanunun tadi
linde Meclis Reisi de bizimle binliktedir. Bu kanun 
varken biz bunu yapmağa mecburuz. Ben diyorum 
ki kendileri bu kanundan vaz geçmek, yani teklif et

mek, bunlar öyle noktalardır ki beyhude uzamakta 
olan bir meseleyi kısa kesmek de çok iyi olur, tema
di etmesi de iyi olmaz. Temadî ettirilmesi meselesi 
kimsenin taksiri değildir. Bir kimse de düşünemez, 
fakat bu işleri düşünecek içimizde, Mecliste bir ek
seriyet vardır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — O vakit ben 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi olurum. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — O arkadaşla
rımız müttehiden çalışmalıdırlar. Başka türlü selâhe-
ti muamelenin hüsnü suretle tedviri imkânı yoktur. 
Eşlem tedbirleri onlar teklif etmelidirler. Olmazsa o 
zaman derler ki bu adamlar Meclisten bir iş çıkar
mak istemiyorlar. Fakat zannediyorum ki Mecliste. 
bütün arkadaşlar memlekete nafi olacak kâffei icraat 
ve tasavvuratta müttehit olmuştur ve bu nokta üze-< 
rinde dün bazı münakaşat olmuştu, yoliyle tenvir 
edilememişti. Burada fırkai ekseriyetten hiç bir zat 
çıkıpta bizi tenvir edememiştir. Bir iki arkadaşımız 
söyledi, fakat tenevvür edemedik efendiler. Hatta 
Hükümetin izahatı da tenevvür ettirecek mahiyette 
değildir. Ben yine bu nikatı iştibahiyeye malikim. 

Binaenaleyh, başka söyliyecek bir sözüm yoktur. 
Demek isterim ki Meclisi Âlinin kemakân, şimdiye 
kadar olduğu gibi müttehiden çalışması için hiç bir 
mani yoktur, mesele hiç bir şey meselesi değildir. 
Şahsiyat, hissiyat meselesi belki insanîiarın kalbinde 
biraz yer tutabilir. Ben de insanım. Falkat esas iti
bariyle bunların o kadar zayif olduğunu görüyorum 
ki daha büyük kabahat birbirimizi anlamağa gittiği
mizde bir tarafın uzakta durması ve diğer tarafın 
hiç bir şey dinlemek istememesi, bu şekli zihniyet, 
bu şekli istisna ve artık tabir bulamıyacağım, ve bu 
şekM doğru değildir. 

Binaenaleyh, kabahat bir noktadan gelmiyor. Ken
dini bilenler biliyor. Fakat memleketin büyük bir 
kuvveti toplanırlar, arkadaşımız o büyük kuvvetle 
memleiketin en nafi yoluna doğru gitmekte biraz da
ha müsamahakâr ve biraz daha geniş olmalıdırlar. 
Efendiler, her şeyi birleştiren ihtilâfın esası da me
seleyi geniş düşünmektedir. Bununla mesaili umumi -
yeyi izah ettim zannındayım. Mesaili hususiyei sai-
reyi bırakıyorum, çünki ben söylediğimi bilirim ve 
ifadatımda bir kelime var ise onları bırakıyorum ve 
onları bahsedecek adam ben değilim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Efendiler, Salâhaiötin Beyin endişei vicdaniye 
ve dimağiyesini mucip olan nokta üzerinde muttali 
olduğum bir vesikayı irae etmek istiyorum. Kendi-
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leri Başkumandanlık Kanununun ikinci maddesi muh-
teviyatınca salâhiyeti teşriiyesini devretmiş olması
nın muvafık, olup olamıyacağı hususunda mütereddit
tirler. Benim telakkime göre bu gayri, kanunî vaziyet 
değildir ve Meclis salâhiyeti teşri iyesinin heyeti umu-
miyesini Başkumandana terketmiş vaziyette değildir. 
Malumu âlileri olduğu üzere ikinci madde, hatırımda 
kaldığına göre, Başkumandan ordunun maddî ve ma
nevî sevk ve idaresindeki rasanatini idare etmek için 
icabeden kuvveti Meclis namına fiilen istimale mezun
dur. Yoksa kanunlar yapmak için filan mezuniyet ve
rilmemiştir. Sırf ofduyu takviye noktai nazarından 
Mecliste mevcut ve meknuz ve mündemiç olan salâ
hiyettin fiilen isitimaline mezundur. Fakat istediği da
kikada tabiî o mezuniyeti refedebilir. Salâhiyeti teş-
riiyenin heyeti umumiyesini haiz olan Meclistir. Yal
nız ordu ve ordunun tezydi kuvvası noktasından o 
salâhiyetin tertibinde mezundur. Bu itibarla memba 
kendisin'dedir, bir şey vermiş değildir. Vermiş ise 
kendisi vermiştir, kanun yapmış vermiştir. Binaena
leyh, kendisi için verilen bütün şeref, bütün asıl olan 
salâhiyeti mahfuzdur. Bendeniz bu mütalaadayım. 
Fakat doğrudan doğruya Meclisi Âliniz gibi icraî ve 
teşriî müşterek bir Meclis değil, sırf teşriî bir Mec
lis tasavvur edelim. Acaba bu teşriî Meclis salâhiyeti 
teşriiyesini kısmen değil, tamamen ve bütün salâhi
yeti Ireşriiyesini bir adama, yahut üç. beş kişiye vere
bilir mi, hukuk noktai nazarından bunlar varit mi
dir?. Bir de bu noktai nazardan düşünelim. Bunlar 
varittir efendiler, malumu âliniz ve'kayi büsbütün 
başkadır. Daima dünyada, beşeriyette hâkim olan 
hadisattır. Yeterki kendi arzusuyla olsun bir an için, 
bir zaman için olsun, bütün vezaifi ıteşriiyesinde her 
hangi bir heyet serbest rey verebilir. Meselâ, elime 
geçen vesika şudur; 1916'da yanı harbi umumiye gi-. 
rerken Fransa Meclisi Mebusanı 26 Haziran 1916 
celsesinde, yani Fleyeti Nuzzarine şu yolda beyanı 
itimat etmiştir; Meclis Hükümete bütün faaliyeti va
tanı halâs edecek olan harbin hüsnü suremle devamı 
cereyanını temin için bu yolda salâhiyet ve faaliyete 
gelmesi için beyanı itimat eder ve salâhiyet bahşe
der. Demek ki her şeyini veriyor. Yeter ki vatanı ha
lâs edecek olan harpte hüsnü neticeye mazhar olabil
sin. Demek ki vakidir ve sonra bunu Meclisin 440 
azası vermiştir ve tamamen kontrolsüz olarak bu 
heyet ifayı vazife etmiş'tir. Sonra meselâ. İngiltere'de 
1916'da otuz azadan mürekkep olan bir kabinenin 
içinden yalnız beş nazır her türlü mesuliyeti deruh-
de ederek bütün işiere vazıulyet olmuşlardır ve ka
nun dahî yapmışlardır. Hatta Meclis bu kanunları 

I tekrar mütalaaya bile lüzum görmemiştir ve bundan 
I dolayı Taymis Gazetesi 16 Kânunuevvel 916 tarihli 
1 nüshasında tebrik ediyor. Binaenaleyh; efendiler, va-
1 tanın selâmetti için, milletin selâmeti için hatta ica-

bederse bir meclis bütün salâhiyeti teşriiyesini vere-
I bilir. Halbuki Meclisi Âliniz bu vaziyette değildir. 
I Yani bence Salâhattin Beyin hakikî ve samimî oldu-
I ğu anlaşılan bu endişesine mahal yoktur. Hâkimi asli 
I olan Meclisi Âlinızdir. Hiç bir zaman Başkumandan-
I lığa bahşetmiş olduğunuz salâhiyet Başkumandanı 
I lâyüsei bir vaziyette bulunduramaz. 

VASIF BEY (Sivas) — Efendim, bendeniz Mec-
I lisi Âliniz için bir hata vardır, onu tafsile çalışaca-
I ğım. 

I Fransa ordusu felâkete uğradığı zaman çek ildi-
I 1er. Bir çok felâkete uğradılar. Fakat orada Başku-
I mandanlık salâhiyeti artırılmadı. Oraya Mebusandan 
I bir heyet soktular, beraber çalışmışlardı. Onun üze-
j rine Meclisi alkışlamış idi. Hatırladığıma göre bövle 
I demiştim. Yoksa bizim ordumuz kıpırdanmadı, kı-
I pırdatamadılar. Binaenaleyh, bu doğrudan doğruya 
I aciz değildir, Meclis aczi alkışlamamıştır. Zannediyo-
J rum, eğer söylediğim doğru ise zabıtta hatalar var-
j dır. O zaptın tashihini teklif ediyorum. Yalnız Baş-
I kumandanlık Kanununa iüzum olmadığına dair Pa

şa Hazretleri de beyanatta bulundular ve misai ola
rak bizi ayırmağa sebep olarak bir vaziyet gösterdi-

I 1er. Avrupa ordularında hükümdarlar ordularının 
I kumandanıdır ve başkumandanıdır, hat.a hazarda 
I bile... Bunların lüzumu kadar salâhiyeti haizdirler. 
I mücehhezdirler. Binaenaleyh, orduyu ihzar etmeğe 
I de muktedirler. Fakat hükümdarla idare edilmeyen 

bizim şu vazifei hususiyemiz Başkumandana nasıl bir 
I salâhiyetle verilmelidir? Bu şekil doğrudur efendiler. 

Bir kralın Başkumandanlık hakkındaki vazifesi yine 
kavanini askeriye ile mukayyettir. Seferi nizamname
si var, idare nizamnamesi var ilah... Buniarın hepsi 
bir kanuna tabidir, mükâfatını yapar, mücazatını \a-

I par Kavaid: harbiye sevk ve idaredir. Sevk ve idare 
j meselesi harbin idaresi bir ernrü Kumandadır. Bu 

ulumu askeriye ile mukayyettir. Onun emir ve ku
mandaya ait salâhiyetinin hududu yoktur, ne derse 

j o yapılır. Şimdi asıl mevzubahis olan ikinci madde 
ordunun takviyesi yani orduyu tezyit, libası, teçhizi. 
iaşesi ilah... noksanlarını ikmal etmek \e orduya is
tediğimiz kudreti harbiyeyi vermek meselesi.. Bu 

I kudreti harbiyeyi vermek için bir salâhiyet ister. Pe-
kâiâ bu kudreti askeriyeyi kavanin verir. Çünkü hep-

I si paraya taalluk eder. Kavanîn buna dair olarak ya-
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püdığı zaman onun altına başkumandan diye imza 
koymuyor, altına ya Kayzer veya kral diye miza ko
yuyor. Yani başkumandan olduğu için değildir. Za
ten o salâhiyet hükümetindir. Hatta terfi meselesinde 
bile, zabkanı terfi ettirdiğinde bile başkumandan 
diye imza koymuyor. İmparator, kral diye imza ko
yar. 

Harekâtı askeriyeye ait emirler başkumandanlığa 
ait emirdir diye neşredilir, diğeri iradei İmparator! 
ve hükümet emridir diye neşredilir. Sonra başkuman
dan cepheye hâkimdir, geriye hâkim değil meselesi... 
Geriye hâkim değil derken maksat şudur; bilakayıt 
cepheye hâkimdir, orduyu sevk ve idare ediyor, ge
riye geüince, asasın başkumandan teşkil etmiyor. Or
dunun 'kuvvet ve kuvvetinii başkumandan tayin etmi-
yor. Esas ordunun seferberlik plânlarını Erkâni 
Harbiyeyi Umumiyeyi hazırlıyor. O başkumandan
lığın eline teslim ediliyor. Onlar sonra or
duyu takviye filân lazımsa başkumandan tek
lif ediyor. Memleketin ahvali maliyesi susu, busu 
ilah... müsait ise kabine ile müzakere ediyor ve ka
bul edilecekse ediyorlar ve derhal yapıyorlar. Müda
faa] Milliye Vekâleti bu itibarla zaten başkumanda
nın her dediğimi yapmaikk mükelleftir. Faka! Müda
faai Mill'liıyenin amiri muti akı değffidr. Her yerde ve 
her zaman çok şeyi oraya arzeder... 

Avrupa ordularında başkumandan harbiye naza-
retinin, imparatorların, hükümdarların arzı teklufle-
>r>iyledir. Yani o doğrudan doğruya onun madun bir 
ş-?kl<i gibidir. Memleket çalışır v^-lr, bu gün de biz 
bu vaziyetteyiz, hazırhyacağız ve vereceği/. Erkâni 
Harbiye Umumiye ile Müdafai Miiiiytnin nıüttehit-
den bir elde bulunması iç'n Fevzi Paşa Hazretliaribv 
d&n sorduğum şeye cevap olarak da; evet Dahiliye 
Vekâleti nasıl dahili bir otorite ise Müdafaa! Milliye 
Vekâleti de öyledir. Çünki burada başkumandanlık 
olmaz. Cephede muharebe başlar, cephededir. Anka
ralım %ugünfci vaziyeCiyle burada bulunmak müstes
na bir vaziyettir. Yarın inşallah İzmir dde edilirse 
burada katiyen kontrol edemezler, oraya gidecekler
dir. Pekâlâ o zaman orada bulunan başkumandan 
iaynı zamanda burada bulunan Müdafaai Milliye vazi-
fsini yapabilecekler mi, yoksa ben bunu isterim, şu
nu isterim, çabuk gönderin/iz emrini mi verecekler
dir? O birisi başkumandanlıktan emir telâkki etmek 
için cepheye kadar gidecek mri? Müdafaai Milliye 
Vekâletinin vazifesi, harp başladığı andan itibaren 
dahilde ordunun aleddevam ihtiyacını istihzarla meş
guldür. Çünki o dahilî otoritedir ve daima ordunun 
ihtiyacatını temin için kabine ile müştereken çah-

I şır. Bu ihtiyacatı temin içlin de ordunun mikyası baş-
ıkumanidanikğın taıljebi veçhiledir. Çünıki ordumun lihti-
yacını bilen, ne isteyeceğini bilen başlcumaınid anlak
tır. Müdafaai MilJiye bu itibarla onun emri altında 
çalışır ve mutlaka başkumandanlık ne istiyorsa ya
pacak. Meselâ başkumandanlık, ben orduyu beş yüz 
bin kişiye iblâğ edeceğim derse Müdafaai Müılliye 
bunu doğrudan doğruya yapmağa mecburdur. Btize 
karşı mesüliyetJinii icap ettirebilir miyiz ve biz buna 
tahammül edebilir miyiz, istediği kadar bir orduyu 

I yapabilir miyiz? İşte meselenin, yanlış anlaş ilim iş nok
t a l an budur. Buruda bir maksat ve bir şahsiyet yoktur. 
Onun için tavzihe suitefehhüme mahal kalmamak 
için ve yine kanaatimi izhar ediyorum ki ikindi mad
de müstacelen orduyu icabeden bir hale getirmek 
gibi tedabiri atiye gibi miilâhazasiyle konımuşltur. 

I Esasen orduya yiyecek yemek parası ile erzakı bul-
I sak, parasız bile aljsak mutlak günlerce naklıedem'iyo-

ruz. Yemek derhal bulunmaz ki. Bu emri kumadan? 
I mesel esi. değiH, filan kıta şunu yapacak ve filan da 

şuraya taarruz edecektir meselesi değildir efendiler, 
I zamana mütealliktir. Ordunun hazırlanması, onun 
I için üç gün müzakere cereyan ederse veya bir gün 

kabinede müzakere cereyan ederse vakit kaybı ol
masını icabetmiş olmaz. Onun için çok rica ederim, 
esas kanunun, yahut bu maddenin aleyhinde bulun
makla zanedilmesin ki Başkumandan Paşa Hazret
lerinin biz salâhiyetlerine muarız vaziyetteyiz. Hayır. 
bendeniz şahsım için çok şey söylemeyeceğim, ben-

I denizi en çok kendileri tanımak lâzım gelir. Bir şeye 
muhalefet edersem veya muvafakat edursem ne gibi 
bir şeye muhadıefet ve muvafakat edeceğimi ve o 

I uğurda nasıl çalışacağımı ve hatta hayatımı bir tek 
dakika bile çekinmeyeceğimi Paşa Hazretleri en iyi 
takdir ederler. (Bravo, alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(Ankara) — Vasıf Bey biraderimizin söyledikleri 

I sözlerin kâffesi doğru ve vakidir ve fakat bütün bu 
I hakkayik, tamikatı müstelızim sebepler değildir. Yani 
I bendenizin telakkim böyledir. Bu mütalaatım me-
I yanında orduya bir takım hayeller göndermek 
I suretiyle şöyle oldu. böyle oldu. Efendiler, ma-
I iumu âliniz bizim meclisimiz de orduya heyetler. 
I göndermiştir. Garpte gönderilen heyetler, heyeti 
I celilenizin göndermiş olduğu heyetler gibidir, yok-
j sa bu heyetlerle ordunun şevki idaresine, tanzim 

ve sadesine müdahale vaki olmuş değildir. Yalnız 
şarkta müdahale vaiki olmuştur. Yani Rusya'da ha
kikaten ordunun başına, her cüzü tamrmn başına bir 

i takum heyetler fconjmuşltur. Hatta Rusya'yı arkadaş 
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terimiz bana bunu fevkalâde lüzumlu bir şey olmak 
üzere tatbikine tavsiye etmişlerdir. Den de kıtalarımı
zın başında bu heyetler vardır. Kimler demişlerdi?. 
Kumandanların kendi teri ve maiyetleridir dedim ve 
yaptığımız münakaşanın rengi şu idi; bir millet, bir 
meclis ve hükümet ordusunu kendisinden hMirse ve 
ona emniyet ve itimat ederse cüzütaimlarının başında 
bir takım kontrol heyetleri bulundurmağa lüzum yok
tur. Çünki onların bulunduğu kontrol heyetlileri bu 
anana ve maksatladır. Yoksa bir memtoketin müda^ 
faası ile meşgul olan bir ordu içinde heyetler dola
şanı az. Heyetlerin dolaştığı orduda nizam yoktur, 
intizam yoktur. Biz böyle bir ordu vücuda getirmek 
istemiyoruz. Sonra tabiî pek santimi olarak düşünü
yorlar ki maksat, tabiî hepimiz ordunun mevcudiyeti 
için çalışalım. Bu başkumandanlık kanunu hiç bir 
zaman bu mesaiden men etmez, bilakis memnun olur. 
ne vakit Meclisi Âliniz, ordunun vasaiti nakliyesini 
tezyit »için müzakere ve münakaşa ettiniz de başku
mandan hayır bunu ben düşünmedim, böyle bir şey 
demedim ve denilmez ve pek çok rica ederim ordu
nun ihtiyacatını tatmin ve temin için ne düşünüJlmek 
lâzım ise düşününüz ve bulacağınız tedabiri hep beraber 
tatbik edelim. 

Yine Vasif Bey buyuruyorlar ki diğer devteüfcrde 
başkumandan arzu ettiği şeyi bildirir, hükümet derhal 
yapar. Hükümetten para ister, derhal hükümet pa
rayı verir. Doğrudur. Fakat burada maatteessüf bi
zim şeraitimiz öyle değildir efendiler. Hükümet der
hal veremeyecek derecede bulunmayabilir. Nitekim 
şimdi telgraf başına çağırmışlardı, Garp cephesi 
Kumandanı diyor ki; bu haftalık iaşe paraisı henüz 
gelmemiştir, telgraf başında cevap bekliyorum. Ne 
yapayım şimdi ben? Şimdi nerede para bulıursam 
derhal vaziyet edeceğim, ordu bir hafta aç duramaz. 
Maliye Vekili para bulacak diye bekfliiyecek miyim. 
îşte anî vukuat, getiriniz telgrafı okuyunuz. Sonra 
buyurdular ki. hiç bir yerde Harbiye Nazın doğru
dan doğruya başkumandanlığın emrinde değildir. Her 
yerden daha çok burada harbiye nazırı yani Müda-
faai MiMliye Vekilli Başkumandanlığım tahtı emrin
de değildir. Fakat her yerde olduğu gibi burada da 
değildir. C/ünki hiç bir zaman başkumandan, Müda-
faai Milliye Vekiline yaptırdığı şeylerden dolayı Mü-
dafaai Milliye Vekili ademi mesuliyete malik ve mazhar 
bulunmuş olmaz: her vakit ve her sual için Meclisi Âli
nizin huzurunda hesap vermeğe kendimi mecbur bil-
melıidir. Binaenaleyh, ben kendisine bir emir verir
sem ve onu yaparsa, kendi aklına, kendi dairei me
suliyetine sığdırdığı bir şeydir. Eğer böyle değil ise 

yapamam der ve gelir Heyeti Âlinize der ki, Başku
mandan bana bunu emretti, fakıait ben bunu yapar
sam, yapdlmaktan hasıl olacak mesuliyeti kaibüL ede
mem der. Bizde her yenden daha çok olmak üzere 
Erkânli Hanhiyei Umumiye Vakii dahî böyledir. 
HaibuM dünyanın hiç bir yerinde başkumandan ve 
Erkâni Haırbiyei Umumiye Relisi müttehit olamaz. 
Faka/t burada her üküsi de birdir. Demek ölüyor ki 
banim harekâtı askeriyem b i e mukayyettir. Ayrü 
zamanda istihzarata aiit olan şeylerim bite böyJıadliır. 
Zira ben onftarı yaptırmak için tebligat yapacağım 
makamait MeclM Âliniz huzurunda mesuldür. Yani ' 
başkumandan makamı bu kadar mukayyettir. 

Sonra buyuruyorlar ki ordumuz şuraya, bura
ya veya İzmir'e giderse tabii Başkumandan bura
da oturamaz. Bu bir meseledir, Eğer ordu izmir'e 
gitse bile Başkumandan için orduların peşinde do
laşmaya ihtiyaç yoktur. Ankara'dan da sevk ve ida
re olunur, Eskişehir'den de; şuradan buradan da 
sevk ve idare olunur. Farz edelim ki İzmir'e gitsek 
bile burada bulunan Başkumandanın burada kalmaya 
mecbur olan bir Müdafaai Milliye Vekilini veyahut da 
geri hidemata hâkim olması için mutlaka orada bu
lunması demek değildir. Oradan vereceği emir dahi 
bu hususatı tatmin ve temin edebilir. Binaenaleyh, 
Vasıf Beyefendi biraderimizin söylediği sözler esa
sen vaki şeylerdir. Lâkin bu meselelerin mahiyeti ile 
ve mahiyetinin tebdil ve tağyiri ile bence alâkadar 
olamaz. Bunlar başka şeydir. Mevzubahis olan şey 
ise büsbütün başka şeydir. (Kâfi sesleri.) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Şimdiye kadar mecvzubahis olan mesailden uzun 
uzadıya bahsetmeyeceğim. Paşa Hazretleri. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Bah
sedilen de ne olacak? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Yani asabiyetler. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Asa
biyet filan yok, haydi, haydi. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Asabiyet
le karşıladılar. Halbuki benim maksadım, celsei ale-
niyede olmasını söylemekliğim, aleyhinde bir ademi 
itimat değil. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Aleyhin
de kelimesine tenezzül etmem. Aleyhimde bulunur
sam ne olacak? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Müsaade buyurun, celsei aleniyede olsun demekliğim 
kanunun temdidinin lüzum ve ademi lüzumundan 
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bahsedilsin maksadına matuftur. Zaten kanun esa
sen celsei aleniyede kabul ediliyor, celsei hafiyede 
konuşuluyor, Celsei hafiyede konuşulmakla, celsei 
aleniyede söylemekte fark yoktur; 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Hakika
ten senin için yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Ademi lüzumu aleyhinde söz söyleyecek olan arka
daşlar zaten sözlerini ordunun Başkumandanlığının 
iktidarına, şeysine getirmeyecektir. Onun için böyle 
söylemiştim, sui tefehhüme uğramasın. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Muhterem arkadaş
lar, Başkumandanlığa, emrü kumandayı şimdiye ka
dar olduğu gibi bundan sonra ve hatta İstanbul da 
alındığı halde yine lüzumu vardır. Binaenaleyh, Baş
kumandanlığın makamında kalması taraftarıyım. (Han
deler.) Ben bunun için hiç bir zaman fenalık düşün
medim. Vicdanım buna tahammül etmez. Fakat yal
nız şunu söylerim ki ve pek yanık söylüyorum. 
evet ben bir hayvanat tetkikatı yaptım, bendeniz ve 
iki arkadaş da dahil olduğu halde bihakkın tetkik 
ettik. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Başku
mandanlığın ne kabahati var? 

ABlDİN BEY (Lâzistan) — Başkumandanlık ka
nunun ikinci maddesi mucibince bilcümle hayvanat 
toplanmış, fakat iaşe yok. Ben bunun için şey ettim. 

Sonra arkadaşlar, bir şey daha söyleyeceğim, ben 
grupa dahildim ve grupun en samimi bir arkadaşı 
idim, Baktım ki grupun vapurlar veyahut deniz sa
hilindeki fenerler gibi dön bu tarafa, dön o tarafa.. 
Dön bu tarafa, dön o tarafa... (Alkışlar, handeler.) 
Bu heyeti idarenin işidir. Binaenaleyh, dedim ki pe
kâlâ böyle fenerler gibi dönelim. Neticede bir diğer 
gruptan, diğer bir kuvvet benden daha cesur, ben
den daha mert bir kuvvet çıkmış. O da bir selâ
meti umumiye ve beni tedvir için tekrar bir kuvvet. 
Mutlaka bir vakit ben çekiliyorum, Ben bunu Paşa 
Hazretlerinden sorarım. Bundan bir buçuk sene ev
vel, bu grup ortada yok iken ve hiç bir şey yok iken 
tesanüt tam idi ve hepsi de beyaz vermek lâzım ge
lirse beyaz, kırmızı vermek lâzım gelirse kırmızı ve
rirlerdi ve ben bu kanaattayım. Arkadaşlar, Başku
mandanlığın payidar olması elzemdir. Zira Papulası, 
Kral Kostantini yıkacak yine bu kuvvettir. (Bravo 
sesleri.) 

REİS — Bir kaç arkadaşımızın sözü vardır. Ki
fayeti müzakereye dair de takrir vardır, Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın Efendim, 
izahat ekseriyeti azime ile kâfi görüldü. 

Efendim, takrirlerin mütebakisi müzakerenin ki
fayetinden sonra celsei aleniyeye geçilmesini teklif 
ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Perşembe günü celsei hafiyeden sonra celsei ale

niyede cereyan eden müzakerenin neşredilmemesini 
teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Reis Bey, takririmi 
izah edeceğim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz de 
usul hakkında gayet mühim ve nazik bir noktaya 
temas edeceğim. Malumu âliniz geçen gün istihsali 
ârâdan evvel bir takrirle kıstelyevm kabul edilmişti. 
Onun üzerine bazı arkadaşlarım*', mevcut iken dışarı 
çıkmak istedikleri halde çıkmadılar, reylerini de isti
mal etmediler. Sonra muamele natamam diye celse 
tatil edildi. Halbuki burada usule muhalif ve zaten 
Meclisimiz çok zamanlar teamül Meclisi oldu. Böy
lece bir teamül olursa maazallah Meclisi bir uçuru
ma sürükleyecek mevkie gelecektir. Bakını/ efendim. 
geçenki celsede yüz kırk dört arkadaşımız reye işti
rak etmiş, yirmi arkadaşımız da mevcut demiş, şu 
halde yüz yetmiş bir mevcut var iken muamele te
mam değildir addolundu. Tasavvur buyurun ki her
hangi celsede 162 arkadaşımız vardır, bunlardan iki
si reye iştirak etmezse, 16ü kişinin reyi tekrar reye 
mi vazedilmelidir? Bu gayret çirkindir. Onun için bu 
mesele halledilmelidir. Geçen celsede muamele temam 
oluduğu halde Meclisin yaptığı doğru bir şey değildi, 
usule muhaliftir. Bu hem teamül olmamalıdır ve 
hem de badema istihsali ârâ üzerinde mevcut denil
mek dahi doğru olmamalıdır. Herhalde reyini istimal 
etmesi lâzımdır. Bu meseleyi Meclisi Âli herhalde hal
letmelidir. 

REİS — Efendim, Ragıp Beyin mütalaası: mev
cut olupta reyini istimal etmeyenlerin müstenkif ola
rak telakki edilmesi şeklindedir. Nizamnamei da
hilde bunlar mevcuttur. Böyle teklifler reye vaze 
dilemez. Rey yalnız celsei aleniyede vardır, başka 
müzakerede yoktur. Binaenaleyh, celsei hafiyenin cel
sei aleniyeye tahvilini teklif ediyorum, 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Efendim, bendeniz 
bu takrirde diyorum ki: celsei hafiyeden sonra ak-
dolunan celsei aleniyenin neşredilmemesini teklif edi
yorum. Şimdiye kadar cereyan eden müzakereye ait 
olan mücadelede bunun harice işaası demek değil, ya
ni bu ademi memnuniyetin harice işaasınd^ki tesiratı 
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takdir ettiniz ve bu tesirat dolayısiyle bu celse mü-
zakeratının neşredilmemesini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, Perşembe günki celsei aleniye 
zabıtları neşredilmesin diyor. (O mesele başka ses
leri.) 

Efendim, celsei aleniyeye geçiyorum. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Efendim, teamül olmamak için bir noktayı arz edece
ğim. 

Efendim, mevcut olupta rey vermemek istinkâf-
tır. Fakat Makamı Riyaset muamele temam değildir 
diye tebliğ etti, Hüküm de tebliğdedir. Mademki böy
le tebliğ edilmiştir, reyi aleniye geçilecek ve tekrar 
rey toplanacaktır. Fakat bu teamül olmasın, Hata 
olarak tebliğ edilmiştir. 

REİS — Efendim, şimdi celse alenidir. 
(Dosyasında bulunan takrirler) 

Riyaseti Celi leye 
İzahat kâfidir. Başkumandanlık Kanununun re

ye konulmasını teklif eylerim. 6 Mayıs 1338 
Bayazıt Mebusu 
Süleyman Sudi 

Riyaseti Celileye 
Perşembe günü celsei hafiyeden sonra celsei al-

niyede cereyan eden müzakerenin neşredilmemesini 
teklif eylerim, 

Elâziz 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Mesele tavazzuh etmiştir. Büyük davanın halli

ni deruhte etmiş olan Meclisimizin vazifei aliyesini 
lâzım olduğu gibi ifa ve Başkumandanlık meselesini 
müttefikan ve müttehiden halledeceğinden emin ola
rak celsei aleniyeye geçilmesini teklif ederim. 

Bursa 
Muhittin 

Riyaseti Celiyeye 
Mesele her türlü üryanlığı ile tenevvür etti. Mü

zakerenin devamı zaittir. Binaenaleyh hemen ara
ya müracaat buyurulmasını teklif eylerim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 
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