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işaratınız, o emriniz ve tebligatınız üzerine bu ku
mandanların harekâtını tetkik ettim ve takip ettim 
ve binnetice delail ve vesaikiyle arz ediyorum ki, 
bunları ittiham edecek sebep yoktur. Bu; Heyeti ali-
yenize arz edildiği halde yine ısrar edilmek istenili
yor. Şu halde Bekir Sami Beyi, Âşir Beyi ve saireyi 
tetkik ve tahkike lüzum yoktur efendiler! Eğer Garp 
Cephesi kumandanına emniyet ve itimadınız varsa 
onun söylediği sözün nazarı dikkate alınması lazım
dır. Maaihaza yine iddianıza iştirak ederek ben de 
devam etmek istiyorum. Fakat devam edebilmek 
için müsaadei aliyeleriyle heyetinizden bir şey sor
mak istiyorum. Bekir Sami Beyi ne için itham etme
li? Ve bu iddiada ısrar gösteren zatın seibep olarak 
gösterdiği şeyler nedir? Müddei olan lütfen rica ede
rim, benden sorsun, ben cevap vereyim. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Bur-
s.a'dan alınan bütün malumat, Bursa'dan gelen me
buslar bizi temin etmişti. Düşman civara gelmeden, 
şehirden çıkmıştır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Çok aldanıyorsunuz Beyefendi Hazretleri. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — So
ran sizsiniz, cevap veriyorum. Rica ederim, eğer me
busluk sıfatını tanıyorsanız, dürüst söylemeye hakkı
nız yoktur. Deminden de İsmail Suphi Beye öyle 
muamele yaptınız. 

İMUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Müsaade buyurun, cevap veriyorum. Bu 
zatın söylediği umumiyetle yalandır ve yanlıştır. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Mü
saade buyurun yalan değildir, yanlış değildir. Asla 
efendim... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Ben söz aldım, söz söylemek hakkı benim
dir. 

(Efendiler; Bekir Sami Bey Bursa'yı terk etme
miştir ve ben kendi imzam tahtında Bursa işgal edil
meden evvel emir verdim. Harekâtı askeriyenin istil
zam ettiği hareketin doğrusu Bursa'yı terk etmek idi. 

NAFİZ BEY (Canik) — Şu halde siz de mesul
sünüz! 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Kumanıdaınlllaırıa Bursa'yı terkedinliz dedlim 
ve ban bu emri verdiğim zaman Heyeti âl'iıyanize bül-
münaısebe izahat vermiştim. Harekâıtı askeriyede mev-
zuubalhs olması lâzım gelen şey eldeki kuvvetlerin ne-
itioeye kadar herhangi bir mıevkii muhafaza etmesi de
ğildir, harekâıtı Harbiıyede, bu esas değildir. BnaenaiUeyih 

Bekir Sami Beyin Bursa'yı terketmliş olması gibi bir 
ımesdıa yoktur. Filân ve falan yeri muhafaza etmek, ha
rekâtı askeriyede esas değilldir. Muhafaza edilecek nok
ta, fiillhakika Bursa'yı Bekir Sami Bey me için daha ev
vel terketmemiştir? Budur ıfcenkıit olunacak şey efendi
ler. Yoksa Bursa'yı terketımiş olması değildir. 

HAŞt'M BEY (Çorum) — Şu hailde yine emri âi-
niizi ıtuıtmamışitır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De
vamla) — Filhakika benim emrettiğim zamanda tah-
lye edÜiimiş olsaydı bu gün ordumuza bir fırka daha 
ilâve edilmiş olacaktı. Binaenaleyh, sözlerimi tekrar 
ediyorum. Meselede, tarzı telâkkide bir haıta vardır. 
ıbir yanlıişlık vardır ve bu hata herkesin kalp ve vicda
nıma sanıiıh olıuyor. BöyOıe bir 'emir ve tebliğin icra edlüh 
ımemıiş ollmasımın elibetıte esbap ve avamili vardır. Bur-
sa gibi payiitahıtumuz olımuş, mukaddesatımızı camii bir 
mevki muallânın sıühuilıatİe düşman elime geçmiş ol!(ma-
sımdan, evet bundan dolayı fevkalâde müteesısirısliniiz 
ve bumun bütün cihanda tesıiraltı öLmuştur. .Hamdullah 
Suphi Beyin ısrar ettiği gibi elbette İfstaınibul̂ 'Jıuılıar üze
rinde de çok tesiri olmuştur. Fakat bu teessıürat doğ-' 
rudan doğruya hissî bir takım /teessüraıttır. BenidıeniızJinı 
arz etmek istediğim, Heyeti Vekilieniiın nazarı dikkatlin-
te bulundurulması lâzım gelen nokta, Heyeti âJiyeni-
zin daima takip edecek nokta, böyle şunun bumun hiisı-
siiyaitından dolayı filân veya falanı tenkit ©taıiamıekltir. 
Hamdullah Suphi Bey, benim idrakime nazaran, bu 
mesetede iki noktaya temas ediyor. Birisi; Şimdiye ka
dar harekâtı harbiye llüzumu gibi idaıre ediemıemiş ve
yahut şimdiye kadar, bugün olduğu gibi, harekâtı as
keriye ile alâkadarlık gösıterilıemıemiş, bu günkü giıbi 
faal bulunulamamış! Riaa ederim, hangi günden bah
sediyoruz? Efendiler! HamduMah SupM Beyden sor-
mak 'istiyorum, hanıgii maziden ve hangi günden bah-
'sıadiyorlıar? Biz bu harekât lite iştigal ederken Hamdulı-
lıah Suphi Beyefendi İstanbul'da oturuyordu. Ne için 
buraya gellip de bu günkü gibi davranmak istemiyordu? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — İstan
bul'da vazifem vardı. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De-
vamik) — İstanbul'da vazifesi var, falan yerde vazife
si vardı. Bütün vezaifin fevkin/de bizlim de bir vazifei 
Viodaniyemiz vardı. O da, herkesin sudan bir takım va-
zifeljer yaptığı sırada hayatımızı, mevcudiyetıimıizi bu 
miletin sinesine sokarak onlarla beralber düşman kar
şısında uğraşmak olmuştur (Alkışlar). Blinaenıaılleyh, 
iki buçuk aydan beri ıbu miüetin içine gelmiş insanlar 
hakikatin amakına henüz nüfuz için zaman dahi kaza
namamış olan insanlar, mazi ve halin harekât ve nan 
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