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SEKSEN ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

31 Temmuz 1338 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Küşaî Saati : 

REİS : Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) — Efen
dim Heyeti Âiiyenizden bazı arkadaşlar General 
Tavsend'in buraya gelmesi esbabını makamı âcizi-
den sual buyurmuşlar. Bunun 'için alenî celsede maru
zatta bulunmayı muvafık görmüyorum. Ancak hafi 
celsede maruzatta bulunmayı daha münasip görüyo-

1. — ZAPTI S A 

SEKSEN BİRİNCİ İNİKAT 

27 Temmuz 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bılinikat 
Amasya İstiklâl Mahkemesinin intihabının bir kaç 
gün tehirinde bir zarar olmıyacağı İcra Vekilleri Ri-
yasetince beyan olunarak İstiklâl Mahkemeleri vezaifi 
hakkında bir kanun ihzar etmek üzere Dahiliye. Ad
liye ve Millî Müdafaa encümenlerinden müntahap 
on beş kişilik bir encümeni mahsus teşkiline dair Mer
sin Mebusu İsmail Safa Beyin teklifi kabul olundu 
ve İstiklâl mahakimine dair bilumum teklifatın da 

2. — SUALLER 

/. — Cebelibereket Mebusu Reisim Bey ve rtife-
kasımn, İngiliz. Generali Tavsent'ın Ankara'yı ziya
retinin manayı siyasisi hakkında Heyeti Vekile Ri
yasetinden suali ve Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyin 
cevabı. 

REİS — Efendim; İngiliz Generali Tevsend'in 
ziyareti ile alâkalı olarak Cebelibereket Mebusu Ra-
sim Beyle Karahisarışarki Mebusu Mustafa Beylerin 
takriri vardır. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
İngiliz ricali askeriyesinden olup buraya gelip git

miş olan General Tavsend'in seyyahatında elbetteki 

rum. Heyeti Âliyenizde muvafık görürseniz hafi cel
sede arzı malumat edeceğim. (Muvafık sadaları) 

REİS — Celsei hafiye akdini kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın... (Kabul sadaları) Kabul edilmiştir. 

Efendim, şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır, 

UK HULÂSASI 

mezkûr encümene havalesi karargir oldu. Mersin Me
busu Salâhattin Beyin bir içtima evvel arâ mesele
sinde hadis olan ihtilafa dair takriri Nizamname! Da
hilî Encümenine havale olunarak celsei aleniyeye 
geçildi. 

Reisi Sâni Kâtip 
Adnan Van 

Hakkı 
Kâtip 

Lâzistan 
Ziya Hurşit 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kalbul edilmiştir. 

bir manayı siyaset vardır. Bunun resmî olup olmadı
ğını Heyeti Vekile Riyasetinden sual ederim. 

Batum Karahisarışarki Mebusu 
Fevzi Mustafa 

Cebelibereket Mebusu 
Rasim 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) 
Efendim; bu takrire cevaben arzederim ki General 
Tavsend'in Türkiye'yi ziyaretine dair bir mahiyeti 
resmiyesi yoktur. General Tavsend'in kim olduğunu 
telhisen arzedeyim. 

Malumu âliniz Harbi Umumide Kütülamare'yi 
müdafaa ederken ordumuza esir düşmüş ve İstanbul'a 

VE CEVAPLAR 
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getirilmiş 'idi, o zaman fevkalâde hüsnü muamele 
edilmişti. Harbi Umuminin sonlarına doğru Bulgar 
ordularının mağlubiyeti ve onun o zaman müttefik
lerimiz olan Avusturya ve Almanya devletlerinden 
ayırmış ve gayet vahim bir vaziyete düşürmüş
tü. Temas çareleri aranıyordu. Bu sıralarda General 
Tavsent o zamanki Hükümete müracaat etti ve gör
düğü fevkalâde insaniyete karşı mukabelede buluna
bilmek için bana müsaade ederseniz gideyim, tavassut 
edeyim ve Harbe nihayet verelim diyor. O zaman Hü
kümet muvafakat etti ve hakikaten her tarafta vaki 
olan müracaatlarımız menfi ve hatta red cevaplarla 
mukabele görürken, bu adam İngiltere Hükümetine 
müracaat etti ve muhabere kapısı açtı. O zaman böy
le bir hizmette bulunmuştu. Bilâhare memleketine 
avdetinde bir kitap neşretti ve İngiltere ile Türkiye 
arasındalki muharebede kendisinin bu suretle bir 
hizmeti olduğunu ilân etti. Haklı haksız İngiltere ef
kârı umumi yesi üzerinde bir mevki sahibi oldu. Bi-
lâhere mebus intihap edildi. Bugün hepiniz biliyorsu
nuz 'ki, İngiltere parlamentosunda 'bir mebusta* ve 
ayni zamanda İngiltere parlamentosunda takriben 
60'a yakın mebusu olan müstakil muhafazakârlar na
mı altında bir fırkanın azasıdır. Bu fırkanın bir aza
sı da İMareşal Vilson isminde ve harbi umumide İn
giliz orduları Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti va
zifesini gören bir zattır, ki geçenlerde İngiltere'de 
katledildi. Bunlar hemfikir olarak İngiltere matbua
tına 'beyanatlarında ve sırası düştüğünde parlamen
todaki beyanâtlarında İngiltere Hükümetinin Türki
ye ile mâkul bir sulh akdinin elzem olduğunu ve bu
nun İngiltere'nin menafii hayatiyetinden bulunduğu
nu ifade ederlerdi. Her ikisi de, bu gün mevkii ikti-
danda bulunan. Başvekil Lûit Corc'un hasmı görünür
ler. !Buraya geldiğinde vuku bulan ifadeleri de bunu 
teyit etti. 

Hatta bundan bir müddet evvel efendim General 
Tavsent, Türkiye Ordusunda gönüllü olarak hizmet 
edebilmek arzusunu İzhar etmiş ve Paris'te iken bu
nu Paris mümessilimiz Ferit Beye ifade etmiş, Ferit 
Bey kendisine Türkiye Ordusunda ecnebi zabitanın 
İstihdamı muvafık olmadığını beyanla beraber eğer 
arzu eder ve Arikara'daki zevat ile sureti hususiye-
de görüşmeye lüzum görürse bunu Ankara'ya bildi
receğini söylemiş. Generalin bu arzuyu şiddetle izhar 
etmesi üzerine buraya yazılıyor. Buradan verilen ce
vapta mahiyeti hususi yede görüşülmek üzere misafir 
edileceği kendisine söylenmiş. Bunun üzerine Hükü
metin ademi müsaadesine rağmen - ki manzum âliniz 
olmuştur. Gazetelerde parlamentoda mesele vukuu -

buraya geliyor. Geldiği vakit evvelâ Konya'da Reis 
Paşa Flazretleriyle mülâki oluyorlar. Reis Paşa Haz
retlerine Avrupa'nın sulhe pek arzukeş olduğunu ve 
Türkiye'nin de sulh taraftarı olup olmadığını anlamak 
arzusunda bulunduğunu beyan ediyor. Yine tekrar 
ediyorum, mahiyeti hususiyede olmak üzere görüşü
yorlar. Kendisi, kendi kanaatinin, ki Türkler itilâf gi-
riz değildir merkezinde olduğunu ifade ediyor ve 
bundan daha bir kat fazla bu kanaati fazla oluyor. 
BTâhere bendenizle eskiden olan muarefemiz üzerine 
buraya gelmek arzusunu da izhar ediyor, kalkıyor, 
geliyor. Malumu âliniz olduğu veçhile burada mes
ken buhranından dolayı arkadaşımız Refet Paşa Haz
retleri büyük bir nezaket izhar buyuruyorlar ve köşk
lerine bir misafir sıfatiyle kabul ediyorlar. Burada 
bulunduğu bir kaç gün zarfında görüştük. Bu mükâ-
lememizde kendisi İngiltere İmparatorluğunun me-
nafi'ini âlemi İslâmın hayatı mesabesinde olan ma
kamı hilâfet ve saltanatı haiz olan Türkiye ile bir an 
evvel akdi sulhetmesinde gördüğünü ifade etti, de-
lâil serdetti. Bizim ne noktai nazarda olduğumuzu 
anlamak istedi. Biz de Heyeti Âliyenizce malûm olan 
esasat dairesinde sulha hazır olduğumuzu ve harbi, 
harp olmak üzere yapmadığımızı ve sulhu istihsal ga
ye ve maksadiyle harbettiğimizi ifham ettik. Bu me-
yanda kendisini İzmit'te bir iptidai mükâleme teklifi
ni İngiltere Hükümetinin reddetmesinden dolayı çok 
müteheyyiç olduğunu ve bu reddi İngiltere'nin me
nafime mugayir gördüğünü ve Parlamentoda ifade 
ettiğmi söyledikten sonra dedi ki; sizin için ne gibi 
esas dairesinde sulh aktedilir? Biz kendisine tekrar et
tik ve dedik ki : «Bizim M'isakı Millîmiz vardır, mu
ayyendir. Halbuki bize notada gösterilen hudut, Bo
ğazların bir kısmı bizce milliyet ve mukaddesat iti
bariyle ayrılması katiyen caiz olmıyan Edirne'yi ha
riçte bırakıyor. Böyle olmakla beraber sulh müzake
resine davette bizi kayt altına alıyor. Bu suretle pe
şinen bir çok fedakârlığı talebediyor. Bunun muva
fık görülmemesinin bir sebebi de mevaddı mahsusa 
vardı, bu mevaddı mahsusanın ne olacağı anlaşıla-
madığı için bunların ne demek olduğunu anlamak ve 
sulh müzakeresine başlamak için ist'işari bir mükâle
me istedik. Yoksa hiçbir zaman ret manasını muta-
zarnmm değildir» Evet dedi, ret manasını mutazam-
mm değildir. Hata etmiştir vesaire... Bu zemin üze
rinde tamamen şahsi ve hususi mükâleme yapıldı. 
Buradan bir telgraf çekti. Telgraf çekmesinden mak
sat evvelemirde Parlamentoda Hükümeti, Tavsent'in, 
gayri mezun olarak Türkiye'ye gitmiş olduğunu bir 
mesele olarak yazmış ve aynı zamanda bunu düşür-
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meye çalışmış olduğuna kanaat etmiş ve bunun önü
nü almak için İngiltere Parlamentosunun ikaz ve 
maksadı seyahatinden bir hayır ümidettiğini ima 
için çekti. Fakat telgrafında dedi ki; eğer Yunan or
dusu derhal Anadolu'yu tahliye ederse mesaili saire 
kolaylıkla hallolunabilir ve seri bir sulh aktolunabi-
lir. Ortaya böyle bir söz attı. Bendeniz bundan mak
sadını sordum. İngiltere efkârı umumiyesi harpten 
son derece usanmıştı, İngiltere Hükümetinin Türkiye 
müsallâhasında göstermiş olduğu müşkilâtı refte bir 
tesiri olacağını söyledi. Müşkilâtı refeden büyük bir 
tesiri olacaktır. Bu telgrafın inşallah lehimizde ve İn
gilizlerin inadını kırmaya badi olacağı kanaatinde
yim. Büyük bir tesir yapacağına bizde bir fikir var
dır. Fakat Tavsent'in yazmasından hiçbir vakit Hü
kümetimizin ne resmî ve ne gayrı resmî bir kayıt ve 
şart altına girmiş olduğu düşünülmemelidir. Tekrar 
ediyorum; tekmil görüşülen hususat bir İngiliz me
şbusunun hususi olarak bir arkadaşiyle müşahedesin
den ibarettir. Bir mahiyeti resmiyeyi haiz değildir. 
Bu hususta arkadaşlarımdan bazılarının suallerine ma
ruz kaldım. Şimdi iki arkadaşın suali üzerine bir nok
ta hakkındaki Heyeti Âliyenize malûmat arzetmiş 
oldum. 

NECİP BEY (Erzurum) — İngiltere Hükümetinin 
muarız davranması bu ciddi mi, yoksa ciddi değil mi? 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim; bendenizde 
hasıl olan kanaat ciddidir. Filvaki bir muvazaa su
retiyle buraya gönderildiği hakkında da bazı hava
disler vardır. Böyle bir haber İstanbul'dan da geldi. 
Fakat hata etmiyorsam, temaslarımdan hasıl ettiğim 
İngiltere Hükümetinin kendisi buraya hiçbir vazife 
ile göndermediği kanaatindeyim. Yani bir mahiyeti 
resmiyesi ve muvazaa gibi bir şekilde olmadığı ka
naatindeyim. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Erîuğrul) — Beyefen
di; Tavsent'in buraya hususi olarak geldiğini söyle
diniz. Halbuki kendisine Hariciye memurlarının terfik 
edilmiş olması... 

RAUF BEY (Devamla) — Arzedeyim efendim. 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyi Londra'da sureti 
hususiyede kendisi alıp misafir olarak götürmüştür. 
Tavsent kendisini izaz ve ikram etmişti, dost olmak 
itibariyle. Kendisi buraya gelirken de Hariciye Ve
kili Beyefendi Kalemi Mahsus Müdürünü sureti hu
susiyede, hatta Müdafaai Milliye Vekili de kendi ma
hiyetinde bir zat vasıtası ile alıp kendisine misafir 
olarak, sureti hususiyede, götürmüştür. Bu da ma
hiyeti resmiyeyi haiz değildir. Bu nezaketi dostane-
den başka bir şey ifade etmez. 
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2. — Erzurum Mebusu Mustafa Durak Beyin; Yu
nanlıların İstanbul'u işgal edecekleri ve Fransızların 
buna karşı çıktıkları hakkındaki şayianın mahiyetine 
dair suali ve Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyin cevabı. 

REİS — Mustafa Durak Bey, buyurun. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Beyefendi, Yu
nanlılarla Fransızlar arasında bir harb olduğu söyle
niyor. Bu hususta bize bir parça izahat lütfeder mi
siniz? 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (İstanbul) — 
Bu hususta Hükümete resmî veyahut memurlarımız
dan nim resmî hiçbir haber gelmemiştir. Bugün mat
buatta gördüğümüz malûmattan 'başka mevsukiyetine 
itimat edilecek hiçbir malûmat gelmemiştir. Yalnız 
şimdi istihbaratın verdiği bir malûmat vardır. Onu 
Heyeti Âliyenize, derecei mevsukiyetini taahhüt et
memek üzere, arzedeyim : Bordo telsizinden alıyor, 
diyorlar ki : Fransız Hükümeti, İstanbul'un Yunan
lılar 'tarafından işgalini Fransa - Yunan maslahatgü
zarı Metaksas vasıtasiyle vukubulan müracaata menfi 
cevaj^ vermiştir. Paris'teki Yunan maslahatgüzarı, gü
ya İstanbul'u işgal edeceğiz diye Fransız Hükümeti
ne bir nota vermiş, o da ademi muvafakat beyan et
miştir. Atina'dan alınan bir telgrafta İngiliz masla
hatgüzarı Yunanlıların İstanbul'a bir hareket teşeb
büsü aleyhinde teşebbüsatta bulunduğunu bildiriyor
lar. Atina'daki maslahatgüzarı da bu teşebbüsün 
aleyhinde bulunmuştur. Mamafih Yunanın bu teşeb
büsü faal bir teşebbüsün mukaddemesi addediliyor 
tarzında bir şey telâkki edilmiş, bu da Bordo telsizi
nin malûmatıdır. Başka bir noktanın izahı arzu edi
liyor mu? 

VASIF BEY (Sivas) — Tarihi kaçtır? 
RAUF BEY (Devamla) — Tarihi 30ı temmuzdur 

efendim. 

SALÂHATTİN' BEY (Mersin) — Efendim, ben
denizin rica ettiğim nokta, bu gazetelerde görülen ve 
buyurduğunuz mesele başka bir mahiyet alırsa Hükü
met ne vaziyet alacak ve bu mesele hakkında şimdi
den İstanbul'u veya Düveli İtilâfiyeye bir suretle mü
racaat etmek icabetmiyor mu? Yani Hükümet onu 
düşünmüyor mu? 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim, bendenizi bu 
hususta alelinfirad cevap vermekte mazur görürsü
nüz. Malûmu âliniz vaziyeti coğrafiyemiz ve askeri
yemizi zatı âlileri benim kadar takdir buyururlar. 
Bugün İstanbul'un Düveli İtilâfiyece işgali hizce mer-
dut olmakla beraber, fiilen İstanbul İtilâf Devletleri
nin tahtı işgaiindedir. Buna karşı İtilâf Devletlerinin 
alacağı vaziyet taayyün etmedikçe, zannediyorum ki; 
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yani şaihsî kanaatimi arzed'iyorum, nota ile vesaire ile 
teşebbüs yapmanın ne dereceye kadar tesiri olacağı 
şayanı teemmüldür. Maalesef arzedi yorum, Hariciye 
Vekilimiz fazlaca rahatsız olduğu için belki şimdi has-
tahaneye gitmek üzeredir. Bu babda fevkalâde bir 
hareket olursa Meclisi - Âlinize arzederim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Meclîs ka
palı olursa. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Saruhan) — İtilâf 
devletlerinin vaziyetini ne suretle tesbit ediyorsunuz? 
Onların bir vaziyeti vardır. İstanbul'da işgal vaziye
ti vardır. Bunu ne suretle idare edecekler ve bu iş
gale muvafakat edecekler mi, etmiyecekler mi? 

RAUF BEY (Devamla) — Süreyya Beyefendi 
demek istiyorlar ki İtilâf Devletlerinin buna karşı 
vaziyetini tesbit edelim. Pek âlâ bilirsiniz ki, İtilâf 
Devletlerinin istanbul'u işgali bizce merduttur, yani 
makbul değildir. Yani biz İstanbul'un Düveli İtilâfiye 
tarafından işgalini kabul ederek münasebata mı gi
rişelim? Veyahut şu zamana kadar muhafaza edin 
mi diyelim? 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Saruhan) — Sabit 
olsun ne yapacakları? 

RAUF BEY (Devamla) — Bu tarzda sabit ola
maz. Tehlikelidir. Bu gayet mühim bir meseledir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bendenizin ar-
zımdaki maksat şudur : İstanbul fiilen kuvayı aske
riyeden tecridedilmiş olduğu için onun yerine oraya 
ikame edilen asker ile Düveli İtilâfiye bunu tekeffül 
ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Etmiyorlarsa o zaman 
bizim kuvvetimiz vardır, yani bu nokta üzerinde bir 
muharebe açılabilir zannederim. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim, bendeniz bu 
babda şimdilik Heyeti Âliyenize bir noktai nazar bile 
arzına cesaret edemem. Çünki gayet mühim bir me
seledir. Heyetçe düşünülecek bir meseledir. Hariciye 
Vekilinin tetkik ve teklif edeceği bir meseledir. Arz-
ediyorum, Hariciye Vekiliniz hastadır. Bendeniz te
masa girerim, icabederse yapılacak bir işi yapacağız, 
Yalnız diyorum ki İtilâf Devletlerinin istanbul'da bu
lunan işgal kuvvetleriyle muameleye girmek, onlara 
bir salâhiyeti hukukiye vermek gibi olur. Bu da en
dişelidir. Bunu Heyeti Celi len izin nazarı dikkatini 
celbedenim. 

REİS — Efendim, celsei hafiyede Rauf Beyefen
dinin beyanatları hitam bulmuştur. Celsei hafiyeyi 
kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... Celsei hafiye 
kâfi görülmüştür. Celsei aleniyeye geçiyoruz. 
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