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¡Ve bu ferdî hareketleri ya
pabilecek meb’uslar, millî mu
kavemetin nüvesini teşkil ede
cek harekete piştarlık etmek
suretile büyük bir medenî ce
saret göstereceklerdir.»
Kâzım Bey mütereddit bir
tavırla sordu:
«— Paşam. Mecliste bu hami
yet ve cesareti gösterecek ek
seriyet olduğunu tahmin ediyormusunuz?.
Mustafa Kemal Paşa, Meb’usan Meclisinde tanıdığı isim
ler üzerinde bir zihnî geçit res
mi yapar gibi durdu:
«— Elbette birkaç hamiyet
ve cesaret sahibi vatanperver
meb’us, Türk Milletinin bu
haksız ve şeni emrivakileri ka
bul etmiyeceğini ilân etmek va
tanseverliğini göstereceklerdir.
Bunun aksini beklemek çok fe
cidir. Meclis sükût eder veya
cok zayıf bir protestoda bulunur
sa, bu hal, vatanın diğer kısım
larının da işgali için müttefik
hükümetlere cesaret ve ümit ve
recektir. Beraber çıkalım Kâzım
Bev, ben Cevat Paşayı ziya
ret edeyim. Onda belki, daha
cok malûmat vardır. Sizinle de
yine sık sık temas edelim. İnanırmısınız Kâzım Bey. Haya
tımda ilk defa politikaya ka
çamak arzusunu duydum: Hemmv yarın Mecliste hükümete
bir sual takriri vermek ve şa
yia üzerinde hükümetin izahat
vermesini istemek, sonra da
muazzam protesto mîtîn<üeri
yanmak ve Türk
Milletinin
bövle bir emrivaki" asla kabul
etmiyeceğini
oesîrıen cihana
ilân etmek.. fK âz'm Diriğin
Atatürk’e ait hatıralarından. 1
Mustafa Kemal Pasamu. böv
le bir ihtimali gözönîine ala
rak. millî mukavemet ruhu
nu dünyaya ilân etmesini bek
lediği Osmanlı Meb’ıısan Mec-,
lisi ne haldeydi?
Saray’la Meclis arasında. Hü
kümetle Meclis arasında derin
görüş ayrılıkları var: Sarava
ve Hükümete hâkim olan ruh,
ne kadar ağır şartlı olursa ol
sun, mütarekenin hükümlerini
tamamen yerine getirmek ve
Galib Devletlerin daha ağır
şartlar ve hareketlerine sebep olalabilecek en ufak bir ipucu ver
memek. Muhakkakki, ne baha
sına olursa takib edilmek iste
nen bu pasif ve millî hakimi
yeti sıfıra indirmiş siyasetin
esasında, Saray’ın ve ona bağlı
hükümetin kendisini korumak

“MİLLETİN BÜYÜK AZMİNİ CİHANA
İLÂN ETMEK KARARINDAYIZ...,,
endişesi var. Meclis’te, azımsanmıyacak bir ekseriyette aynı
fikirde... Bilhassa
İstanbul’u
mutlak bir ümitsizlik havası
sarmıştır. Bir taraftan Manda
cılar, öte yanda, muhtariyet
peşinde olan gayri müslim ve
gayrı Türk olan unsurların giz
li emelleri açığa vurulmuş gi
bidir. Mustafa Kemal Paşa en
dişesinde
haklıdır:
Acaba,
Meb’uslar Meclisinden, temsil
ettikleri milletin hakiki arzu
ve menfaatlerini, milli haysi
yet ve istiklâlini koruyacak bir
ERKEK SES’i çıkabilecek mi
dir?.
Roma’dan gelen haber yanlış
değildi: 15 Mayıs 335 (1919) da
İzmir itilâf devletlerinin muvafakatile Yunan ordusu ta
rafından işgal edildi. Fakat,
Mustafa Kemal’in, Miralay Kâ
zım Beye bahsettiği MECLİS
HADİSESİ, bu işgalden dokuz
ay yirmi sekiz gün sonra vu
kua geldi.
Tarih, 13 Mart 1336 (1920)
Osmanlı
Meclisi
meb’.usanı,
dördüncü devrei intihabesinin
birinci içtimaim yapıyor. Re
is, Erzurum milletvekili Celâlettin Arif Bey. Ruznamede,
gelen evrak arasında bulunan
iki protesto telgrafı var. Bun
lar aynen okunuyor: «— Yu
nan kuvvetlerinin Salihliye tekarrübii üzerine duçarı muha
ceret olan ahalinin ahvalini
müşir ve Yunan askeri tara
fından icra edilmekte olan me
zalimden dolayı
protest.ovu
mutazammın Salihli müdafaai
hukuk reisi Zahit imzasile teleraf.» İkinci telgraf da. Aydın ve
Menteşe havalisi kuvav-ı millive kumandanı Demirci Meh
met Efe tarafından gönderil
miştir. Mahmut Celâl Bey (Ce
lâl Bavar) söz aldı: «— Reis
Bev. Zannederim ki. Aydın,
Muğla, Denizli, İsparta, Bur
dur, Antalya, Karahisar liva
ları ve mülhakatından, mille
tin hukuk ve istiklâli müda
faaya âzim olduğunu bildiren
ve heyeti merkeziye namına
gönderilen bir telgraf vardır.
Diğerlerde kül teşkil
eder.
Heyeti umumiyesinin okunma
sını ve bu millî hareket üze

rine müzakere açılmasını taleb ediyorum. (1)
Reis Celâlettin Arif Bey (Er
zurum) — Efendim. Ekseriyet
vardır. Celseyi açıyorum. Zabtı
sabık kıraat olunacaktır. On
dan sonra zatı âlinizin teklifi
ni reye vazedeceğim. (Kâtib
Husrev Bey — Trabzon — za
bıt hülâsasını okuyor.)
Celâl Bey (Saruhan) — Re
is Beyfendi... Maruzatım var.
Ruznamemizde encümenlere ha
vale edilecek ve birinci mü
zakeresi yapılacak maddeler
var. Halbuki, evrakı vâride
meyanında bulunan yukarıdaki
üç telgraf, memleketin karşı
sında bulunduğu feci vaziyeti
hülâsa etmektedir. Meclisi âli
nin, bu mevzuu kemali cesaret
le ele alarak, milletin kararı
katisini cihana ilân etmek vazifei vataniyesi karşısındayız.
Bu kararımızı...
Sağdan bir ses — Neye isti
nat ederek?..
Celâl Bey (Saruhan) — de
vamla — Millete istinat ederek
efendim... Bu kararımızı ciha
na ilân etmek ve milletin istik
lâl ve hukukunu kendi desti
vatannerveranesine almak ka
rarı katisini teyit etmek veci
besi karşısındayız. Bu itibar
la, telgrafların tercihen okun
masını ve üzerlerinde müzake
re açılmasını taleb ediyorum.
Reis Celâlettin Arif Bey (Er
zurum) — Arkadaşımız, telgraf
ların müstaceliyetle okunması
nı ve üzerlerinde
müzakere
açılmasını teklif ediyorlar. Ka
bul edenler. Etmivenler. Ka
bul edilmiştir. Şimdi, telgraf
ları okutuyorum efendim. (Kâ
tib Hüsrev B e^ - Trabzon - tel
grafları okur) «— 3 Mart 336
tarihinde Ödemiş cephesinde
Kuvavı Milliye ile başladıkları
hunzirane muhaberata sahne olan
Bozdağ silsilesi üzerindeki, Söğütalanı, Başalanı, Birge de
resi Tabakova, Halkapmar, Göl
cük, Boğazardı, Cansu, Batanköy yaylalarına, Ödemiş ova
sının her tarafından Yunan zulm
ve itisafının sevkile iltica eden
ve on iki aydanberi, hayatı bedbahtî içinde burada barınan

binlerce muhacirin, yeniden çı
rılçıplak muhacerete
mecbur
edilmişlerdir. Bozdağ,
Teke,
Ardçak, Gölcük köyleri tama
men ihrak edilmiştir. Hicrete
takati olmıyan âcize ve zaval
lılar, bir taraftan kurşun ve
gülle yağmurları altında diğer
taraftan ika edilen yangınlar
içinde itlâf edilmişlerdir. Ardıcak yaylasında esnayı hic
rette Yunan askerleri tarafın
dan yakalanan yüzlerce kadın,
çoluk ve çocuk, genç ve ihti
yarlardan mürekkeb masum ve
bedbaht bir kafile, düşmanın,
gaddar süngülerinin müntekim
savletlerile terki hayat etmişler
dir. Miktarları dört binden faz
la olan Ödemiş havalisinin bu
zavallı felâketzedeleri, ikinci
defa olarak Alaşehir ve hava
lisine iltica ederek muavenet
ten mahrum, sefaletle ve açlık
la pençeleşmekte ve ezilmekte
dirler. Yunanlıların Bozdağ sil
silesi üzerinden Salihli’ve tekarrüb etmeleri sebebile Sa
lihli ve civarının yirmîbini mü
tecaviz halkı yoğunu, esva sa
adet ve refahını terkederek Yu
nan zulüm ve şenaatlerinden
azade ve uzak kalmak emelile
hicrete başlamışlardır. Alaşe
hir ve Uşak, vicdanı beşeriveti lerzedarı bieab eden, kıvametnümûn felâket arzeden
muhacirlerle dolun boşalmıştır.
Salihli. Alaşehir ve Uşaka mün
tehi olan yollar, dört gündenberi perişan, aç ve sefil kafi
lelerin güzarişi hicradekârile
meşbudur.
(Devamı var)
(1) Osmanlı Meclisinde ve bi
rinci. ikinci, ürünen Bvuük Mil
let Meclisinde. Celâl Banarın adı,
Mahmut Celâl Bev (Saruhan) olarak aeeer. Saruhan. malûmdur
ki. Osmanlı hükümeti zamanenda ve 930 tdarei Umv.mivei Vilâıınt Kanununa, kadar. ,ymir vilâıjetine verilen isimdi. Banar.
Osmanlı Meclîsinden yedinci Bîiyük Millet Meclisine kadar İz
mir mebusu olarak hizmet et
miş. yedinci Mecliste. Demokrat
Partiui kurmak üzere. Halk Par
tisinden ve bu varti namzedi olarak seçildim İzmir milletvekil
li dinden istida etmiş, sekizinci
Mecliste de. İstanbul milletveki
li olmuştur. Meclis zabıtlarından
avnen yantımmız iktibaslarda.
Mahmut Celâl Bev (Saruhan) olarak adı geçen zat. Celâl Bayardır.
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