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YÜZ DÖRDÜNCÜ İNİKAT
18 Eylül 1338 Pazartesi
İKİNCİ CELSE
Açılma Saati : 2
REİS : Reisisâni Adnan Beyefendi
KÂTİP : Hakkı Bey (Van)
REİS — Celse kuşat edildi.
Başkumandan Paşa Hazretlerinin, vaziyeti umu
miye üzerinde müdavelei efkârda bulunmak ve tedabiri lâzime ittihazı için Heyeti Vekileyi daveti ile

alâkalı beyanatta bulunmak üzere söz ve bunun için
bir celsei hafiye aktitti talep etmişlerdir.
Evvelâ celsei hafiye aklini reyinize arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır.

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
YÜZ İKİNCİ İNİKAT
14 Eylül 1338 Perşembe
İKİNCİ CELSE
Reisisâni Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde
bilinikat; 8 Kânunusâni 1336 tarihli kararnamenin
refi hakkındaki lâyihai kanuniye üzerinde cereyan
eden uzun müzakerelerden sonra takrirler okundu ve
Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Beyin teklifi aleni celse

de kararname şeklinde müzakere olunmak üzere ka
bul edilerek celseye hafiye nihayet verildi,
Reis
Adnan

Kâtip
Kayseri
Atıf

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz is
teyen?... Yok. Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
1. — Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazret
lerinin, vaziyeti umumiye üzerinde müdavelei efkâr
da bulunmak ve tedabiri lâzime ittihazı için He
yeti Vekileyi cepheye daveti.
REİS — Söz Rauf Beyefendinin. Buyurunuz efen
dim.
RAUF BEYEFENDİ (İCRA VEKİLLERİ HEYE
Tİ REİSİ (Sivas) — Efendim; malumu âliniz Eylül
on tarihinden düne kadar muhaberenin imkânsızlığı
yüzünden Karargâhı umumi ile muntazaman muha
bere edememiştik. Şu geçirmiş olduğumuz altı gün
lük tecrübe ve hali harbin bu gün memleket muame
lâtı umumiyesine hâkim olması Hükümetinizin itti
hazı mukarreratta behemehal ordunun noktai nazarını
bilmesiyle kabil olabileceğinden azim müşkilâta ma
ruz kaldık. Bu esnada Paşa Hazretleriyle vaziyeti umu
miye hakkında görüşmek zaruretini yazdım ve bir
noktada buluşarak muamelâtı umumiyeyi tetkik ve
ordunun noktai nazarını anlamak istediğimizi bildir
dim. Ahiren Başkumandan Paşa Hazretlerinden al

dığım telgrafta zarureti harbin kendilerini elyevm
bulundukları mevkiiden ayıramadığını ve binaenaleyh
kendisinin Heyeti Vekile ile müdavelei efkâr lüzumu
nu bizim kadar hissettiklerini bildiriyorlar. Kendile
rine mülaki olmak üzere bizim bir müddet için hare
ketimizi .arzu ediyorlar. Tekrar ediyorum, Hükümet
çe Başkumandanlığın, yani ordunun noktai nazarını
bilmek zarureti katiyesi vardır. Harbin zarureti doloyısiyle ittihazı mukarrerat hususunda ordunun nok
tai nazarını bilmek şüphesiz pek kıymettardır. Bina
enaleyh burada ittihaz edilecek mukarrerat çok hata
lı olur. Bu vaziyeti Heyeti Vekile arkadaşlarımla mü
zakere ettim. Kendileri de az bir zaman için Baş
kumandan ve Kumanda heyeti aliyesiyle görüşmek
ve vaziyeti umumiyeyi tetkik edip ona göre neticei
mukarreratı ittihaz eylemek ve Heyeti Âliyenize arz
etmek hususunda mantikulreydirler. Bunun için mu
vafakat buyurursanız bir müddeti muvakkate için
gidip gelmek üzere Meclisi Âlinize arz ve teklif edi
yorum.
784 —
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YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim;
yalnız siz mi, yoksa heyet beraber mi?
RAUF HÜSEYİN BEY (Devamla) — Hayır
efendim, Heyeti Vekile : Berayı malumat arz ederim
ki bazı istihbaratımıza göre düveli itilâfiye, bazı nikatı izah etmek için Başkumandanlık nezdinde teşebbüsatta bulunmak üzere imişler. Bu yüzden bir an
evvel vaziyeti umumiyeyli tetkik zaruretini görüyoruz.
(O halde Meclisi kapatalım sadaları.)
REİS — Efendim, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Ra
uf Beyefendi celsei hafiye akdini talep etmişlerdi. Ev
velâ celsei hafiye akdini kabul edenler, lütfen el kal
dırsın... Celsei hafiye akdi kabul edilmiştir.
Şimdi söz alan arkadaşlar vardır. Buna dair tabii
müzakere cereyan edecektir.
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; İcra
Vekilleri Reisi Rauf Beyefendi Hazretleri vaziyeti
hazırada Hükümetlin, ordunun kuvveti ve harekâtı
muhtemelei atiye hakkındaki imkânları Başkuman
danlıkla müzakere etmek için bir mülakiye, şifahen
müdaveleye lüzum gördüklerini ve müdavele husu
sunda muhabere imkânsızlığı yüzünden Başkumandan
lığın davetnamesini aldıklarını beyan buyurdular. İzaha
hacet olmadığı üzere Hükümet Meclisi Âlinizdir. He
yeti Vekile Meclisi Alinizin birer vekili umurudurlar.
Binaenaleyh görüşülecek mesail Heyeti Âliyeye ait
mesaildir. Heyeti Vekilenin görebilecek iş hususunda
salâhiyeti muayyeneneleri derkârdır. Fakat acaba gö
rülecek iş nedir? Bu işi görmek iiçin Heyeti Vekile
nin müçtemian orada bulunmalarını nıüstelzim olan
esbap nedir? Evvelâ bendeniz vaziyeti şu noktadan
almağı hissediyorum. Hükümetin düşünmesi ve yap
ması lâzım gelen iş ve vazifeler nedir? Anadolu se
feri yoktur, bitmiştir. Bundan sonra iş; aksamı memalikimize ait işlerdir. Hükümet ise burada mevcut
tur! Ve Meclisi Âlinizdir.
Yalnız ikinci iş için biz iki suretle hareket ede
biliriz. Birisi kuvvetle, diğeri siyasetledir. Binaenaleyh
merkez Hükümetinlizdir. Kuvvetimize gelince, bunu an
lamak lâzımdır. Bunun istimali icabederse ne raddede
istimal olunur, sorulacak ve anlaşacak nokta budur.
Kuvvei icraiye reisinin anlamak istediği nokta bu
ise pek güzel anlaşılabilir bir noktadır. Bunun için
bir Heyeti Hükümetin Meclisi bırakarak ve zımamı
idarei havaya alarak, Heyeti Vekilenin oralara gi
dip gezmesi bendenizce ve bir şekli Hükümetçe mu
vafık değildir. Bendenizce bu hem manasız ve hem
de asılsızdır. Bendeniz bunun manasını anlamıyorum.
Esasen İzmir ile Ankara arasında sekiz gündenberi. her
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nasılsa muhabere tesis edilememesi bir eseri muvaf
fakiyet değildir. Muhtelif telsiz istasyonlarımız, muh
telif otomobillerimiz, tayyarelerimiz velhâsıl salir ve
saiti müteaddide ile Merkezi Hükümeti orduya raptet
mek imkânı vardır. Binaenaleyh şimdiye kadar bir iki
ufak tefek firarilerin telgraf hatlarını kattetmesi ve
yahut yolda bir kaç otomobili tevkifi yüzünden mu
habere münkati gibi esbap seri, muamelesine manî
oldu ise lehülhamd bunlar zaildir ihtimal ki bu gün
doğrudan doğruya İzmir'le muhabere vardır. Bu cihe
ti her halde Hükümet izah eder mi? Şu hale nazaran
hikmeti Hükümet olan emri muhabere tesis olundu
ğuna nazaran bir kere gitmek, bu külfet zaittir zanne
derim. Muhabere temin edemedi ise bunun yolu vardır?
Bu kadar vesaite malik olan Hükümet birden azan
etmek külfetine maruz kalmaz. Bu pek basit bir iş
tir. Zaruri olarak bir kaç günlük bir inkita olabilir^
En mükemmel memleketler de de bu vakidir. Bazı
manialar olabilir. Binaenaleyh zaül olmuştur. O biir
kaç günlük muhaberesizlik geçmiştir. Fakat bu gün
vakti zamanı değildir. Heyeti Hükümetin buradan git
mesine imkân yoktur. Tezekkür olacak mesail aca
ba nedir? Hükümet Meclisi Âlıinlizdir ve bu mesail
hakkında heyeti Hükümet bir karar vermiş midir?
İptidai olarak bu kararı vermek için de âmil olan
esbaba gelince bu, bir kelime ile anlaşılmıyor mu?
Acaba efendiler; kuvvei askeriyemin lidaresi ve mem
leketin müdafaa noktai nazarından bunu bilecek bir
zat bulunmuyor mu? Bunun mesuliyeti muayyene ola
rak ordu işlerini anlayacak bir zat bulundurulmuyor
mu? Bulundurulamaz mı? Ve bu zat anlamağa muk
tedir değil mi?... Bendeniz bunun Hükümetin hikmetiyle kabili telif görmüyorum. Bilhassa teşkil ettiği
miz Hükümetimizin içerisinden Heyeti Vekilenin kalkıpta doğrudan doğruya bilfiil kuvvei icraya vazıulyet
olan Meclis elinden mahrum etmek kadar garip bir şey
olamaz. Heyetli Vekile bizim elimiz, kolumuzdur. Bizi
kollardan mahrum mu ediyorlar İcra aletleri nereye
gidiyorlar? Hükümet burada işleyecektir. Kalkıp gi
demez. Bir meselenin anlatılması için teati efkâra
lüzum olur. Heyeti Vekile arkadaşlar içinden bir zat
memur eder, gider, gezer anlaşır. Fakat Heyeti Ve
kilenin hepsi birden kalkıp gitmesi kabili kabul bir
hikmete istinat edemez. Bunun için Reisi Muhterem
Beyefendiden de bu mesail hakkında... Gayet basit
mesail olabilir. Meselâ Hasan Beyefendinin buyurduk
ları gibi -fakat bendenizce basit bir mesele değildirbinaenaleyh bu hususta hangi meseleyi anlamak is
tediklerini ve bu meselenin ne olduğunu ve imkân
olup olmadığını bertafsil dinlemek isterim. Bize iza-
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hat versinler, tair sıfat gösterehilirlerse febiha, Hü
kümet buradadır. Veçhei hareket bittabi buradan
verilir. Ordudan alınacak şey ise ati için kuvvetle
ihtiyaç hâsıl olacak olursa bu da kabili haldir. Esa
sen Anadolu meselesi bitmiştir. Başka meseleler var
dır. Bu meseleler ancak Hükümetin merkezinde ve
ancak Hükümet ile kabili haldir. Ecnebiler ise, onlar
la temas etmek şeylerine gelince, onlar herhangi bir yer
den bir delik bulsalar, oraya girmek isterler.
Fakat onun tariki vardır. Binaenaleyh turuku
tathiriyeden geçirerek onları dinlemek için yol var
dır, imkân vardır. Telgraflar da vardır. Bendeniz
bu şeyi beca görmemekteyim. İptida harekâtı aske
riye esnasında Hükümet biraz sıkıştı, muhabere ede
miyordu. Tesisi muhabereye çalıştı, anlaşmak iste
di. Pek tabiîdir mazur görürüm. Binaenaleyh hattı
tesis etti ümidindeyim. Etmedi ise bu husustur...
Evvel be evvel tesis etmektir. Hükümetin gitmesini
zait görmekteyim. Hükümet burada çalışması lâ
zımdır. Hükümetin burada Meclis ile beraber ve
çok işler karşısında bulunduğumuza nazaran Hükü
met de burada bir arada gece, gündüz viktini kaybetmîyerek âtü için esaslı hatlar çizmek lâzımdır. Kay
bedilecek zamanımız yoktur.
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaş
lar, tera Vekilleri Heyeti ve azası olan muhterem ar
kadaşlarımızı bu gün bu karara sevkeden mühim
âmiller olduğunu arz etmek mecburiyetindeyim. Basit
değildir. Gerçi sıkı temasımız - bu son günlerde bilhas
sa - sıkı temasımız olmadığından dolayı yeni mevzu
bahis olan meseleleri öğrenmek cihetine nail değilsek de her gün gazetelerin hepimizin güzünün
önüne koyduğu vekyii tetkik edince onları dü
şündüren sebepler ne olduğunu bugün Mecli
sin her azasının vukufu olduğu Hükümetin yap
makta iktidar gösteren Meclis bunu bilfiil her
zaman isbat etmiş ve bunu burada teşrih edebilir
kanaatindeyim. Binaenaleyh ordularımız tevfikatı
süphaniye ile hakkı galebe ettirdi, Anadolu tahliye
olundu. Ajanslar bize haber veriyor ki bitaraf bir
nuntaka ile Elcezire gibi iki mühim mesele bizim
kadar düşmanlarımızı da alâkadar edecek surette her
tarafı işgal edildi. Yine şüphesiz düne kadar biliyor
duk ki üç beş günden beri tebliği resmîlerin arası ke
silmiş, vazih, nevvar tebliğ alınamamış, bittabi malu
mat karargâhtan alınamıyordu. Tabiîdir ki icra Ve
kili olan zat bugün muzafferi yetimize mağruren Önü
müze açılan sahada her zamankinden daha ziyade
mühim meseleler karşısında olduğunu idrak eden bu
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arkadaşlarımız bilhassa bu iki mesele karşısında katî
kararlar ittihazının yaklaştığını değil, geçmekte oldu
ğunu görmekle müteesir olduklarını zannetmekteyim.
Binaenaleyh düşündüler, böyle bir karar verebilmek
için Başkumandan ile temas etmek ve ordu Kumandanlarile temasta bulunmak, yani bizim her birimiz
kadar memleketin mesuliyetini deruhte eden ve aletderecat birbirleriyle rekabet edercesine çalışanların
kanaatlerini bilmek istediler. Bugün bu noktalarda
kendilerine hak yeriyorum. Aynı zamanda düşünü
yorum ki bizim milletin sinesinden çıkan misaki millî
gibi bir de Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz vardır ki
muhtelif rivayetlere göre noksanlarının şu veya bu
şekilde olduğu iddia edilse de 4ıerhalde esasatı ve
Meclisin icraî ve teşriî olduğu ve Hükümetin kül ol
duğu, burada inkisamı kuva bulunmadığı hakikati
nin ve kanunun elyevm merî olmasına istinaden ka
tiyet vardır diyebilirim. O halde bu kadar mühim
mesele hakkında karar alabilmek hakkı ancak kül
olan bu Hükümete aittir. Onun cüz'leri olsa olsa an
cak istiknahda bulunduğu tetkikte görüşmekte daha
ziyade malumatı tetkik edip karar almak ve alacak
heyete etraflı malumatı toplamak, getirmekle - işte
bu esaslı malumatı toplamakla iştigal zarureti var
dır - Şu halde Hükümetin kül içinde bir Heyeti Vekileyi ayrı bir kuvvei icraiye ve kabine gibi görme
mekteyim. Vakıa hürmeti mahsusa ile yadettiğim
Rauf Beyefendi müsaade ederlerse her vakitten beri
sual sorulan bir Vekiline ait suale kendileri, cevap
vererek, siper olarak Heyeti Vekile şeklinde biraz na
zik bir şekle ifrağ ediyor gibi görünüyorsa da bu
arkadaşlar yine muavenet içindir. Bu zahirîdir. Yok
sa bizim Vekillerimiz Devletin inkisam ettiği devairin
icra Vekilleridir ve heyeti umumiyesiyle Hükümeti
teşkil ederler.
Bu takdirde mevzubahis olan meselenin taalluk
ettiği vekâletleri düşünmek isterim. Pek tabiîdir ki
bu hapta en ziyade alâkadar olan zat Heyeti Vekile
Reisidir. Müteakiben Hariciye Vekili gelir ve şüp
hesiz ne kadar istical ile şark ve garpten gelecek ha
berleri almak istiyorsa, harekâtı askeriyeyi muzafferiyetle tetviç eden Başkumandandan karar alma
dan onları bilmek isterse becadır. Hiç hayret etmem.
Rusya'dan gelmiş olan Rıza Nur Bey arkadaşımızın
ve Avrupa'dan gelecek olan Fethi Bey arkadaşımızın
vazifelerini itmam etmek ve buraya avdetlerinde, di
ğer Vekil arkadaşlariyle buraya gönderdikleri ve Mec
lise sevkedecekleri kararı itmam etmek arzusu meşru
ve makbul olabilir. Yine isterdim ki Heyeti Vekile ar
kadaşlarımız buraya geldikleri vakit bize desinler ki
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uzak ve yakında masa başında oturduğumuz gün ta
mirat ve tazminat meselesi mevzubahis olduğu zaman
tarumar olan memaliki meşgulemizdeki tahribatı tet
kik ve tespit için birini memur ettik. Şöyle acele edi
yoruz. 20 - 25 günde bütün felâketlerin hesabatı maddiyesini huzurunuza arz edeceğiz ve siz, ey B. M.
Meclisi Hükümeti, siz yarın sulh masası önüne otur
duğunuz zaman indî hesabat ile değil, mevsuk ve
muteber hesabat ile, defterlerle gitmek esbabına te
vessül etmiş bulunacağız. Bu kelimeleri de işitmek is
terdim. Çünkü filan yerden gelen elli milyon zarar
ve ziyanı telafi, filan yerden gelen yirmi milyon za
rar ve ziyan hesabı, yarın hesap masasında harap olan
vilâyetlerimizin temini mamuriyetini bize kaybettirir.
- Eğer iyi hesaplarla insanlığın önüne çıkamazsak - Bi
naenaleyh bütün bu noktalar için alâkadar olan üç,
dört vekil arkadaşlarımızın Başkumandanlığın etrafın
da toplanmalarını, meselenin azamet ve ehemmiyeti ile
mütenasip bütün malûmatları toplayarak düşünme
lerini ve buraya gelip Heyeti Vekile arkadaşlarına,
duyduklarını, gördüklerini, anladıklarını arz ederek,
yeni kararlara nakledilerek, karar alıp Meclise sevketmelerini pek makbul bulacaktım ve bu endişelerle
kendilerini de tebrik edecektim; her zamanki tebrik
ettiğim gibi... Fakat bugün Heyeti Vekile arkadaş
larımız, heyeti umumiyesiyle gidiyor... Ne oluyor? Hü
kümet inkısama mı uğruyor, Meclis burada, Hükü
met orada ... acaba ne oluyor? Yoksa acaba bende
nizin haberim olmayarak geçen gün verilen bir tak
rir mucibince şer kararı verdi de onun için mi top
lanacağız? (Öyle bir karar yok sesleri) Eğer öyle bir
karar yoksa ancak Heyeti Vekileden bir kısmının git
tiğini ne kadar makul görüyorsam, heyeti umumiye
siyle gitmesini de pek çok sui tefsire meydan vere
ceği itibariyle o kadar gayrı makul görüyorum. Bil
hassa her vakitten ziyade metanetimizi muhafaza et
mek icabettiği bir zamanda harekâtımızı dikkatle ta
kip eden Avrupa'nın önünde bizim için fena vaziyet
ler ica'beıtmeikten ürkenlerdenim. Bütün bunlara rağ-.
men itiraf ediyorum ki Heyeti Vekile Başkumandan
lıkla görüşmedikçe karar alamaz ve almamakta hak
lıdır. Fakat hepsinin birden gitmesi de makul ol
maz. Onun için ifrat ve tefrite lüzum yoktur. Bı
kısmı gider ve görüşülür, avdet edilir, o zaman icabederse Heyeti Vekile ile yekvücut olan Meclis de ileri
kararını verir ve gideriz hak yükselir.
HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Bundan bir
hafta mukaddem Avrupa'dan vukubulan bir müraca
at üzerine Rauf Beyefendi buyurdular ki; bu me
seleler için en salâhiyettar olan Başkumandan ile an
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laşmak lâzım gelir. Binaenaleyh oraya tebliğ ett'1*
Şimdi Hükümet burada zannediyorum ki bir tavassu*
vazifesi yapıyor. Avrupalılar merkezi Hükümete mü
racaat ediyor. Hükümet Başkumandanlığa tebliğ edi
yor. Başkumandanlık muhaberenin tesis olunmaması
hasebiyle, fikrini buraya bildiremiyor. Avrupalılar ta
Avrupa'dan bizimle muhabere ediyor. Biz cephede
Başkumandanlıkla muhabere tesis edemiyoruz. Bu
acip bir şeydir. Medeniyetin bahşettiği telgraf ve te
lefon teşkilâtına malik olduğumuz halde ve vaziyeti
harbiye bundan on beş gün evvel hitam bulduğu hal
de Heyeti Vekile vaziyeti siyasiye hakkında şimdiye
kadar ne gibi müracaat vuku bulmuştur ve ne gibi
cevap verilmiştir? Ortada hiç bir şey yoktur, bunlar
dan malûmattar değildir. Bendeniz de diyorum ki;
inayeti suphaniye ile Anadolu'da muharebe bitmiş,
ordu, levazım ve ihtiyacatını ihzar ve ikmal ediyor.
Başkumandanlığın cephede bulunmasiyle, burada bu
lunması arasında, yani orada oturması ile burada otur
masında bir fark yoktur.
Demek İzmir'de oturmak ile, Ankara'da oturmak
birdir, ikisi de birdir. Bugün mühim bir karar ittihaz
edeceksiniz. Ordumuz Anadolu harbini ikmal etti,
Çanakkale'ye dayandı. Çanakkale'de veyahut Kocaeli
mıntakasında karşımıza bir İngiliz jandarması çıktı.
Ağzımız Misaki Milliye kavuşuncaya kadar, ordumuz
faaliyetine devam edecek, Meclisi Âli çalışacaktır.
Misaki Millînin istihsali için benim kanaatıma göre,
düşmanlarımız bugün askerî acz içerisindedir. Bun
lara zaman kazandırmak doğru bir şey değildir. Bu
gün Yunanlıların müzmahil olmasından dolayı tabiî
bu anlar pek kıymetlidir. Ordu İzmir'i tuttuğu gün
Başkumandan burayı tutacaktı. Gelecek vazifei aske
riyemizi şan ve şerefle ifa ettik, şimdi ikinci vaziyet
hadis oluyor. Bunun halli için de şu fedakârlık lâzım
dır, diyecekti. Biz de kararımızı ta o gün verirdik.
Esasen Karahisar'da bozulan düşman bize İzmir'in
haberini vermişti. Biz İzmir'e gittiğimiz gün Çanak
kale meselesi meydana çıkacaktı. Çünkü orada bir
düşman vardır, İngiliz vardır. Biz harekâtımızı, prog
ramımızı ona göre tertip etmek icabederdi. Buyurdu
lar ki; Başkumandanlık ile devletlerin teması vardır.
Olabilir, Kumandanlık ile askerî vaziyetler için temas
olabilir. Siyasî vaziyetler için tabiî Başkumandan Pa
şa Hazretleri cevap veremez. Vaziyeti siyasiye hak
kında İngilizler şu şu daire dahilinde bir teklifte bu
lunurlarsa diyecektir ki, Hariciye Vekâleti vardır.
Bundan daah mantıkî bir şey yoktur. Bu adamlar
oraya müracaat ederken, Hariciye Vekâletimize müra
caat etmiyorlar mı, yahut oradaki, temas hakkında
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buraya malûmat verilmiyor mu? Buraya iblağ edilmi
yor mu?.. Buraya iblağ edilmiyorsa Hariciye Vekili
niçin oturuyor burada? Hariciye Vekâleti bu mille
tin münasebatı hariciyesinde yegâne ağız ve her türlü
müdahaleden masun bir makamdır. Bunun ordudan
alacağı ilham vardır. İlham şudur : Yarınki vaziyet
te biz İngilizlere nota vereceğiz, memleketlerimizi tah
liye edecek misiniz? Ya üç güne kadar memleketleri
mizi tahliye ediniz veyahut da harbi kabul edin ; z.
Düşmanın yarın Romanya'yı, o bir gün daha başka
birisini karşımıza çıkarmayacağı ne malûm? Buna ne
den imkân bulsun.
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dir. Çünkü hak bizimdir. Eğer arkadaşlarımız, bu
hakkın muvakkaten kendilerine devrini istiyorlarsa bu
na da bir karar veririz. İttihazı mukarrerat etmemizi
düşmanımız beklemez. Yirmi dört saat sonra Heyeti
Vekilemiz yolda otomobil ile gidecek, Başkumandan
ile görüşecek. Neticeyi gelip bize bildirecek. O meyanda geçen müzakere için yeni bir müzakere açıla
cak günlerce uzanıp gidecek. Heyeti Vekile oraya gi
der, müzakere eder, yarım saat sonra bir İngiliz mer
ci burası imiş şunun hakkında ne diyorsunuz, efen
dim müsaade buyurunuz. Heyeti Vekile burada yok
tur, bu gayet çıkmaza gider.

Biz cihanın beklemediği bir surette berki hatif gibi
Heyeti Celile müstacel mukarreratta Heyeti Vekiyetiştik. Onlar birden bire sendeledi. Bunun üzerine . leyi salâhiyettar kılarsa olabilir. Eilmem ki bu salâ
on beş gün daha geçerse İngilizlere yeni bir vaziyet
hiyeti Meclis verir mi? (Meclisin veçhesidir sesleri)
aldırmadan, karşımıza bir kuvvet getirmesine mi in
Bu veçhe değildir, bu memleketin mukarreratına ta
tizar edeceğiz? (Çok doğru sadaları) Ben yalnız; be
alluk eder bir meseledir. Sonra iki üç arkadaşın gitme
nim tahmin ettiğim gibi İngilizler bir parça mülayim
sine bütün bütün muarızım. Oradan havadis getirmek
hareket edeceklerdir. Fakat ordunun, düşmanın ha
için, buradan Hariciye Vekilinin, şunun, bunun ay
zırlanmasına meydan vermesi ne kadar fenadır. Ar
rılması doğru değildir, lüzum yoktur, bendeniz Mec
tık bendeniz, sonra Hükümetin gitmesi ki buradan
lis namına müracaat edilsin. Vaziyetin vehameti dohavadis alamaz. Rica ederim Hükümet gidip mukarlayısiyle Başkumandanlığın vaziyeti ya vaziyeti siya
rerat icra edemez. Buradan posta ile mi görüşülecek?
siye veyahut vaziyeti askeriye noktai nazarındandır.
Buradan gideceklermiş, baş başa vereceklermiş, mü
Hariciye Vekâleti ve Meclis Heyeti Vekile vasıtasiyle
zakere edeceklermiş... Orduda alelderecat kumandan
yapmak lâzımdır. Kendi makamına gelir, askerî va
lar var, idare ederler. İaşe, ihzarat, talim ve terbiye.
ziyet için ihtiyaç yok. Siyasî mesailin halli için Paşa
bunların hepsi efendiler; vaziyeti siyasiye ve ikinci de
Hazretlerinin burayı teşrif etmeleri lâzımdır.
fa hazırlığını yapsın orada. Bir emir şu tevellütten şu
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim; me
tevellüte kadar alacaksınız ve ordunun emrine intizar
seleyi
uzatmadan bir karar verelim. Bendenizin fik
edeceksiniz. Bugün bu kadar görüyorum. Bunun bir
rimce
Heyeti
Vekile gideceğim diyor, pekâlâ git der
şıkkı vardır. Meclisle oeraber Hükümet lüzum görü
sek
ne
yapacak
Heyeti Vekile. Burasını müsteşarlara
yorsa oraya gider. Fakat bunun harice ne dereceye
mı bırakacak? Devair ne ile, kim ile ifayı vazife ede
kadar doğru olduğunu arkadaşlarıma terkediyorum.
cek?
Heyeti Vekilenin gitmesi lâzım gelirse, Heyeti Vekilenin M-eclissiz, dimağsız, bir karar vermez, çünkü
OSMAN BEY (Kayseri) — Meclis ne yapacak?
dimağları Meclistir.
YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Şimdi Ve
HÜSEYİN R A U F BEY (İcra Vekilleri Heyeti
killer Vekili tayin olunacak ise o zaman mesele belki
Reisi) (Sivas) — Bizim dimağımız yok mu?..
bir derece anlaşılacak. Fakat Heyeti Vekile oraya gi
derse Mustafa Kemal Paşa ile görüşecek ve neticeyi
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hayır efen
gelip Heyeti Umumiyeye arz edecektir. Neticeyi He
dim. Tabiî dimağınız vardır, maksadım o değildir.
yeti Vekile mi getirecek? Haydi faz edelim ki telgraf
Heyeti Vekilenin dimağı Meclistir; diyorum (Hande
la muhabere yapılsın. Şimdi Heyeti Vekile dört gün
ler) kül Meclistir, karar Meclisten çıkacaktır. Harp
asgarî bir zaman içinde gider, dört günde de gelir.
kararı da, nota kararı da. Ne olursa olsun efendiler;
Orada dahi iki gün görüşülür ve iki gün zarfında ka
yeniden açacağınız cidalin azametini düşünmek lâzım
rar istihsali ile çalışırlar. On iki gün olur. Binaen
dır. Ne yedi adam ne de beş adam verebilir bunun
aleyh on iki günlük mesaî bir günde telgrafla yapıla
cevabını.
bilir. Heyeti Vekilenin oraya gitmesi büyük bir zah
Arkadaşlarımız ne kadar iyi düşünürlerse düşün
metten ibaret kalıyor. Mustafa Kemal Paşa Hazret
sünler, ne kadar vatanperver olurlarsa olsunlar, bizim
lerinin buraya gelmesini bilmem belki mühim vazi
düşündüğümüz kadar düşünemezler. Meclisin düşün
fesi vardır. Bunu hiç kale almayacağım. Anadolu sedüğü herhalde iyidir, biz kötü düşünemeyiz, muhal
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feri de henüz bitmemiştir. Arkadaşlarımızdan bazıla
rı, Anadolu seferi bitmiştir diyorlar. Halbuki Üskü
dar da Anadolu'dan maduttur. Eğer oraları da istirdat
edilirse, o vakit Anadolu seferi biter, şu itibarla Ana
dolu seferr bitmemiştir. En kestirme tarik Heyeti Ve
kile buradan telgrafla muhabere eder ve Başkuman
dan ile meseleyi telgrafla halleder. Veyahut Meclisi
Âliniz Heyeti umumiyesiyle kalkar gider ve heyeti
umumiyesiyle meseleyi orada halleder.
M Ü F İ T EFENDİ (Kırşehir) — Heyeti Vekilenizin müttefikan karar verdiği mesele Meclisi Âlinizce
ya kabul veya reddedilecek. Bendeniz kabul edilmek
ihtimailni nazarı dikkate alarak zuhure gelecek mah
zuru Heyeti muhteremeye
arz edeceğim. Elimizde
mevcut bulunan kanunlarımızda Vekillerden birisi va
zifesinden ayrıldığı zamanda, diğer Vekil Heyeti Ve
kile meyanından ona vekâlet edebilmesi için, ona mü
saade vardır. Eğer Vekillerden bir zat memleketten
harice giderse onun yerine bir Vekil intihap edilmesi
için de kanunda sarahat vardır. Fakat Heyeti Vekile,
heyeti umumiyesiyle buradan kalkıp da diğer bir ma
halle gittiklerinde yerlerine Vekil tayini hususunda
Kanunda bir sarahat göremiyorum. Kanunda bu sa
rahati göremeyince, Ankara'nın eski tarihî vekayii
hatırıma geliyor. O zaman bir fasılai saltanat vuku
bulmuştu. Acaba yine mi fasılai saltanat vuku bula
cak? Fasılai saltanatı bir saniye bu millet kabul ede
mez, Binaenaleyh müstemirren devam eden bu Mec
lisi feda edemez ve evet katiyen kabul edemez. Bura
da müstemirren devam etmekte bulunan Meclisin bu
günkü umdesine, bugünkü maksuduna Cenabı Hak
kın müyesser kılmasına müteşekkiren burada şimdi ya
pacağımız iş müsaleha aktedeceğiz. Evet Başkuman
danlık makamı Cehlinin askerî noktasından vazifesi
başka, Meclisi Âlinin riyaseti noktasından başkadır.
Kendisiyle makine başında teatii efkâr edilerek yek
diğerini ikna etmeye imkân var mıdır? Yoktur. Şu
halde Heyeti Vekilenin de kamilen gitmesine jmkân
olmadığına nazaran bir veya iki arkadaşın gitmesi
kalır, icra Vekilleri Reisi Beyefendinin gitmesini de
düşündüğümüz de, bizde makamı Sadaret dediğimiz
Heyeti Vekile Reisi yerine bir kaymakam mı koya
cak? Eskiden Sadaret Kaymakamı vardı. Bu olamaz.
Olsa olsa Hariciye Vekilini göndereceğiz. Hariciye Ve
kilimizin yanına bir arkadaş refakatiyle gidilip noktai nazarlarını anlayıp buraya gelmek ve burada bize
anlatmak ve oraya gidip şu müşkül olan meselenin
yine mutedil bir noktasını arz etmek üzere bu iş hal
ledilebilir. Ne icra Vekilleri Reisi ne de Heyeti Ve
kile buradan ayrılabilir ve ne de Meclis bırakır, bıra
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kamaz. Gidecek isek de beraber; kalacak isek de be
raber. Binaenaleyh gitmelerine ve ve gitmemize şimdi
lik imkân yoktur. (Aferin sadaları)
VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim; Başku
mandan Paşa Hazretlerinin bugünlerde buraya gel
mesi doğru değildir. Herhalde işler tamamen bitme
miştir. Binaenaleyh Paşanın bir müddet daha orada
kalması lâzımdır. Şimdi kalıyor, Heyeti Vekilenin Pa
şa ile orada görüşmesi. Evet ordunun bazı hususatta
reyine müracaat etmesi zarurîdir. Bu da inkâr olunur
bir hakikat değildir. Heyeti Vekilenin mecmuunun gö
rüşmesi bu da kabul olunur bir mesele değildir. Şu
halde demek olur ki; arkadaşların bazılarının dediği
gibi Heyeti Vekileden bir veya iki arkadaşın gitmek,
her ciheti ariz ve amik görüşmek ve buraya gelip
arz etmek suretiyle halletmek en salim tarik oldu
ğunu arz ediyorum.
REİS — Buyurun Rauf Beyefendi.
R A U F BEY (icra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas)
— Efendim; bundan evvel maruzatta bulunurken,
Başkumandan Paşa Hazretlerinin esbabı askeriyei
zaruriyeden dolayı bulundukları mevkiden müfarikat
edemeyeceklerini ve vaziyeti umumiyei hariciyemiz
bir kere, ordu kumanda heyeti âliyesiyle görüşüp esas
hatları tespit etmek zaruretini Heyeti Vekile arkadaş
larınız hissetti, dedim. Salâhattin Beyefendi buyurdu
lar ki; Anadolu seferi bitmiştir. Fakat efendiler; istih
sal etmek istediğimiz misaki millî hudutlarıdır. Bu
gün ordu muvaffak olmuştur. Bunu söylemekle Trak
ya'yı almakta tereddüt mü edeceğiz?
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Öyle bir şey
yok...
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Bu hare
kât böyle devam ederken belki bir takım teşebbüsatı
siyasiye yapılacaktır. Binaenaleyh bugünkü derecei
kuvvet ve kabiliyeti telgraf hututu üzerinde açık
muhabere ile ve belki ekser zaman inkıtaa uğraya
cak olan telgraf hatları üzerinde olur diyerek bu
gün Heyeti Vekile bir tarik tutabilir mi? Buna ben
deniz kani değilim. Heyeti Vekile arkadaşlarınız da
kani değildir. Bu noktayı arz ederken, bir noktayı He
yeti Âliyenize arz etmek isterim. Tevfik Rüştü Bey
arkadaşımız Heyeti Âlinize beyanatta
bulunurken,
bendenizin Heyeti Âlinizin teşkil ettiği Hükümet şek
linden başka bir şekilde görünür gibi bazı arkadaşlara
siper olduğumu söylediler. Böyle bir şey hatırlamı
yorum. Vekillerin mesuliyetleri ve sahai hudut ve
salâhiyetleri muayyendir. Meclisi Âlinizce her za
man murakabe edilebilirler. Fakat aynı husus hak-
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kında müştereken ittihazı karar ettikçe zannederim,
benim de bu hususta hakkı kelâmım vardır. Bunu
rica ederim başka tarzda telâkki etmeyiniz. Yani re
fakatine mazhar olduğum arkadaşlaradn birisi bir
meseleden dolayı Heyeti Âlinize beyanatta bulunması
ve ondan sonra benim aynı mesele ile müşterek ol
duğumdan dolayı gelip müdafaada
bulunmaklığım
hususunu tenkit etmiş olursunuz. Sonra Müfit Efendi
Hazretleri bana tevdi ettiğiniz makam dolayısiyle ba
na bazı sıfatlar tevcih ettiler. Bendeniz öyle de te
lâkki etmiyorum. Bana verdiğiniz vazifeyi ve her me
suliyeti müdrik olmakla beraber gayet müşkül ve hu
dudu gayri muayyen bir vazife ile tavzif ettiğinizi ve
Heyeti Celileyi meşgul etmemek için her türlü taz
yikten dolayı hiç bir şey söylememek için beni tav
zif ettiğiniz zaman Heyeti Vekile müzakeratını idare
eder bir şekilde idi.
SALÂHATTİN BEY
(Mersin) — Kanunumuz
vardır, ama istemiyorsunuz.
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — İstememek
meselesini açmayalım şimdi. Bununla beraber her tür
lü mesuliyete mütehammil olarak çalışıyorum. Onun
için Sadaret Kaymakamıdır, yok Sadaret makamıdır,
meselesini döküp de şekil üzerinde oynamayalım. Me
sele makamı salâhiyet meselesi değil, bu fedakâr mil
lete uhdemize teveccüh eden vazifeyi imkân dairesin
de ifaya çalışıyoruz. O da milletin heyeti umumiyesinin emniyetidir. Bunu siz temsil ediyorsunuz, sizin ...
Bilakaydü şart ifaya mecburuz. Rica ederim böyle
düşünelim. Sıfat ve salâhiyetler ve makamlar üzerin
de, eşkâl üzerinde oynamayalım. Bunlar benim ak
lımdan geçmemiştir. Yarın emredersiniz, filan yerde
nöbet bekleyeceksiniz dersiniz, bu emrinizi kemali şe
refle telâkki ederim. Giderim nöbet beklerim. Rica
ederim bunun için bu eşkâl üzerinde işi uzatmayalım.
Muhabere meselesi
emindir, buyurdular. Bendeniz
bundan emin değilim. Belki bir saat emindir, on beş
saat sonra inkita eder. Vaziyetin nezaketini arz et
meye lüzumunu görmüyorum. Fakat tekrar arz ediyo
rum. Kumanda heyeti âliyesinin bilhassa ileridenberi
bize rehberlik eden Başkumandan Paşa Hazretleriyle
görüşmek, muhavere etmek zaruretini görüyorum.
Başkumandan zarureti askeriye dolayısiyle gelemiyo
rum diyor. Ben kendimde niçin geliniyorsun, vaziyeti
askeriye tehlike değildir, demeye salâhiyet görmüyo
rum. Binaenaleyh efendiler açık olarak arz ediyorum.
meseleyi bitmiş olarak telâkki etmiyorum. Mesele bit
memiştir. Boğazlar mıntakasına yaklaşmış olan ordu
nun karşısına beki de daha başka vaziyetler çıkabi
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lir. Hangi salâhiyetle Başkumandana kendisinin iş ba
şında bulunduğu ve gelemeyecek vaziyette olduğunu
söylediği halde öyle yapma, şöyle yap diyeceğim. Ben
hiç bir vakit bu kadar ağır bir mesuliyeti üzerime
ferden alamam. Bitaraf mıntıka ve Elcezire buyur
dular. Efendiler; itimat buyurduğunuz Heyeti Vekileniz vatanınız üzerinde hiç bitaraf mıntıka tanımıyor.
Vatanımız dahilinde bulunan her nokta Türkiye B.
M. Meclisi Hükümetinin irsen malik olduğu mukad
des topraklardır. Bir çok ecanip gelmişlerdir. Kendi
menfaatleri noktasından şurası bitaraftır, burası bi
taraftır, demişler. Biz hiç birisini kabul edemeyiz. Biz
gidersek vatanımıza gideriz. Fakat İstanbul Meclisi
Mebusanında söylediğim gibi cihana kılıç sallayıp da
beyhude tehditlerde
bulunmayacağız. Sulhen kabil
olursa müreccahtır. Fakat efendiler; eğer ecanip teh
ditlerle gayri kabil ve hicabıaver ve müstakil bir Hü
kümetin kabul etmeyeceği şekillerle bizi mukaddes
memleketlerimizden ayırmak isterlerse tabiîdir ki; He
yeti Âliyenizin kanatı bu cidalin bizlerin yaşaması
için; bizlerin mesudiyeti için değildir. Biz bu uğurda
öleceğiz ve fakat bundan sonra geleceklere hür ve
müstakil bir memleket bırakacağız. Bunu kabul ettik
ve bu yoldan gideceğiz. Arkadaşlardan biri de be
yanatları arasında Hükümet
telâşa düştü, dediler.
Efendiler Meclisi Âliniz hali içtimada iken Hükümet
hiç bir zaman telâşa düşmez. Eğer dersek ki müşkü
lâta maruz kalmadık, bu da doğru değildir. Hakikaten
müşkülâta maruz kaldık. Bugün Heyeti Âliyenize bilmüracaa atiyen aynı vaziyetin tekrar etmemesine ça
lışıyoruz.
Hüseyin Avni Bey arkadaşımız; beyanatı âliyeleri sırasında, siyasetimiz ... diyorlar. Benim resmi ve
görülen mütareke şeraitin Heyeti Âliyenize arz etmiş
tim. Ondan sonra bir teşebbüs bilmiyorum. Yalnız
efendiler; demin arz ettiğim gibi istihbar ediyoruz,
ki ecnebi mümesillerinden biri Mustafa Kemal Paşa
ile temas etmek ve bazı teklifte bulunmak istemiş
ler. Bu, bizce malûm değildir.
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu kabil değil
dir.
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Müsaade
buyurunuz kabili kabuldür, değildir, meselesine ge
lince; Mustafa Kemal Paşa Meclisi Âliniz tarafın
dan intihap edilmiş Başkumandandır. Ordu hali harp
tedir. Ordunun hedefi malûmdur. Misaki Millî hudut
larına karşı yürüyor. Onu istihsale doğru yürüyor.
Bizde teklifte bulunalım veyahut sulhen tesviye edelim
diyecek bir ecnebi, Başkumandan ile görüşebilir. Gö-
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rüşmekle ittihazı karar edip neticeyi tespit edecek
değildir. Hiç kimse buna tabiî görüşmeyeceksin di
yemez. Binaenaleyh arz ve izah etmek mecburiyetin
deyim ki; Başkumandanımız millî ordularımızın Baş
kumandanıdır. Herkes gider görüşür ve kendisi her
kes ile görüşür, ittihazı mukarrerat Meclise aittir.

HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Kanunu
tadil eder bir mahiyette karar vermemiştir ki; ken
disinde öyle bir salâhiyet görsün.
Efendiler; noktai nazarımızı izah ettikten sonra
diyoruz ki, mühim mesaili yine takiben gelir. He
yeti Vekile arkadaşlarınızın malûmatı olur. Evamiri
mafevk rütbeye tebliğ ederler. Heyeti Âliniz muvafık
görürseniz bu bir defa olmuştur. Heyeti
Vekile
müçtemean bir kere daha aynı vaziyetin tesiriyle ve
aynı vaziyetin icabatı olarak Sivrihisar'a kadar git
miş, 36 saat kadar tegayyüp eylemiş. Bendeniz o va
kit Heyeti Âlinizin Riyaseti sanisi makamında idim.
Burada kaldım ve Meclis namına lâzım olan nikata
temasta budundum. Ve idareyi temin ettim. Aynı
surette Reis Beyefendi, Müsteşarlar, İcra memurları
aynı vazifeyi görürler. Mühim mesailde yine vekâlet
ler ile muhabere edebilirler.

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Görüştüğü
hususatı Meclise arz eder. Bunu da ilâve ediniz bu
esastır.
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Evet...
Bendeniz maruzatımı tekrar
ediyorum. Efendiler,
Heyeti Vekile Reisi olarak söylüyorum, iki defa mü
zakere neticesinde hututu esasiye üzerinde konuşa
rak müstakbel harekâtımızı tespit ederek, neticei hâ
sılayı Meclisi Âlinize arz etmek için, Heyeti Vekileniz
Kumanda Heyeti âliyesiyle behemahal görüşmek mec
buriyetindedir. Heyeti Vekile arkadaşlarınız esnayı
müzakerede müçtemian bulunulması lüzumuna kail ol
dular. Namlarına olarak Heyeti Âliyenize arz ediyo
rum ki bu zaruret vardır. Heyeti Âliniz mukadderata
hâkimdir. Fakat ben diyorum ki, muhabere ile bu
kabil değildir, mutlak görüşmek lâzımdır.

REŞİT A Ğ A (Malatya) — Heyeti Vekile hep be
raber gittiği zaman bu vazifeyi kim ifa edecektir?
Heyeti Vekilenin tamamen gitmesi haricen ve dahilen
suitesir yapmayacak mıdır?
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Efendim;
biz en büyük mahzurun izalesini şu tarzda düşündük.
Ondan sonrası ferî kalıyor. Biz hututu esasiyesini tes
pit edip atiyen yine böyle bir müşkülâta maruz kal
mamak için bu kararı verdik. Heyeti Âlinize arz edi
yoruz. Bunu teemmül ederken tabiî haricî ve dahilî
tesiratı muhtemelesini de düşündük. Fakat daha mü
him olarak Başkumandan Paşa Hazretleriyle içtima
edip esas üzerinde bir karar vermek lüzumuna kail
olduk.
VEHBİ BEY (Bitlis) — Bir kısmınızın giderek, di
ğer kısmınızın burada kalması olmaz mı?

H A K K I H A M İ BEY (Sinop) — Heyeti Vekilenin
Başkumandanla görüşmek üzere İzmir'e gitmesini müttefikan kararlaştırmış olduklarını evvelce Heyeti Celileye söylediniz. Devairi merkeziye o müddet zarfında
terki faaliyet edecek midir?
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Hayır...
H A K K I H A M İ BEY (Sinop) — Terki faaliyet
etmeyeceğine göre Heyeti Vekilenin kâffesi İzmir'e
gitmiş olmasına nazaran ne şekilde ve elde mevcut
İcra Vekilleri Kanununun hangi fıkrasına tevfikan de
vairi merkeziyenin hali faaliyette
bulundurulacağı
hakkında Heyeti Vekile karar vermiştir.
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Heyeti Ve
kilenin kararı, Heyeti Celilenin tasvibiyle kabili icra
dır. Biz zannediyoruz ki; bir heyet olarak karar itti
hazında da şey değiliz. Eğer bu tarzda muhakeme
ederseniz, tabiî Hüseyin Avni Beyefendinin murat et
meyerek dediği gibi bizi cismi camit yerine koyarak
her taraftan nakledilen ... Nakil ile mükellef addetmez
siniz. Biz buna lüzum gördük, Meclisi Âlinize arz edi
yoruz. Kabul ederseniz kabili icradır. Etmediğiniz
takdirde mutlak yapacağız diye söylemek haddimiz
de değildir. Arz edeyim diye geldim.
H A K K I H A M İ BEY (Devamla) — Heyeti Ve
kilenin kavanini mevcude hilâfında kanunu tadil eder
cesine bir karar ittihaz etmesi doğru mudur?
~
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HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Efendim;
ariz ve amik düşündük. Heyeti Vekileyi teşkil eden
arkadaşların salâhiyeti aynıdır. Onlar da vaziyeti umumiyeyi müştereken müzakere ve münakaşa etmek ar
zusundadırlar.
OSMAN BEY (Lâzistan) — Heyeti Vekile Mecli
si Âlinin İcra Vekilleridir. Heyeti Vekile namına iki
veya üç zat gitse bunda bir mahzur telâkki ediyor
musunuz?
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Şimdi ar
kadaşımız sordu, cevap verdim. Heyeti Vekilenin İc
ra Vekilleri Reisi de dahil olduğu halde salâhiyeti
aynıdır. Her Vekil diğer arkadaşı gibi vaziyeti tet
kik etmek ve hâsıl ettiği fikre göre karar ittihaz et
mekte serbesttir. Bu noktaya göre muhakeme edildi
ve İcra Vekillerini teşkil eden her zatm bu içtimada
bulunmasına karar verildi.
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TAHSİN BEY (İzmir) — Efendim; bu mülakat 1j kere neticesinde, Heyeti Vekile arkadaşlarımızın müçve müzakerat ihtiyacı Başkumandan Paşa Hazretleri
temian gitmesi tekarrür etti ve tekrar ediyorum. Ar
tarafında mı teklif edildi, yoksa, Heyeti Vekile mi
kadaşlarınızın hiç birinin diğerinden fazla salâhiyeti
bu mülakata lüzum gördü. Bunu anlamak istiyorum.
yoktur. İttihazı mukarrerat için de salâhiyeti yoktur,
efendim. Heyeti Vekile Reisi olmak... Heyeti ÂliyeniHÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Bidayet
ze Rauf'un kararı, Heyeti Vekile Reisinin kararı ile
te celsei hafiye talep ederken arz ettim. Tekrar ede
değildir. Hakkı yoktur. Heyeti Vekile Reisinin kendi
yim, bu kadar mı efendim?
kararını buraya arz etsin.
TAHSİN BEY (İzmir) — Bu kadar. Heyeti Ve
kile lüzum gördü ise başkadır, Paşa Hazretleri lü
SAFA BEY (Mersin) — Bu mesele üzerinde...
zum gördü ise başkadır.
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — İşitmiyo
HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Tahsin Be
rum efendim.
yefendi, zannedersem evvelki içtimada hazır değildi.
REİS — Rica ederim efendim, oturun işitilmi
Beş, altı günlük muhaberenin inkıtaı bize bir vazi
yor.
yet tevlit etti. Müşkül göründü, bunun üzerine Baş-«
R A U F BEY (Devamla) — Delilimi de arz ettim,
kumandana müracaat ettim. Kendilerine esasat hak
vaziyet müzakere edildi. Bu karara vasıl oldu. İcabat
kında görüşmeyi teklif ettim. Bir mahalli münasip in
neden tevellüt ettiğini de arz ettim zannederim. (Kâfi
tihabını rica ettim. Cevaplarında vaziyet ve icabatı
sesleri)
askeriye dolayısiyle, bulundukları mevkiden ayrıla
SAFA BEY (Mersin) — Bu mesele üzerinde Hü
mayacaklarından bizim
bulundukları mahalle gelkümetin katiyyen teklifi yoktur. Çünkü bu mesele...
mekliğimizi teklif buyurdular.
Hükümetin Başkumandanlıkla teması zarurîdir. Şüp
HACI İLYAS SAM t EFENDİ (Muş) — Efen
hesiz ki bu mesele için en katî kararı vermek için
dim; şu maddenin bir cihetinde bir şey vardır ki; ...
hepsinin gitmesine lüzum yoktur. Sonra Rauf Beye
beyanatında tahakkuk eden bir şeye göre o da esas
fendinin buyurdukları gibi en katî ve en son kararı
seyahat teatiî fikir ... vaziyeti hazıramız itibariyle ne
Meclis verecektir. Biz mademki Heyeti Vekilenin Baş
kadar mantıkî ve ilmî esaslara istinat ediyorsa kü
kumandan Paşa Hazretleriyle temas ederek vaziyet
lün, kül olarak gitmesi esasını dermeyan etmek kâfi
hakkında verecekleri işe itimat ediyoruz. Heyeti Ve
gelecek kanaatındayım. Evet teatîi efkâr mecburiyeti
kile de içlerinden iki arkadaş göndererek, onların
ve zarureti katiyyen sabittir... O cihet Heyeti Vekile
söylediklerini öğrenmeye ... üç kişi gitmeli kâfidir.
arkadaşlarİyle karardan evvel Paşa Hazretleriyle mu
H. R A U F BEY' (Devamla) — Bu sual değil, de
habere ederken bu iki, üç kişi ile görülmez mi? Şimdi
ğil mi efendim?
düşünsünler. Benim sualim budur. Kamilen burayı
SAFA BEY (Devamla) — Sonra Rauf Beyefen
ihmal ederek gitmek gayet fenadır.
dinin buyurdukları gibi bu mesele üzerinde Heyeti
Vekile erkânının haiz olduğu salâhiyet gibi biz de
Binaenaleyh ordu, kuvayı milliyenin başında bu
salâhiyeti haiziz. Çünkü mesele umumîdir, binaen
lunan Başkumandan ve Meclisin Reisi tabiîsi de şu
aleyh üç kişi gitmeli kâfidir. Bu hiç bir Vekilin kendi
mahzuru nazarı dikkate almak itibariyle, şu mahzu
işi değildir.
ru hallettiği dakikada onun da kani olacağı...
... üç dört kişinin kâfi geleceğine kaniim. Şu ci
het Başkumandanlıkça mı tespite edilmiştir...
İki üç kişi kanaat etsin.
REİS — Efendim; sual halini geçti. Ne sordunuz
efendim?
HACI İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Sor
dum ki; esas seyahat ilim seyahatine müstenit. Lâ
kin kül'ün kül olarak gitmesini dermeyan etmediler.

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Yahut iki zatın
gitmesine taalluk eder efendim. (Gürültüler) Bu ka
rar verildiği vakit...
REİS — Müsaade buyurursanız müzakerenin ki
fayetine dair dört takrir vardır.
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Reis Beyefen
di; müzakere kifayeti aleyhinde söz söyleyeceğim. Ri
ca ederim müsaade buyurun.

R A U F BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas)
— İlyas Sami Efendi Hazretleri rica ederim, zannede
REİS — Buyurun efendim.
rim, üç defa tekrar ettim. Ben diyorum ki; vaziyeti >t
REFİK BEY (Konya) — Efendim bendeniz de
arkadaşlarımla tetkik ettim ve arkadaşlarımla muza- j söz almıştım, eğer söz söylenecekse ben de söyleyekere neticesinde Heyeti Vekile arkadaşlarımla muza- j ceğim.
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T U N A L I HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar Mec I Paşa Hazretlerinin nezdine gitmek için vuku bulan
tekliflerinin kabulünü teklif eylerim. 18 Eylül 1338
lisin temayülâtı Heyeti Vekileden üç dört zatın git
Biga Mebusu
mesine taalluk eder. (tki sadaları)
REİS — Efendim şimdi kifayet aleyhinde Tunalı
Mehmet
Hilmi Bey söz söylediler... Şimdi müzakereyi...
Riyaseti Celileye
Heyeti Vekilenin Heyeti umumiyesiyle İzmir'e ka
T U N A L I HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim bu
dar gidip gelmesi muvafık olmayacağından ve yalnız
karar verildiği takdirde Müfit Efendi Hocamızın bir
I Heyeti Vekile Reisi Beyefendinin Hariciye Vekili Bemesele var, o meselenin muhalifi hakikat olduğunu
I yefendi ile beraber İzmir'e kadar gidip gelmesi mat
söylemek zaruretindeyim. Müsaadenizle ya söyleye
lup vazifeyi ifaya kâfi ve kafil olacağından olveçhile
yim, yahut evvelâ buna karar verin.
keyfiyetin reye konulmasını teklif eylerim.
FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) — Ademi kifaye I
18 Eylül 1338
hakkında söyleyecek.
Kütahya
REİS — Rica ederim, ademi kifayesini reye ko
Cemil
yacağım. Efendim şimdi kifayeti müzakere aleyhinde i
Riyaseti Celileye
Hilmi Beyefendi söylediler. O halde reye koyuyorum.
Heyeti Vekile Reisi Rauf Eeyefendi ile Hariciye
Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Ek
Vekili Yusuf Kemal ve İktisad Vekili Mahmut Esat
seriyeti azîme ile müzakere kâfi görülmüştür. Takrir
ve Muaveneti İçtimaiye Vekil: Rıza Nur Beyefendi
ler var, birer birer okunuyor.
lerin Başkumandan Paşa Hazretleriyle mesaili mevzuai
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hakkı Bey bi
raz hızlı okuyunuz.
REİS — Efendim; konuşuluyorsa işitilmez.

mühimme hakkında müdavelei efkârda bulunmak üze
re karargâhı umumîye azimetleriyle ve Avrupa'da bu
lunan Fethi Beyefendinin İzmir tarikiyle avdetinin
kendisine izbarı o taraftan gelecek malûmatın da sü
Riyaseti Celileye
ratle karargâhı umumîde istimaını teshil edeceği ci
Başkumandan Paşa Hazretleriyle görüşmek üzere
hetle matlup hâsıl olmuş bulunacağından Vekiller HeHeyeti Vekilenin gitmesine lüzum yoktur. Heyeti Ve
I
yetinin hepsinin birlikte Ankara'dan infikâkine lüzum
kile Reisi Beyefendi ile, Hariciye Vekili Beyin git
kalmayacağı
ve bu mesele de bu suretle karar ittimesi kâfidir. Bu suretle karar ittihazıyla ruznamei
I
hazini
teklif
ederim.
müzakereye geçilmesini teklif eylerim. 18 Eylül 1338
I
Menteşe
Beyaz:*:
I
Dr.
Tevfik
Rüştü
Dr. Refik
Riyaseti Celileye
19.9.1338
Heyeti Vekilenin Meclisi Âliyi terk ile İzmir'e
kadar seyahat icra etmesi Teşkilâtı Esasiye ve İcra
Vekilleri kanunlarının ruh ve maksadiyle kabili telif
olmadığı gibi, Hükümetin şekli ve mahiyeti hakkın
da hariç ve dahilde muhtelif suitefehhümlere de mey
dan verebileceğinden Heyeti Vekilenin
Meclisten
uzakta ve ayrıca çalışmasına imkân,bulunmadığının
ve istizahı muktazi mevaddın bilvasıta kabili hal bu
lunduğunun tahtı karara alınmasını teklif ederiz.
Mersin
Erzurum

I
I
I
I
I
|

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Başkumandan Paşa Hazretleriy
le ve Kumanda heyeti âlisiyle görüşmek ve noktai
nazarlarını anlayıp Meclise arz ve iblağ eylemek ve
en seri zamanda avdet etmek üzere İcra Vekilleri
Heyeti Reisiyle Hariciye Vekilinin Başkumandan Paşa
nezdine azimetlerine karar verilmesini teklif ederiz.
İzmir Mebusu
Burdur
Yunus Nadi
Veliyüddin

I
I
I.
I
I
I

Riyaseti Celileye
Mesele lâzım olduğu kadar tenevvür etti. Heyeti
Vekilenin ceman gitmesi velev ki muvakkat olsun kül
Salâhaddin
Süleyman
halinde bulunan ve mesaili mühimmei Devletin müzaSinop
Dersim
kere ve intacında yegâne sahibi salâhiyet ve merci.
Hakkı Hami
Mustafa
olan Meclisten ayrılması caiz değildir.
Riyaseti Celileye
Ordu Kumanda heyetiyle yakından temas etmek
Heyeti Vekile memleketin herhangi bir noktasın I mesaili hazıra ve davayı esasimiz hakkında noktai
da ifayı vazife edebileceğinden Başkumandan Paşa I nazarlarını öğrenmek zarureti de mevcuttur. BinaenHazretleriyle müdavelei efkâr zımnında, Başkumandan l aleyh Heyeti Vekile Reisi ve Hariciye Vekili ve Sıh— 793 —
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hiye Vekilinden mürekkep bir heyetin azimeti mak
sadı temin edeceğinden bu şıkkın reye vazını teklif
eylerim.
Kayseri
Ahmet Hilmi
Müzakere kâfidir.
Riyaseti Celtleye
Heyeti Vekilinin gitmesine lüzum yoktur. Reis
Beyefendi ile Hariciye Vekili giderlerse kâfidir.
Burdur Mebusu
Mersin
ismail Suphi Soysalh
ismail Safa
Riyaseti Celi leye
Mesele tavazzuh ettiğinden
müzakere
kâfidir.
Heyeti Vekilenin cümlesinin gitmesinde dahilî ve ha
ricî mahzur olacağı bedihiyatına göre Heyeti Vekile
Reisiyle Hariciye ve Sıhhiye Vekillerinin Başkuman
dan Paşa Hazretleriyle telakisi ve vazifelerinin burada
kalacak Vekil arkadaşlarına tevdiini teklif ederim.
Bitlis
Vehbi
Riyaseti Celi leye
Hariç veya dahilde bir vazife ifası için ma'kamından ayrılacak icra Vekilinin intihabı kanunu İcra Ve
killeri Riyasetine de şamil olduğundan Reis Rauf
Beyin de merkezden infikâk edebileceğinin kabulünü
teklif eylerim.
Bolu
Tunah Hilmi
Riyaseti Celileye
Başkumandan Paşa ile vaziyet hakkında müzakere
etmek üzere gidecek Vekil arkadaşlarımıza

Meclis

azasından da beş zatın bilintihap terfiini teklif ede
rim.
Mardin
ibrahim
REİS — Şimdi bütün teklifler iki mühim noktada
birleşiyorlar. Birisi dört takririn birleştiği bir nokta
dır ki, Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendinin arz et
tikleri noktadır.
H. R A U F BEY (icra Vekilleri Heyeti Reisi) (Si
vas) — Efendim, bir noktayı arz etmek: isterim. He
yeti Vekile noktai nazarını umumiyet itibariyle Heyeti
Âlinize arz etti. Daha başka esasatı Heyeti Âlinize
arzatmak istiyereik, izahat vermeik istiyen vekil arka
daşlarım var. Rica ederim Heyeti Âliyenizden biraz
daha vaktinizi hasretseniz de diğer arkadaşlar da söy
lesinler. (Müzakere kâfi sesleri)
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REtS — Rica ederim müzalcereyi kâfi gördük.
(Hayır sesleri) sonra arzu buyurursanız tekrar mü
zakere ederiz. (Hayır sesleri)
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Emsal açma
yınız rica ederim.
BİR MEBUS BEY — Takrirler dolayısiyle dinliyebiliriz.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. (Gürültüler)
REİS — Rica ederim takririniz olsaydı, izah ede
bilirdiniz.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hayır efen
dim, Heyeti Vekileye havale edelim diyecektim. (Re
ye sesleri, gürültüler)
REİS — Efendim rica ederim dinli yel im.
H A K K I HAMİ BEY (Sinop) — Bizim takrir o
mahiyettedir, (Gürültüler)
REİS — Efendim, rica ederim; bu suretle karar
vermeyiniz. Gürültü oluyor.
H A K K I HAMİ BEY (Sinop) — Meclis Âli bir
defa Heyeti Vekilenin, heyet halinde gitmesine taraf
tar değil. Bizim verdiğimiz takrir de ancak bu ma
hiyettedir. Ancak diğer takrirlerden farkı iki zatın
gitmesini tasrih ediyor. Diğer takrirler de iki zatın
gitmesi kâfidir diye, gidecek olan arkadaşlar tasrih
ediliyor. Bizim takrir ise Heyeti Vekilenin Meclisi
Âlinin arzusu dahilinde keyfiyeti
halletsin. Heyeti
Vekile Hariciye Vekilini gönderir, Müdafaai Milliye
Vekilini gönderir, yahut Maliye Vekilini gönderir.
REİS — Efendim; Hakkı Hami Beyefendinin de
mek istedikleri; Heyeti Vekileye bırakalım, bizim
takririmizle iki zatın, üç zatın gitmesidir, yani aynı
meseledir. Yalnız isim tasrih edilmemiştir. İki kişi,
üç kişi gitsin. Heyeti Vekileye bırakıyoruz, bunu
söylemek istiyorlar. Şimdi esas madde Heyeti Veki
lenin heyetiyle gitmesi idi. Buna dair bir takrir var.
Bittabi bunu en sonraya bırakacağım. Diğerleri ta
dil takrirleri sırasiyle reye koyacağım. (Beyazıt Dr.
Refik Beyin takriri tekrar okundu.)
REİS — Efendim takriri reyi âlinize vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti
azime ile kabul edilmiştir.
Diğer takrirlere de maha! kalmamıştır. Efendim
celsei hafiye akdedilmişken arkadaşlarımızdan Erzin
can Mebusu Emin, Tokat Mebusu Rifat Bey, "Canik
Mebusu Süleyman Bey, Erzurum Hüseyin Avni Bey,
Mersin Mebusu Salâhattin, Kastamonu Besim, ve
diğer arkadaşlar - isimlerini okuyamıyorum - af bu
yurun bu arkadaşların imzasiyle takrir var, okuyo
ruz.
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Riyaseti Celileye
18 Eylül 1338
Hal ve mevkiin haiz olduğu ehemmiyet muhtacı
arz ve izah olmadığından ve vaziyeti umumiyei siyasiyenin gayet mahmul bulunduğu şüpheden beri ol
duğundan bir celsei hafiye akdiyle, Hükümetin iza
hatı lâzimede bulunmasını ehemmiyetle arz ve teklif
ederiz.
Erzincan
Tokat
Emin
Rifat
Tozgat
Erzurum
Feyyaz Âli
S. Necati
- Kastamonu
Canik
Besim
Süleyman
Erzurum
Mersin
Hüseyin Avni
Salâhaddin
Erzurum
Batum
M. Nusret
Edip
Kayseri
Canik
Osman
Emin
Maraj
Kırşehir
M. Hasip
Sadık
Lâzistan
Canik
Osman
Şükrü
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tenvir edebilirler mi? Vaziyeti umumiye hakkında
alelumum ne biliyorlarsa, on beş günden beri ne geç
miş olabilir. Mühim mesail arifesindeyiz. Bu mü
him mesail hakkında Heyeti Vekile ne gibi bir fikir
tertip etmiştir ve meselâ Heyeti Vekile şimdi ordu
nezdine Başkumandanla müzakere için bir iki arka
daşı gönderiyor, soracağı ve görüşülecek mesaili tes
pit etmiş midir? Bunu soruyoruz.
TAHSİN BEY (İzmir) — Salâhattin Beyefendi
tabiî tespit etmiştir ki görüşmeğe gidecek, Hükümet...
SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, öğreneceği şeyi tespit için değildir. İkincisi halli
menfaat olan mesele; vaziyeti siyasiye olduğuna göre
bu da doğrudan doğruyı Hükümet meselesi değil
midir? Soracağım başka bir şey değildir.

MUSTAFA EFENDİ (Siirt) — Anadolu ter te
mizdir.
SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Anadolu se
feri bitmiştir. Anadolu seferi İngiliz'lerin sevkettiği
Yunan ordusu idi. Anadolu seferi bitmiştir.
REİS — Anadolu seferi dememiştir.

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ)
(Kastamonu) — Efendim; demin Reis Rauf Beyeefendinin arz ettiği veçhile şüphesiz Başkumandanlıkla
görüşüldükten sonra, burada buyurdukları sualleri
inşallah mufassalan izah edecek cevaplarla Heyeti
Celilenize geleceklerdir. Yalmz müsaade ederseniz
Hariciye Vekili olmak hasebiyle şimdiden ne gibi
şeylerin mevzubahis olacağı hakkında sizlerin de za
ten malumu olan iki şey arz edeyim. Şimdiki halde
meselelerin başında bîtaraf mıntaka denilen mıntıka
ya bizim ordunun gidip gitmemesi meselesidir. Ve
yahut daha doğrusu, boğazların bundan sonra yine
Türk kuvvetiyle seddedilip edilmemesi meselesidir,
Bu mesele malumu âliniz gayet ehemmiyetli bir me
seledir. İngiltere hayatî ehemmiyeti veriyor. Fransa
istikbalini düşünüyor. Yine belki Türkler Almanlarla
birleşir ve şöyle kapatırsa, böyle kapatırsa diye. Ya
ni şimdi mevzubahis olan meselelerden en harı bu
dur. Sonra bizim noktai nazarımıza göre bu müsta
kil. Onların noktai nazarına göre bu mesele ile mürtabıt Trakya meselesi var. İkinci mesele bu mesele
dir. Bizce Trakya meselesi yoktur. Onlarca Trakya
meselesi vardır. Fakat bizde Trakya meselesi dendi
ği vakitte fiilî, amelî, bir mülahazai askeriye var
zannediyorum. Fiilî, amelî, tabiî Hariciye Vekili bu
noktaların teferruatına giremez. Sonra şu hale naza
ran Devletimiz tarafından Hükümetimiz tarafından
sulh için bir teşebbüsde bulunmak muvafık mı? Ya
ni diğer Devletleri tahrik etmek muvafık mıdır, değil
midir? Yoksa onlar tarafından daveti mi beklemeli
dir?

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Pek âlâ
efendim; bendeniz Hükümetten bir sual sormak isti
yorum. Evvelâ arz ettiğim vaziyet hakkında bizi

Sonra Yunanîstana karşı muamelemiz, Yunanis
tan'ı müstakil tanıyarak onu diğer Devletlerle gayri
mütesanit tanıyarak mı, hareket etmek menfaatımı-

REİS — Celsei hafiye esasen akdedilmiştir. Bu
günkü mevzubahis olan şey de bu meseleden ibaret
tir. Bu meseleye aittir. Hükümetin bu bapta söyliyecekleri var mıdır?
H. RAUF BEY (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ
REİSİ (Sivas) — Efendim; lütfen ne soruyorlarsa,
takrir sahibi lütfen sorduklarını tasrih etsinler ona
göre cevap vereyim.
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; va
ziyeti siyasiyenin malûm olan ehemmiyeti ve bu va
ziyet hakkında hiç bir malumat alınamaması sure
tiyle Hükümetin şimdiye kadar seli ıttılaına varabil
miş olan malumatından Meclisi Âliyi de tenvir bu
yurmasını rica ediyorum. Bir kere temenniyatım,
alelıtlak umumîdir. Bize vaziyeti siyasiye hakkında,
askeriye hakkında bize bildirilecek...
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za muvafıktır? Yoksa diğer Devletlerle mütesanit ol
duğunu iddia ederek ve bunu ispat ederek mi hare
ket etmek muvafıktır? Çünkü malumu âliniz bazı
hadiseler cereyan ediyor. Yunanistan'ın İstanbul'daki
komiserini kabul etmemişlerdir. Yunanistan'ın İstan
bul'daki Komiserliklerini çıkartmışlardır. Sonra bu
gibi, yani misakı millî vesaire meselelerine geçmiyo
rum. Şimdi mevzubahis olan meselelere geçiyorum.
Sonra tabiî bu meseleleri ihzar ederek mümessilerimiz ıezdinde teşebbüsatta bulunmaktır. O teşebbüsatta şimdi burada, şöyle böyle demek pek muvafık de
ğildir. Zaten Hariciye Vekâletine tevdi ettiğiniz va
zife odur'. Başka bir şey değildir. Ha şurasını arz edi
yorum ki, Heyeti Vekile bu meselelerde muayyen ve
mukarrer cevaplar ihzar etmiştir, demiyorum ve Salâhattin Beyefendinin ikinci sualine de cevap olmak
üzere - zannediyorum bu - daha muvafık harekettir.
Heyeti Vekile bütün malumatı topladıktan sonra ka
rar verir. Bütün malûmat o malumat içinde ordunun
hah', ordunun mütalaası da dahildir ve hiç bir kim
se, hiç bir fert, şimdiye kadar nihaî kararların B. M.
Meclisinden hariç bir yerde bir karar verdiğine dair
bir söz söylememiştir, bir fikirde bulunmamıştır. Bi
naenaleyh Salâhattin Beyefendinin, ikinci sualine ce
vap olmak üzere diyorum ki; bu suale cevap vermek
bile zaittir. Çünkü nihaî Meclisi Âlinizindir. İdarî,
ihzari karar da Heyeti Vekilenindir. Selâhiyattar olan
hususatta nihaî kararlar Heyeti Vekilenindir. Bunlar
zaten kavaninimizde muayyendir.
NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Beyefendi 26
Mart teklifinde gerek tadilen ve gerek İngiltere Hükü
metinin sarfı nazar eylediğine dair Loit Corcda bir
emare mevcut mudur, değil midir?
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim;
istikbal hakkında hüküm vermek doğru değildir. Fa
kat malumu âliniz siyaset daima bir muadele gibi
dir. Malumlar üzerine müesses meçhuller aranır. Bu
gün 26 Martta tanzim edilen muadelenin malumları
değişmiştir. Binaenaleyh muadele değişmiş, onun, ya
ni onun sureti halli de elbette değişmiştir, İngiltere
gibi, amelî," pratik hareket eden bir Hükümet elbet
te ve elbette bunu görür.
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Beyefendi, su
alin birincisine verdiğiniz cevap - ki ortada bir şey
tenevvür etti - mucibi şükrandır. Binaenaleyh biz de
bir şey düşündük. İkincisi; soracağınız şeyler bir Hü
kümet meselesi değildir, dediniz. Yani ona cevaben
daha evvel müteayyin olacak mesail nedir? Yani bu
na da cevaben hazırladığınızı söylediğiniz, Mucibi
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şükrandır. Pek âlâ, bizce lâzım olan, ne ile iştigal
ediliyor. Binaenaleyh biz de iştigal edelim. Şimdi
bendeniz görüyorum ki, ta oraya kadar ihtiyarı zah
met etmek yapılabilirse de bir kere bitaraf mıntıka
ya girilip girilmiyeceği meselesi, yedi gün evvel hal
ledilecek bir mesele idi. Çünkü ordu bu gün bitaraf
mıntıkanın ya üstündedir, ya altındadır. Bu mesele
çok geç kalmıştır ve İzmir'e giderseniz bitaraf mın
tıka zaten yapılmış olur. Binaenaleyh bu kısım za
ten zait kalır. Esasen bitaraf mıntıka hakkında Mec
lisi Âlinin karar vermesi lâzım idi. Fakat istiyordu
ki bu bapta Meclise bir şey teklif etsin. Çünkü bu
nun için her geçen zaman memleketi tereddüde sevkedebilir. Ordularımız muzafferdir. Çanakkale'ye, sa
hile yaklaşıyorlar. Pek âlâ gelip Kolordu kumandanı
na diyecekler, bu bayraklardan geçmiyen diyecektir.
Ben tanımam derler ve oraya giderler. Sonra onun
neticesi Allah'a kalır. Onun için bitaraf mıntıka me
selesi daha evvel halledilmeli idi. Bunun şimdiye ka
dar kalması doğru değildir. Çok geç kalmıştır. Ne
den müdahale etmediniz, derseniz hakkınız vardır.
Bu noktada siz beni muaheze edin, ben de sizi mua
heze edeyim. Fakat vakit geçmiştir, Trakya'ya ge
lince; bu uzun bir meseledir. Yani bunun için veri
lecek karar bir kararı askeridir, bir zaman meselesi
dir. Bu gün hallolunacak mesele değildir. Hatta bu
nun için istihzaratı askeriyeye teşebbüs etmek lâzım
gelir. Buna ait teşebbüsatı ben görmemekteyim. Bina
enaleyh bu kısmı dahi sathîdir. Ya bunun dahi yeri
neresidir, bilmiyorum. Bu Heyeti Âliyenin fetanetine
terkediyorum.
Sulh meselesi hakkındaki teşebbüsat meselesine
gelince: bu da Hükümet meselesidir, mahaza Heyeti
Csille tasvip buyurmuştur. Bendeniz, başkasını
da
arz ederim. Yanı fikri acizanemi arz ed.yorum.
YUSUF7 KEMAL BEY (Devamla) — Va1<ıa mütakatiniz doğru, fakat zamanı geçmiştir. Reisi muterememiz Beyefendinin demin mufassahn arz ettiği
veçhile biz. çek!iğimiz telgraflara beş gün cevap ala
madık. Dün cevap aldık. >ik telgrafı aldık. Bitaraf mınti'ka meselesine gelince, henüz biz cevap vermedik ve
veremeyiz. Ve bugün söz veremeyiz.
Mesuliyetimi
müdrik olarak söylüyorum. Bu gün hadise cereyan et
mektedir. bu gün mühim şeyler cereyan etmektedir.
Mesele kapanmış değildir.
SELÂHATTİN BEY (Mersin) — İşte onun için
söylüyorum.
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Açık bir hal
dedir, sonra Trakya meselesi de açıktır. Kapanmış de-
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ğildir; uzak da değildir. Zatı âlinize sorarım, mütare
ke teklifi vaiki oldu. Ona, mütareke teklifine cevap ve
riliyor suretinde değil, Devletlere cevap suretinde ce
vap verirseniz, Trakya'dan bahsetmiyeceksiniz. (Ta
bii sesleri) O halde, evvelemirde müzakere edilecek
Trakya meselesidir. Siz Yunan Hükümeti ordusunun
himayesi suretiyle sizden istenilen herhangi bir fe
dakârlığa karşı mukabilinde neler istiyeceksiniz? îstiyecekierinizin birincisi, Trakya'dır. Binaenaleyh geç
miş mesele yoktur. Yani bitaraf mıntika meselesi, geç
miş mesele olmadığı gibi, Trakya meselesi de her za
man mevzu bahis olan bir meseledir. İleri meselesi
değildir. Yalnız demin arz ettim; bana ait bir mesele,
yani benim anlıyabileceğim bir mesele olmadığı için
teferruatına girmedim. Trakya meselesi, bitaraf mınti
ka meselesi; - zannediyorum - askerlik noktai nazarın
dan pratik, ameli malumata mütevakkıf bir mesele
dir. Onun- için onun tafsilâtına girmiyorum. Bu hususata, bu meseleler için bize şimdiye kadar bu iki
meselenin haricinde bir müracaat olmadığı için, bu
meselelerden başka - ezcümle dedim - daha bir çok
meseleler olaca'ktır. Sulh için müracaat vuku bulduğu
zamanda - zannederim - mesele bu notalara münhasır
kalınmayacaktır. Daha ihtivalı olacaktır. Şimdi zanne
diyorum, bunu mevzubahis etemiyorum.
NEBÎ ZADE H A M D İ BEY (Trabzon) — Bitaraf
mıntaka hakkında vuku bulan müracaatımız resmidir,
bu ne şekilde vaki olmuştur?
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) —
Bitaraf
mıntaka hakkında vuku bulan müracaatımız resmidir,
Beye gelmişler, Devletlerin baş tercümanları Ham it
Beye müracaat etmişlerdir. Hemen aynen bu sözleri
söylemişlerdir. Tamamiyle hafızamda yok, Devlet
ler, müttefik Devletler geçen sene mayısının 19 unda
İstanbul ile Çanakkale'den bazı yerlerin bitaraf mıntı
ka olduğunu ilân etmişlerdi, bundan bir buçuk ay ev
vel bu bitaraf mıntıkaya Yunanlılar tarafından vaki
olan bir taarruzda müdafaa etmek istemişlerdir. Bun
da B. M. Meclisi Hükümetinin malumatı vardır. De
ğil mi sual bu? Yoktur.. Yani pek diplomatik bir li
sanla, son bir ifade ile yazılmış bir notadır. Meclis,
ona cevap vermeği takarrür ettirirse, biz de ona in
şallah lazım gelen cevabı veririz. Şimdi Arz ediyorum
ki; bitaraf mıntaka yoktur. Yunanlılar oraya girdik
leri vakitte habersiz olarak, şaki olarak girmişlerdi.
Biz evimize gireceğiz. Bitaraf mıntıka olsa olsa, dev
letler biz buraya işgal ediyoruz, kuvvetlerimizi sok
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mayız derler, biz burayı kuvvetimizle işgal ediyoruz.:
Sizi sokmayız derler.
H A K K I H A M İ BEY (Sinop) — Efendim bende
nizin sualime cevap verdiler onun için sormıyacağım.
DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Vekil
Beyefendiden bir noktayı rica edeceğim. Fakat sora
cağım şey doğrudan doğruya Hariciye Vekili Beye
fendiye ait değil..
OSMAN BEY (Lazistan) — Hariciye Vekili Beye
fendi buyurdular ki; bitaraf mıntika hakkında bu da
kika için bir karar ittihaz edemeyiz.
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Edemeyiz
demedim.. Bitaraf mıntika meselesi, Trakya mese
lesi, amali mülâhazatı askeriyeye bağlı bir meseledir,
dedim. Şu halde mülâhazatı askeriye, cereyanı tabiisin
de giden, kendi kendine hallolunabilecek herhangi bir
şekilden mütevellit mesuliyeti, Hükümet, muterif ve
kabul ediyor demektir.
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim;
bitaraf mıntıkalar bilemem Trakya meseleleri mi
Mondros mütarekesiyle, meselesiyle taayyün etmiştir.
Hatta Trakya da dahil değildir. Rica ederim, biz misaki millide Mondros mütarekesini kendilerinin teşeb
büsü neticesi olarak yırttık, kendileri yırttı. Çünkü is
tanbul'u işgali askeri altına alan, mütareke ilân eden
düşman, bizim de ilanı harp edip namuslu bir suret
te müdafaa ettiğimiz misaki milli tahakkuk etmek üze
redir. Her an için Trakya'yı, İstanbul'u işgal eden,
İngiliz olsun, Yunan olsun kim olursa olsun, bizimle
halledecek meseleleri yoktur. Bitaraf mıntika üzeri
ne Hükümetin vereceği cevapta, misaki milli dendik
ten sonra, bitaraf mıntika filan, bunlar mevzubahis
olamaz. Şunun bunun kanaatiyle olacak şey değildir.
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Zamanı ge
lir müzakere ederiz efendim. (Gürültüler)
REİS — Efendim, müsaade buyurun. :
FAİK BEY (Cebelibereket) — Efendim; Trakya'
da pek çok mezalim yapılıyormuş? Fakat son zaman
larda teşdit etmişler. Bunun için Hükümetin ne gibi
teşebbüsatı varsa bizi tenvir buyurun efendim.
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim,
biz bunu düşündük. Buradan doğrudan doğruya bir
protesto vermeği münasip görmedik. Çünkü şimdi bizim
olan ve bizim olacak olan şeyler hakkında karar itti
haz edeceğimiz Trakya hakkında, orada şöyle olu
yormuş, böyle oluyormuş, siz bunları himaye edin d'i-

— 797 —

t : 104

18 . 9 . 1338

ye buradan yazmağı muvafık görmedik. Yalnız bu
radan, Anadolu'dan oraya kaçan Rumlar orada iskân
edilerek ahalinin nüfusunun teksirine çalışılmış ve bun
ların müslüman ahaliye ikai mezalim ettiği hakkında
Hamit Beye kendisi tarafından lâzım gelen yerlere
protesto edilmesini..

(Dosyada Bulunan Takrirler)
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Reye vazını teklif eylerim.
18 . 9 .1338
İstanbul
AH Riza
Riyaseti Celileye
Heyeti Vekilenin gidip gitmemesine Meclisi Ali
karar verir ancak:
1. Her vekil yerine bermucibi kanun ve teamül
intihap yapılabilecek mi?
2. Müsteşarlar, Vekiller gibi salâhiyeti haiz mi
dir.
3. Heyeti Vekiîeden biri bir memuriyete gitse bi
le aharı tevkile seîâhiyeti yok iken bu ciheti nasıl hal
ledebil ecekl erdir.
Edirne
Mehmet Şeref
18 . 9 . 1338
Mahremdir
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REİS — Efendim mesail bitmiştir. Celsei hafiye
nin, celsei aleniyeye tahvilini kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın..
Celsei alenidir efendim on dakika teneffüs.
Hitamı Celse
Saat : 3.10

TBMM Meclisi Riyaseti
Başkitabeti
Zabıt ve Kavani Müdiriyeti
Adet
1/41
İcra Vekilleri Heyeti
Riyaseti Celilesine
Başkumandan Paşa Hazretleri ile görüşmek üzere
gidecek heyet hakkında Beyazıt Mebusu Dr. Refik
Bey tarafından verilip heyeti umumiyece celsei hafiye
de kabul edilen takrir sureti musaddakası leffen tak
dim kılındı efendim.
Recep

