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DOKSAN SEKÎZÎNCİ İNİKAT 

7 Eylül 1338 Perşembe 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati: 4,10 

REİS : Birinci Rersvekîli Vehbi Efendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Asaf Bey (Kayseri) 

REİS — Celse kuşat olundu. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Beye

fendi, mütareke mevzuunda İstanbul'da ifayı vazife 
Gden Hâmif Beyden aldığı bir telgraf üzerinde hafi 
celse aklini talep etmişlerdir. 

Hafi celse icrasını kabul edenler lütfen el kal 
dırsın... Kabul olundu. 

Geçen hafi celse zabıt hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

DOKSAN YEDİNCİ İNİKAT 

6 Eylül 1338 Çarşamba 

Üçüncü Celse 
Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde bili-

nikat icra edilen mııharebata Başkumandanlık muha
rebeleri unvanının Garp Cephesince ita olunduğuna 
dair Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Haz

retlerinin şifresi tebliğ olunarak celse tatil olunmuş
tur. 

Reis Kâtip Kâtip 
Reisi Sâni Kayseri Van 

Musa Kâzım Atıf Hakkı 
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz istî-

yen var mı?.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edildi. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — İtilâf Devletlerinin Mütareke Teklifi. 

REİS — Söz Rauf Beyefendinin. Buyurun efen
dim, 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi) (İstanbul) — Efendim, ahiren Hükümeti 
Milliye namına İstanbul'da ifayı vazife eden Hâmit 
Beyden Mütareke meselesine dair bir telgraf aldım. 
Bu hususta Heyeti Âliyenize arzı malumat edeceğim. 
Malumu âlileri birkaç günden beri gerek matbuatta 
ve gerek İstanbul'dan hususî istihbaratımızdan Yu
nan Hükümetinin İngiliz'lere mütareke teklifinde bu
lunduğunu - bu telgraf da onu teyit ediyor - Heyeti 
Vek ilen izce ariz ve amik tetkikat neticesinde bunun 
mealinin aynen ve bu hususta en ziyade salâhiyettar 
zait olan Ordu Başkumandanlığına nakledildi. Ordu
nun noktai nazarı anlaşıldıktan sonra Heyeti Vekilece 
tekrar müzakere edilecek ve ittihaz olunacak karar 
Heyeti Âliyenize arz edilecektir. Gelen telgrafı He
yeti Âliyenize aynen okuyorum : 

Hariciye Vekâleti Celilesine 

Bugün. 7 Eylül 1338 saat onbire çeyrek kalarak 
nezdi acizaneme gelen İngiliz, Fransız ve İtalyan baş-
tercümanları berveçhi ati ifadede bulunmuşlardır. 

Yunanistan Anadolu'yu tahliye etmek şartiyle mü
tarekeye amade olduğunu İngiltere vasıtasiyle Düveli 
İtilâf iyeye bildirdiğinden bu hususa dair İstanbul'daki 
fevkalâde mümessillerle Hükümetleri arasında muha
bere cereyan etmekte bulunmuş ise de ahvalin kesbet-
tiği şekle göre Anadolu'nun bazı yerlerindeki ve be-
tahsis İzmir'deki telaş ve heyecana ve sivil ahali bey
ninde muhtemel sefdikimaya mani olmak için fev
kalâde mümessiller kemali suıatle teşebbüsatta bulun
maya mecburiyet görmüşlerdir. Binaenaleyh İzmit 
civarında hattı bîtarafî üzerinde Hükümetimizce ta
yin edilecek askerî mütehassıslarla Yunan askeri mü
tehassısları arasında bir meclis akdi .ve bu mecliste 
müzakerede hazır bulunacak General Harington ile 
bir Fransız ve bir İtalyan Generalinin de tarafeynin 
itilâfına hizmet ve muavenet eylemesi teklifinin en 
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seri bir surette huzuru sâmilerine arzına ve yine en 
seri bir surette cevap ita buyurulması ricasına tavas
sut eylemekliğimi talep ve teklif etmişlerdir. Ferman. 

Hâmit 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler; rica 
ederim, dinliydim ondan sonra söyleyiniz. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendiler; Yunan'ın 
İngiltere Hükümetine Anadolu'nun tahliyesi esası üze
rine mütareke teklif ettiği muhakkaktır. Ancak bu 
tebliğin İstanbul'daki İtilâf mümessillerine de geldiği 
anlaşılıyor. Fakat bu tebligatın mümessilleri ile Hü
kümetleri arasında da muhabere cereyan ediyormuş. 
Aynı zamanda bazı heyecanlardan dolayı sefki dima-
ya mani olmak için bu misafirperverler (handeler) 
müstacelen bir karar ittihazına mecbur olmuşlar. Yi
ne muhaberelerine devam ede dursunlar. Kocaeli şi-
biceziresinde bir mıntakai bitarafı olan yerde bir mü
tareke komisyonu teşkil edecekler ve bizim mütehas
sıs ve Yunan mütehassısı askerîleri gidecekler. Yine 
mutavassıt olarak müzakeratı teshil edecekler ve Ana
dolu'nun tahliyesi esası üzerine bir mütareke akdede
cekler. Bittabi efendiler. Cenabı Hak her türlü teşeb
büslerinde ordumuzu muvaffak etsin. Anadolu'nun 
kahraman ordusu yurdumuzun tahliyesini teyit etmiş
tir. (Hamdolsun, bravo sadaları.) Bugüne kadar biz
de hâsıl olan kanaat mütareke, müsaleha esasatını 
aşağı yukarı ihtiva etmesi meselesidir. Evvelce de 
arz ettiğim gibi aynen naklediyorum. Heyeti Vekile-
niz alacağı cevap üzerinde müzakere edecek ve ncticei 
müzakeratını Heyeti Aliyenize arz edecektir. Tasvip 
-buyurulduğu takdirde mukabil cevap olarak İstanbul'a 
arz edeceğiz. Aynı zamanda şunu da Heyeti Aliye
nize arz mecburiyetini hissediyorum ki telgrafta bah
sedilen heyecandan ve sefki dimaya sebebiyet vermek 
ihtimalinden ordumuz noktai nazarından endişe edil
memesi, kahraman ordumuzun her ayak bastığı ma
hallerde asayişi temin ettiği ve bu eracifin aylardan 
beri aleyhinde bin türlü tertibatta bulunan menabiden 
mütevellit işaatı bedhahane olduğunu ve icabedenlere 
bunların 'bildirilmesini Hâmit Beye Hariciye Vekiliniz 
namına yazdım. (Teşekkkür ederiz sadaları) Heyeti 
Vekileniz de muvafık gördü. Tebliğ ettik ve icabeder-
se ileride - Ordu Başkumandanlığı ile de muhabere 
ediyoruz - ilân edilebilir. Bugün hamdolsun ihtiyacı
mız yoktur. Evleri yıkan, memleketleri yakan, emval 
ve hanümanları söndüren, zelilâne kaçan düşmanla
rımızdır. Ordularımız nereye ayak basmış ise can kur
tarmış, hanüman kurtarmıştır. Kahraman dilaver in
sanlardı^ 

EMİN BEY (Bursa) — Efendim, sa'yimizin seme
resini iktitaf edece kanların hulul ettiğini görüyoruz. 
(Müzakere yok sadaları) Tabiî konuşacağız efendim. 
Vaktiyle biz boğazlanırken - Rauf Beyefendi Hazret
lerinin buyurdukları gibi - efendiler hazeratı karşısın
da seyirciler idi. Fakat kuvvetlendiğimiz zamanı in
tikal edince hemen meyancılığa kalkıştılar. Binaena
leyh hatırıma gelen bir şeyi bu münasebetle arz edece
ğim. Bugüne kadar bütün Meclis azayı kiramı gibi 
bendeniz dahi hiç bir şeyden korkmıyarak, ölümü ka
bul ederek buraya gelmiştim ve bugüne kadar hiç bir 
şeyden korkmadığını halde bugün sulh kelimesinden 
korkuyorum, titriyorum. İşte desiseler başladı. Sulhun 
kendisinden değil, sulhun muhat olduğu tehlikelerden 
korkuyorum. Binaenaleyh uzatılacak, samimî namlar 
altında uzatılacak ellerden, güzel yüzlerden çok kor
kuyorum. Bize bugün bir vazife terettüp ediyor. Biz 
bir Misakı Millî etrafında toplandık .Bu hususta hiç 
bir ihtilâfımız olmadı. Bugün bize terettüp eden va
zife içtimaî, siyasî, ahlâkî, ne derseniz deyiniz Mi-
sakı Millî yapalım ve yürüyeceğimiz yollarda doğru 
yürüyelim. Şu münasebetle düşünelim, taşınalım, bir 
hatlı hareket tayin edelim. 

REİS — Efendim müzakere edilecek bir mesele 
yoktu,*. 

HÜSEYİN AVNİ BEY ('Erzurum) — Reis Bey: 
bendeniz de bazı hususatı Hükümetin nazarı dikkati
ne arz etmek isterim. (Sonra sadaları) Rica ederim, 
bugün mühim kararlar ittihaz olunuyor. Arkadaşları
mızın hatırına gelen şeyleri arz etmesini bir vecibe te
lakki ederim. Malumu âlileridir ki Avrupa hilele
rini kuvveden fiile çıkarmak için bin türlü yola sap
mışlardır. Biz Yunan muharebesi yaptığımıza kani 
değiliz. Her halde bu Avrupa harbidir. Biz lehülhamd 
ordumuzu taarruz ettiği günden daha kuvvetli olarak 
Anadolu'nun müntehasına gönderdik. Şimdi Yunan
lılar bir mütareke istiyorlar. Bu düveli itilâfiyeden mi
dir, değil midir? Düveli itilâfiyeden ise bizim ta şu
raya kadar - bize ilanı harp edip - memleketimizin 
içine kadar işgal ettiklerine göz yuman itilâf devlet
leri, hatta bitaraf menatıkı bile işgal ettiler. İzmit'e 
bile geldiler, Kocaeli'nde şenaat yaptılar. Bunlara da 
bigâne kaldılar. Bunların harp pişdarı olan Yunanlı
lardır. Düşmanımız perişan oldu, muzmahil oldu ve 
düşmanlarımızın eğer başka kuvvetleri olsa idi her 
halde bir sene evvel, iki sene evvel getirecekti. Düşman 
aczi mutlak içerisindedir. Böyle sefki dima için mem
leketimizin içerisine bir köşesine dritnavut göndermek 
veya şunu bunu göndermek bizi vahşi tanımaktır, biz 

I medenî bir Hükümetiz. Değil İzmir'de buradaki ana-

751 — 



I : 98 7 . 9 . 1338 C : 3 

sırı Hırrstiyaniyenin hâkimi ve onların hayatlarını 
idame ettirmekteyiz. Bunlar ahali arasında, nereye 
sancağımızı dikersek onların hayatlarını kurtaran bir 
Hükümetiz. Hükümetin nazarı dikkatine arz edeceği
miz bir şey varsa biz İzmir'in asayişini eıımize alaca
ğız dedikleri zaman bizim nazarımızda İngilizlerle 
Yunanlıların hiç bir faikı yoktur, demeliyiz. (Bravo 
sadalan) Biz İstiklâl mücadelemizi arz ettiğimiz gibi 
bir mütarekeden bahsedemezler. Mütarekeden bahset
tikleri zaman o mütareke çürümüştür. Yalnız Anado
lu topraklarını tahliye için değil, aynı zamanda İstan
bul, aynı zamanda Trakya vardır. Yalnız şunu diye
ceğim ki bu adamlar bizi böyle siyasî müşkülâta sok
mak istiyeceklerdir. Yarın bir mütareke şeraiti koy
mak mecburiyetindeyiz deyip düşmanımız olan Yu
nanlıların tekrar toplanmasına - gerçi bence ihtimal 
yoktur - ufak bir kuvvet ihzar ederek veyahut başka 
bir entrika çevirerek gün kazanmak istiyeceklerdir. 
Tabiî Başkumandan askerî vaziyete göre düşünür. Fa
kat Başkumandanın düşünmesi kâfi değildir. Meclis 
de karşısında kim ile uyuşulacağım bilmeli ve şimdi
den bunu ariz ve amik müzakere etmelidir. Yoksa in
tizar vaziyetinde kalmamalıdır. Meclis bugünden kara
rını vermelidir. Tabiî ordunun kuvvetine, kudretine 
ve Başkumandanından alacağı haberlere göre lâzım 
gelen malumatı bize verir. Yarın için itilâf devletle
rinin kuracağı entirikaya, bugünden hazırlanacağız ve 
Hükümete bugünden şey vermek lâzımdır. Efendiler. 
şunu düşünmek mecburiyeti vardır. Karşımızda ya 
onlar mücadele edecekler veya sahile firar edecekler-, 
dir. Buna karşı Meclîs Hükümete daima hâkim bir va-' 
ziyette devam etmelidir. Hükümet cevap verdiği za
man buna karşı Meclis de başbaşa vererek kendi ka
rarını vermeli ve Hükümet anî cevap karşısında kal
dığı bir zamanda Meclisin fikrinden mülhem cevap
lar vermesini daha münasip görüyorum. 

İL YAS SAMİ EFENDİ (Muş) — Bendeniz müza
kere edilecek şey olmadığını, mühür kimde ise Süley
man o olduğunu ve meselenin ordunun süngülerine 
bağlı bulunduğunu arz ederim. Heyeti Vekile Reisi 
Beyefendi pek güzel söylediler. Yalnız Hükümetin, 
bilhassa Hükümet Reisinin nazarı dikkatini celbede-
cek bir iki nokta görüyorum. Yunanistan'ın mütare
ke teklifinde bulunduğu şayiasını birkaç gün evvel 
gazetelerde de görmüştük. Yunanistan mütareke için 
Anadolu'yu tahliye etmek suretiyle Düveli İtilâfiye 
mümessillerine müracaat etmiştir. Yalnız böyle bir 
tahribat ile onlardan alınan bir haber ile bu şekilde 
böyle bir şey olmamıştır. Yani Yunanın müsaleha iş-
lerirtde İstanbul'a meydan verilmemesini Hüklimetin 

ve Meclisi Âlinin nazarı dikkatine arz ederim. En 
mühim şey budur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim; vakıa 
ortada mevzubahis ve müzakere hiç bir şey yoktur. 
Fakat arkadaşlarımız bu hususta bazı malumat der-
meyan ettiklerinden bendeniz de İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi Rauf Beyefendi Hazretlerinin bazı noktalara 
nazarı dikkatlerini celbetmek isterim. Malumu âlile
ri aklımda kaldığına göre hukuku düvel dedikleri 
bir Kanun vardır. Bu kanun mucibince muharip 
devletler harp yaptıkları esnada kendisini zayıf gö
ren. mağlup gören devlet diğer bir devleti' tavsit ede
rek galip, tarafa bir sulh teklifi yapar. Fakat bunda 
da kaide bir devletin mümessilinin tercümanlarını gön
dermek suretiyle değil, onların mümessilleri doğrudan 
doğruya veyahut' tercümanlariyle bizzat beraber gele
rek anlatmak suretiyle olur. Bunu biz resmî bir ma
hiyette olarak telakki etmeyiz. . Binaenaleyh böyle 
resmî bir mahiyette olmayan bir meseleyi gazetelere 
düşürüp de ilân etmek bizim de sulha teşne olduğu
muzu harice işiap "ettirir mülâhazasında bulunduğum
dan bunların gazetelere geçirilmemesini ve milletin 
sayei şeriat ve millette kavi olduğunu. Yunan'ı Ana
dolu'dan kendi kendine çıkaracağını zaten yazmışlar
dır. Bunun gazete sütunlarına geçmemesini rica edece
ğim, 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (İs
tanbul) .— Efendim; müsaade buyurursanız Müfit 
.Efendinin sözlerine cevap vereyim. Evet bu gibi ha
berlerin vakitsiz ve nabemevsim intişarı birtakım dedi 
koduları mucip olur. Yalnız şunu Meclisi Âlinize 
arz edeyim ki hafi celse istirhamımdan maksat da bu 
idi. Bunun neşrinin'caiz olmadığı kanaatinde bulun
duğumuz için Heyeti Vekile arkadaşlarınız hafi celse
de olmasını muvafık gördü. Şunu da Heyeti Âliye-
nize arz etmiş olayım ki hamdolsun ordumuzun ve 
milletimizin maneviyatı tasavvurun pek fevkinde bir 
derecei kemaldedir. Bize düşen ise mahremiyetini 
kendi aramızda muhafaza edelim. Tabiidir ki gazeteci
ler de kendilerine düşen vazife i hamiyeti ifa ederler. 
Hükümet kendisinin malumatı olduğu her şeyi Mecli
si Âlinize arz etmeyi bir vazifei vicdaniye ve diniye 
ve uhdesine tevdi ettiğiniz vazifenin esası telakki 
eder. (Müzakere kâfi sesleri.) 

VASIF BEY (Sivas) — Efendim; bu teklif bir sul
ha esas olmak için' ciddî bir teklif değildir. Bizim 
Hariciye Vekâletimiz ve tera Vekilleri Heyeti Riya
seti aynı zamanda bir hafta kadar oluyor ki devlet
lere müracaat etti, Yunanlıların yaptığı fecayii pro-
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testo etti, bunların insaniyet namına önüne geçilmesi 
için teşebbüsatta bulundu. Fakat hiç bir cevap ala
madı. Ancak Yunanlıların inhizamı İngilizleri derhal 
'bize böyle bir müracaatta ve teklifte bulunmaya sevk 
eden mümessillerdir, mümessiller Hükümetlerine mü
racaat etmişlerdir. Talimat almak için... Şu halde 
hükümetleri ne diyebilecektir? Bu bizce malum değil
dir. Onun için bu bizce malum olmayan esasat dahi
linde Yunanlılarla karşılaşarak, hem de «hattı fasıl» 
tabiri gibi bir tabir kullandıkları bu mealde yapmak 
bizim için doğru değildir. Bu, vaziyete tabidir, biz bu
na karar veremeyiz. Ordu vaziyeti askeriyesine göre 
hükmünü verebilir. Hattı fasılın da bizce hükmü yok
tur. Hattı fasıl tabirini bizim kabul etmemize imkân 
da yoktur. Hattı fasih kendileri icat ermişlerdir. Biz 
yalnız eski vahdeti tanırız ve memleketimizin vahdeti 
tam olarak tanırız. Hakikaten hattı fasıl bir parça imiş 
ve o parçanın da bir hattı fasih varmış, biz ona riayet 
ediyormuşuz, ondan ileri gidememişiz gibi bir zannı 
kabule biz muvafakat edemeyiz. Binaenaleyh biz or
dudan soracağız, ordu karar verecek ve biz de dev
letlerin doğrudan doğruya müracaatlarını bekliyerek 
ondan sonra bir şey söyliyebiliriz. Şeraiti esasiye de 
o zaman düşünülebilir. Bu şimdiden düşünülecek ve 
şayanı kabul bir şey değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
gerek Muş Mebusu arkadaşımızın ve gerek Vasıf Be
yin beyanatına bir iki sözle cevap vermek zaruretini 
hissediyorum. İtilâf devletlerinin tercümanlarının 
İstanbul'da Büyük Millet Meclisi umurunu nîmresmî 

...*... 

bir surette tedvire memur olan Hâmit Beyefendi bir 
İstanbul entrikası meselesi şeklinde olduğunu tasvir 
ediyorlar, ihtimali vardır. Efendim; fakat takip etti
ğimiz meslek, intihap ve itimat buyurduğunuz Hükü
metinizin takip ettiği meslek ve böyle mesaili mühim-
meyi Heyeti Âliyenizle daima istişare eder, gördüğü
nüz kusurları ikaz ettiğiniz anda kemali hürmetle ka
bule müfteyya arkadaşlarmızız. (Teşekkür ederiz sada-
ları) Ondan sonra buyurdukları gibi hattı fasıl ve saire 
gibi böyle jmaen kabul ettirilmeye çalışılan hususatt 
da Heyeti Vekileniz kabul edecek değildir. Allah ha
tadan hepimizi tamamen muhafaza etsin. Çalıştığı
mız hataya söbep ve vasıta olmamaktır. Hakkı kela
mın ordunun olduğuna dair olan mütalaatına tamamen 
iştirak ediyoruz ve demin aldığım telgrafı aynen Baş
kumandan Paşa Hazretlerine arz ve ordunun noktaî 
nazarını anladıktan soura Heyeti Vekile noktai naza
rını tespit edecektir. Ve Heyeti Âliyenize, gelecektir. 
O itibarla bidayette de söylediğim gibi şimdi de tek
rar ediyorum, son hakkı kelam ordunundur, ve son 
sözü ordu söyliyecektir ve orduyu her türlü istihba
ratımızdan muntazaman haberdar ediyoruz. Mümes
sillerimizden gelen haberlerden İstanbul'dan istihba
ratımızdan ve memleketin vaziyeti umumiyesinden 
muntazaman ordu karargâhı umumîsini haberdar edi
yoruz. Onlar da bizim kadar vaziyeti siyasiye ve ida-
riyeye vakıftırlar. Binaenaleyh şu halde itimat bu
yurun, inayeti Hak'la İnşallah hatasız bir karar ita 
ederiz. (İnşaallah sesleri.) 

REİS — Efendim; celsei hafiye bitmiştir, 

. . . * < • • 
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