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ONDÖRDÜNCÜ İNİKAT 

24 Mart 1338 Cuma 

İkinci Celse 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Enver Bey (İzmir) 

REİS — Celsei hafiye kuşat edildi. 
Zaptı sabık hulâsasını okutuyorum. 

1. — ZAPTİ SABİK. HULÂSASI 

ON BİRİNCİ İNİKAT 

20 Mart 1338 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Birinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikad zaptı sabık hülasası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Eskişehir Mebusu Hüs-
rev Sami Beyin Süleyman Sırrı Bey hakkındaki hiya-
net isnadının geriye alınmasına dair Süleyman Sırrı 
Beyin beyanatı üzerine Hüsrev Sami Bey mumaileyh 
hakkında böyle bir kelime istimal etmediğini beyan 
etti. Bilahare Amasya İstiklâl Mahkemesi azasından 
Sinop Mebusu Şevket, Bursa Mebusu Necati, Yoz
gat Mebusu Bahri Beyler hakkındaki dördüncü Şube 
mazbatası kıraat ve müzakere edilerek kifayeti mü
zakere takarrür ettikten sonra, tahkikatın noksan gö
rülmesi mülahazasıle ikmal için şubeye iadesi hak
kındaki takrir kabul edilerek şube mazbatasının bi
rinci kısmını teşkileden mumaileyhim Şevket, Necati. 
Bahri Beylerin masiniyeti kanuniyelerinin refi ile 
mahkemeye şevkleri hakkındaki kısım reye vazoluna-
rak ekseriyetle reddedilmesini müteakip Amasya İs
tiklâl Mahkemesinin eşhasa müteallik hukuku şahsi-
yenin mahkûmlardan tazmin ettirilmesine dair maz
batanın ikinci kısmı reye vaz olunup hükmü mezkûr-
lerin derhal refi ekseriyetle kabul edilerek celseye ni
hayet verildi. 

Birinci Reis Vekili 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Mahmut Sait 

Kâtip 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı? Zaptı sabık hülâsasını kabul edenler... Et-
miyetler... Kabul olundu. 

REİS — Efendim Adliye Vekilinden vuku bulan 
İstizahın bir madd?î :ıin hafi celsede müzakeresi ka-

rarlaşmıştı. Ona devam edeceğiz. Ona cevap vere
cektir efendim. 

EMİN BEY (Erzincan) — Eski sözlerimiz mah
fuzdur değil mi efendim? 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Reis Bey; Ve
kil Beyefendi bendeniz bulunmadığım halde söz söy
lemiş, izahat vereceğim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Kırk imza ile 
mesaili hariciye hakkında bir istizah takriri vardır. 
Teahhur kabul etmiyecek derecede mühimdir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
Refik Şevket Beyin teklif buyurdukları hafi celseyi 
icap ettiren mesele hakkında müzakereyi evvelâ 
oradan açalım da hafi celseye lüzum var mı yok mu? 
Ona ilk defa karar verelim. Ondan sonra müzake
resine geçeriz. Evvelki karar müzakerenin devam et
mesine göredir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Efendim 
Meclisi Âlinin hafi celseye karar verebilmesi için 
samiînin tahliye edilmesi lâzımdı. Geçen gün samiîn 
tahliye edilmemişti. Binaenaleyh nizamen Meclisi 
Âli hafi celse kararını vermemiştir. Şimdi reye kon
malı. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey; 
reye koyabilmek için icap ettiren şey nedir? Bu mü
zakere edilmeli halledilmeli. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Vekil Bey 
izahat verdikten sonra ya celsei hafiyede veyahut 
celsei aneniyede konuşulmasına karar verilebilire Ve
kilin vereceği cevap nedir? İzahat nedir? Bilelim ki 
icap ettiriyor mu, ettirmiyor mu? Ondan sonra 
hakikaten celsei hafiyede olması mükerrer ise ona 
göre yaparız. Değilse celsei aleniyede orada karar 
veririz. 

116 — 



t : 14 24 . 3 . 1338 C : 2 

HAKKI HAMİ BEY ' '(Siıiop) — Efendiler; beri
deniz Heyeti Celileden bir şey istirham edeceğim. Bu
gün celsei hafiyeyi gerçi bu meseleden dolayı akdet
mek lâzım geliyordu ise de mutlaka bir meselei hari
ciyeden dolayı da akdi lâzım geliyordu. Şimdi ben
deniz o haricî mesele müzakeratından evvel iştigal 
edecek olursak emin olunuz sinirler fevkalade geri
lecek, asıl hayatî olan o meselede yorulacağız ve 
bitab kalacağız. O vakit selameti fikirle memleketin 
hayatına taalluk eden bir meselenin takdimen ve ter-
cihan müzakeresini istirham eylerim (Gürültüler) 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Efendim 
zaten vaki olan samiînin terki mevki etmesi husu
sunda arzu edilen celsei hafiye içindir. Heyeti Veki-

7. —JDüyeHğe mutelifeden mevrut mütareke tek-
lifi. 

REİS — Paşa Hazretleri gelmişlerdir. Bunun mu 
evvelâ takdimen müzakeresini tercih edeceğiz? Re
yinize vazediyorum. Haricî mesailin evvelâ müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

FEVZİ PAŞA (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
REtSt) (Kozan) — Efendim 22 martta Pariste inikat 
eden üçler konferansı üç devlet hariciye nazırların
dan mürekkep bu konferansta bizimle Yunanistan 

. arasında bir mütareke teklifine karar vermişler ve İs
tanbul'daki komiserler vasrtasiyle doğrudan doğruya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine notaları
nı tebliğ etmişlerdi. Bu teklifatı aynen ara edeceğim. 
Bundan evvel Hükümetin ne yaptığını ve ne mütalaa
da olduğunu arz etmek isterim. Hükümet bu teklifi 
aldıktan sonra inikat etti. Evvelemirde bu mütareke
ye cevap vermek hakkının doğrudan doğruya Büyük 
Millet Meclisine ait olduğunu ve badelmüzakere lâ
zım gelen teklifat ifa edileceği düşünüldü. Ancak ma
lumu âlinizdir ki, mütareke meselesi doğrudan doğ
ruya orduyu alâkadar eden bir meseledir ve orduya 
ait bazı şerait de vardır. Şimdi okunacağı veçhile 
bunun 'için ordu Başkumandanlığının mütalaasını da 
almak lâzım gelir. Ancak ordu Başkumandanlığında 
vukua gelecek müzakerede verilecek karar doğrudan 
doğruya Meclisi Âlinizin temayülatına muvafık ola
bilmek için istişarî mahiyette olmak üzere Heyeti Âli-
yenize müracaata lüzum gördük. Burada bugün vu
kua gelecek münakaşat neticesi Heyeti Âliyenizin te-
mayülatını izhar edecek, bunun üzerine Heyeti Ve-

— 1 

le Reisi Paşa Hazretleri henüz teşrif etmediklerinden 
onun için böyle olmuştur. 

Diğer hususata gelince malumu âliniz hafi celse 
teklifleri bilâmüzakere reye vazedilir. Hasıl olan 
reye göre ondan sonra esasate girişilir. Bu hafi cel
se olsun mu olmasın mı? Bunda müzakere açılmasın. 
Efendim yalnız hafi celseler hakkındaki , usulümüz 
bundan ibarettir. 

EMİN BEY (Erzincan) — Hasan Beyefendinin 
izahatından anlaşılıyor ki en evvelâ mühim olan me
saili hariciyenin müzakeresinin tercih edilmesini arzu . 
ediyor. Tehirinin esbabı Heyeti Vekile Reisinin bu
rada bulunmaması idi. O ise şimdi gelmiştir. Bu 
meselenin tehiri ile onun müzakeresine geçilmesi lâ
zım gelir. 

kilenin bir kısmı cephenin münasip bir tarafına', bir 
noktasına giderek orada Başkumandanla münakaşa 
edecek. Takarrür edecek şekli Heyeti Âliyenize arz 
edip burada kararı katiye iktiran ettikten sonra cevap 
verilecektir. Ancak bu müddet zarfında malumu âli
nizdir ki, mütarekeden bizim milletin ağzı yandığı 
için ordunun daha ziyade bu gibi asabı gevşetici ha
berlerden müteessir olmaması için ordu kumandanı 
da orduya mahremane bir talimat neşretmiştir. Bu
nu da yine sureti mahremanede Heyeti Âliyenize oku
yacağız. (Gürültüler) 

REİS — Efendim müsaade buyurun, vuku bulan 
teklif okunuyor. Rica ederim sükût ediniz. (Puvanka-
ra, Gürzon, Şanze) imzalariyle vuku bulan tekliftir. 
Üç imzalıdır. (Gürültüler) İşidemezseniz bir daha üç 
defa okuturum. (Şerait okunsun sesleri) 

ADNAN BEY (İstanbul) — Mühim olan mukad-
demesini de yazalım. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) — Paşa hazret
leri; bunu yarın gazetelere verecek misiniz? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Hayır karar verildik
ten sonra. 

(Sulhu 'iade etmek ve yeniden can ve mal zayi et
meden Asyayı Suğra'nın tahliyesi için teklifatta bulu
nabilmek. maksadiyle Paris'te içtima etmiş olan üç 
devleti muazzamanın hariciye nazırları, ilk vazifele
rinin alâkadar olan Hükümetlere muhasamatın der
hal tatilini musirrane tavsiye etmek hususundan iba
ret olduğunu takdir etmektedirler. Teklif olunan mü
tarekenin şeraiti berveçhi âtidir. 

1. Muhasamat 1922.., den gece nısfülleylde in-
kita edecektir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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2. Elyevm ordularının kıtaatı külliyesi tarafın
dan işgal edilmiş olan hututu muhafaza etmekle be
raber muharipler, müttefikin zabıtaniyle Yunan ve 
Türk kumandanlarının mümessillerinden mürekkep 
mahalli komisyonlarının ittihaz edecekleri mukarra-
rata tevfikan iki cephe arasında askerden hali, hiç 
olmazsa 10 kilometre genişliğinde fasıla açmaya ve 
her türlü ittisali hazfetmeye müsaade edecek bir su
rette ileri kıtaatı geri alacaklardır. 

3. Mütarekenin devamı esnasında mukabil or
duların insan ve mühimmat itibariyle hiç bir suretle 
takviyesi icra edilemeyecektir. Müteşekkil cüzü tam
lardan hiç birisi kaldırılamıyacaktır. 

4. Müttefikinin idarei müşterekesi altında icrayı 
vazife eden komisyonlar muharip ordulardan her bi
ri nezdine memur edilecektir. Bu komisyonlar ordu
ların her birinde mütareke şeraitinin sureti icrasını 
murakabe etmeğe ve zuhur edecek hadiseleri tesviye 
etmeye haizi salâhiyet olacaklardır. Bu maksatla ara-
zii meşgulede eşhasın ve emvalin himayesini temin et
mek işgal memurini nezdinde müdahale etmeye ke-
zalik haizi salâhiyet olacaklardır. 

5. Yunan orduları ve Türk orduları kumandan
lıkları müttefikin komisyonlarının hakemliğini hulus 
ile kabul ve icra etmeyi taahhüt ederler. 

6. Muhasamat üç ay müddetle tatil edilecek ve 
müzakeratı- sulhiyei evveliyenin tarafeyni muhase-
meynce kabulüne kadar üç aylık müddet kendiliğin
den tecdit edilecektir. Muhasemeynden birisi işbu 
mukavelenameyi tecdit eylemediği takdirde tarafı di
ğere ve tngiliz, Fransız ve kalyan mümessillerine mü
tareke müddetinin inkızasından hiç olmazsa on beş 
gün evvel ihbarı keyfiyet eyliyecektir. 

Puvankare Gorzon Şanze 
İşbu telgrafnameyi Büyük Millet Meclisi Hükü

metine tebliğ ederken İngiliz, Fransız ve İtalyan fev
kalâde komiserleri hükümetlerinin mümkün olduğu 
kadar kısa bir zamanda cevaba intizar ettiklerini ilâ
veye lüzum görürler. 23 Mart 1922 

Pelle Rombolt Horas Garoni 

MAHMUT CELAL BEY (Hariciye Vekâleti Ve
kili) (Saruhan) — Bendeniz efendim notanın verildi
ğinden sonra bazı ajansların bu meseleye ait neşriya
tım ve hususî istihbaratımızı aynen... 

VEHBİ BEY (Bitlis) — Yusuf Kemal Beyden bu 
hususta bir şey yok mu efendim? 

MAHMUT CELAL BEY (Devamla) — Var efen
dim oraya da geleceğim. Bu notanın tanziminden 
sonra bu meseleye müteallik Avrupa Ajanslarının ba-

J zı tebligatı var. Bizim de bazı istihbaratımız, var. Mec-
I Iisi Âlinizin tenvirine medar olmak üzere okuyorum. 

Bittabi bunlar gayrı resmi mahiyeti haiz şeylerdir. 
RAGİP BEY (Amasya) — Yusuf Kemal Beyden 

I resmî bir şey varsa evvelâ onu okursanız daha iyi 
I olur. (Gürültüler) 

MAHMUT CELAL BEY (Devamla) — Efendi-
I 1er, kavga edecek isek hiddetli olan arkadaşlarıma 
I söylerim ki eğer bu yapılmak isteniliyorsa bendeniz 
I de kavga ederim. Fakat malumatımı arz etmek isti

yorum. 
I Evvelâ müsaadenizle Yusuf Kemal Beyle Ferit 

I Beyden aldığımız telgrafları okuyacağım. Yusuf Ke
mal Beyden şimdiye kadar iki telgraf aldık. Bunun bi
risi muamelâtı hariciyeye ve bazı vesayaya aittir. 
Kalemde muamelesi yürüyor. İkincisi Puankare ile 
mülakatına aittir. Telgrafın aslı 3 Mart tarihlidir ve 
bize 21 Mart tarihinde vasıl olmuştur. İstanbul'a ba-
zan Paristen telsiz telgarfla geliyor. Oradan Zongul
dak telsizi tevassut ediyor. Ekseriya burada kelime
ler ve huruf alt üst olduğu için içinden çıkmak müm
kün olmuyor. Bazan İstanbul'a posta ile ve İstanbul' 
dan bize tel vasıtasiyle geliyor. Fakat bu aldığımız 
telgrafların hepisinin de ayrı ayri metinlerini istedik; 
geldiği vakitte halledeceğiz. Şimdiye kadar aldığımız 
telgrafların hiç birisi bir çok gayretlerimize rağmen 

I muntazam surette halledilememiştir. İhtimalki düşman
larımız bizi malumattar etmemek için sureti mahsusa-
da tertibat yapmışlardır. İhtimalki telgrafhanelerin ha-
tasıdır. Bunu en seri vasıtalarla Yusuf Kemal Beye 
yazdık. Ferit Beye, Celalettin Arif Beye yazdık. Si
zin ancak Avrupa'da bulunduğunuz zamanda ve bi
zim milletimizin mukadderatı hakkında en mühim mü-
zakerat cereyan ettiği bir anda sizin bize söyleyece
ğiniz ufak bir sözün büyük bir kıymeti vardır. Bi-

i naenaleyh muhaberatımızın sureti temini iktiza eder. 
Fakat öyle anlaşılıyor ki bu zatın dahi iktidarı da
hilinde olmayan fevkalâde ahvalden neşet etmiş bir 
haldedir. 

Heyeti vekilenize bir nota tevdi olunur olunmaz 
ilk evvelâ Hariciye Vekilinizin Avrupa'da teması do-
layısiyle ve elan bu işi sırtında taşımış bir zat ol
mak dolayısiyle onun mütalaasını almaya lüzum gö-

I rülmüştür. İstanbul'dan en seri bir vasıta ile mütalaası 
sorulmuştur. Aynı zamanda İstanbul'da bizim muhabe
ratımıza delâlet eden zatten rica etmiştir ki artık her 
ne vasıta ile sizin için mümkünse, bu temin edilirse 

j telgrafınızı o vasıta ile ve en seri bir surette telgrafı-
j mızı alınız ve onu isal ediniz, Cevabını alınız ve 
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bize bildiriniz demiştir. Binaenaleyh vaziyet bundan 
ibarettir. Size telgrafın hal olunabilen noktalarını oku
yorum. 2 Mart tarihlidir. Muhtelif ricali siyasiye ile 
vukubulan mülakatlar tafsilen posta ile arz olunacak
tır. M. Puankare itilâfnamenin, ki kilikya'nın itilâf-
namesidir, harfiyen tatbiki lüzumundan bahisle bunun 
iki memleket arasındaki ananevi dostluğun fevkalâ
de haizi ehemmiyet olduğunu ifade eylemiştir. Sonra 
Aymtapta ve Mersin'de Fransız hıristiyanlarına tecavüz 
vaki olmuş. Birtakım böyle muamelâtı cariyeden bah
sediyor ki bunlar halledilmiştir ve kısmen elimizde 
derdesti haldir. Puankare'nin haizi ehemmiyet- olan 
bu mülakatına şunu ilâve ediyor. Mösyö Puankare be
yanatında gayet ihtiyatkâr bir zat olup mamafih sulh 
meselemizi, Ankara iltilâfnamesi merbutatı dairesin
de müttefikleriyle beraber... (Yine çıkmamıştır.) (der
de) Belki rüyet manasını ifade eder. İtilâfnamenin 
umumi muahedeye dahil olması lâzım geleceği ve bu
rası şayanı nazardır. Şimdiki fıkra efendim : Fran
sa burada kuvvetli bir Türkiye isterse ancak âdilâne 
bir sulh meselesini müttefiklerinin başka bir surette 
telâkki edeceklerini, nitekim İzmir şehrinde Rum ek
seriyeti olduğunu beyan etti. Metalibi milliyeyi ken
disine ariz ve amik izah ettim. İzmir şehrinin müs-
lüman ekseriyeti gayri kabili münakaşa olduğunu ve 
böyle olmasa bile İzmir'in Türkiye'den ayrılması Ana
dolu'nun boğazlanması olacağı yolundaki beyanatımı 
hüsnü telâkki etti. Sonra İstanbul'dan Çukurovaya ait 
imtiyazat vesaire varmış. Bunları celbediniz, tetkik edi
niz. Bunlar Yusuf Kemal Beyin vesayasıdır. 

İkinci telgrafı, ki bunda maalesef tarih bile yoktur. 
Çıkarabildiğimiz şeyler İngiltere'de mehafili siyasiye 
yavaş yavaş lehimize dönmektedir. Lort Gürzon ile 
iki defa görüştüm. Bize karşı muamelesinde geçen 
seneye nispetle mülayemet vardır. İlk mülakatımda 
sulhun esas prensipleri olmak üzere dermeyan ettiği 
şeraitle metalibi milliyemiz arasında büyük farklar 
mevcuttur. Anadolu'nun tahliyesi esas itibariyle ka
bul edilmiş olduğundan... Bundan ötesi temamen ka
rışıktır. Çıkmıyor efendim. İsrarı üzerine Hükümeti
me arz edeceğimi bildirdim. Ferit Beyden de telgraf 
aldık. Ferit Beyin bu halledebildiğimiz ve tamamen 
halinde muvaffak olamadığımız telgrafı şudur. Şifresin
de haizi ehemmiyet görülen şunlardır : 

Ajans Kurye'nin evvelce muhaberat ile kararlaş
tırmış olacağını beyan ve muavenet rica ettim. Gö
rüşmeden söylememeye mecbur olduklarını bildirdi
ler. Onun üzerine dedim ki müddeiyatımız malûm
dur. Tahliye olunmadıkça mütareke akdi gayri müm
kündür. Nikbin veya bedbin misiniz sualime karşı 

Hariciye Müsteşarı buna cevaben nikbiniz dedi. Fa
kat siz de şüphesiz alemin kendimizin ihtiyacını ve 
sulhdan gelecek menfaati, istifadeyi unutmazsınız. 
Hariciye Nezareti İngiltere siyâsete yaklaştığına ve 
ancak İtalya devletinin hodbin... (Ondan sonrası çık
mıyor efendiler.) Ferit Beyin şifrelerinden aldıklarım 
bundan ibarettir. Telgraflar bunlardır. Yalnız şunu 
ifade etmeye mecburum. Paris'ten evvelisi gün bir tel
graf aldık. Bu telgraf açık idi. Telgraf orada Paris 
mümessilimizin Başkâtibinin imzasiyle veriliyordu. Bu 
telgrafta deniliyor ki : Lort Gürzo'nun siyasî hasta
lığı münasebetiyle konferansa iştirak edemeyeceği şa
yi olmaktadır. Kendisinin çekileceği mevzubahistir. 
Bittabi bu hakikat karşısında bu havadis tam mana-
siyle suya düşmüştür. 

Ajans Havas'ın bu mütareke teklifine ait ve üç
ler konferansına ait bir tebliği vardır. Efendiler bu
nun tercümesini aynen okuyorum : Mütareke teklifi
nin Yunanlılar ve Türkler tarafından kabulü takdi
rinde Türk ve Yunan kumandanlıklarının mümessil
leri ile düveli mutelife zabitanından mürekkep bir mü
tareke komisyonu İstanbul'da içtima ederek Asyayı 
Suğranın Yunanlılar tarafından tahliyesi şeraitini ka
rarlaştıracaklarını Ajans Havas zannetmektedir. Tah
liye 3 ay devam edecek ve bir tahliye komisyonu şe
raiti tahliyeye nezaret edecektir. Bilâhare müzakeratı 
evveliyei sulhiyeye İstanbul'da ibtidar edilecek ve Dü
veli mutelife nazırları İzmir'in idarei siyasiyesini te
zekkür edecektir. Türkler İzmir'de hâkimiyyetlerini 
tekrar iade edecekler. Fakat Valinin tayini vesaire dü
veli mutelife veya Cemiyyeti Akvam tarafından tayin 
edilecektir. Bn gayri resmî, Ajans Havasın neşriyatı
dır. 

İstanbul'da bizim işlerimize bakan Hikmet Pey 
ismindeki arkadaşımızdan 24 tarihli aldığım şifrenin 
halledilmiş kısmıdır. General Pelle, ki Fransız aske
rî komiseridir. Bugün mümessiller konferansında bu
lunduğu cihetle henüz görüşemedim. Yarin kabil ol
duğu takdirde behemahal görüşüp Paris konferansının 
ilk müfredatı notası hakkında hayırlı beyanattan taf
silât almaya çalışacağım. Neticeyi arzedeceğim. Kay
makam Saru' ki bu zat Franklen Büyyo'nun refaka
tinde Ankara'ya gelmişti. Kilikya müzakeresinde hazır 
bulunmak üzere Kaymakam Saru'nun Ankara'ya gel
diğini bildirmek üzere malûmat kabilinden berveç-
hiâti hulâsa ediyorum. Mütareke teklifinin kabulü 
halinde Anadolu'nun kuvvei müdafaasını kesretmek, 
ademi kabulü halinde hadis olacak hadisenin mesu
liyetini Ankara'ya yükletmek olacak. 
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Bir tuzak olup bu her iki tehlikeye mani olmak 
üzere Türkiye ve Yunanistan ve Düveli mutelife ara
sında tesisi arzu edilen sulhun şeraiti esasiyesi ev
velce tayin ve tespit edilmek şartiyle bir mütareke 
teklifi kabul edilebileceği tarzında bir cevap ilası 
lâzım gelir. (Bir daha okunsun sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Lütfen bir daha okun
sun. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Efendim 
bunlar mahiyeti hususiyeyi haizdir. Sırf istihbarat
tır. Binaenaleyh sırf Meclisi Âlinizi tenvir için söy
lüyorum. Kaymakam Saru'nun bildirdiği veçhile tek
rar okundu. Geçen akşam Atina telsizinin bir tebli
ğini bizim telsiz almıştır. Onun tercümesini okuyo
rum. Bu mesele hakkında Yunan efkârı umumiyesi-
nin veyahut Yunan hükümetinin noktai nazarını bi
ze gösterebilir. Az çok gösterebilir, kayıt ile arzedi-
yorum. 

Burada temin edildiğine göre mütareke müzake
resi için içtima eden meclisi nuzzar sulhun Yunanis
tan için iadesi temayülâtının yeni bir delili olarak 
mantıkî olmasına rağmen tatili muhasemat hakkında 
müttefikler tarafından vaki olan teklifi kabul edecek
tir. Matbuat mütareke teklifi münakaşatı umumiye-
sinde Yunanistan'ın bunu kabul etmesi beyan ve fa
kat bazı gazeteler kuyudatı ihtiyatiye dermeyan et
mektedirler. Ceneral Papulas buraya çağırılmıştır. Ag-
lebi ihtimal buraya vasıl olacaktır. Bu kadar efen
diler. 

İstanbul'da hususî istihbaratımız : Fransız mü
messilliği Fransızca telgrafnamelerinde akalliyetlerin 
hukukunu tayyederek berveçhizir tebliği arzetmiştir. 
Resmî bir tebliğdir. Üç Hariciye nazırı badezzeval 
aktedilen celsenin kısmı azamı gerek Asya ve gerek 
Avrupa'da ekalliyetlerin himayesi meselesine hasrey-
lemişlerdir. Bilâhare Türklerle Yunanlılara teklif olu
nacak sureti tesviyeye ithal olunacak bir takım müf
redatın heyeti umumiyesinde itilâf hâsıl olmuştur. 
Mezkûr itilâfın tatbiki halinde Cemiyeti Akvam bu 
bapta teşriki mesaîye davet edilecektir. Şeraiti mu-
salehanın kabulünü müteakip Türklerin de dahil bu
lunmalarını talep edecekleri muhtemel bulunan Ce
miyeti Akvam berveçhiati mevaddın tatbikinde teşri
ki mesaîye davet edilecektir. ... komisyonu Asyayı 
Suğra'mn tahliyesi hakkındaki teklifatını üç hariciye 
nazırına bildirmiş, binaenaleyh mezkûr teklifat bun
lar tarafından tasvip edilmiştir. 

Diğer bir malûmat da efendim Paris'ten geliyor. 
24 vusulü. 25, Cemiyeti Akvam bilhassa ahalinin 

muhtelit bulunduğu mahallere komiserler gönderece
ğini ve bu komiserlerin cemiyete rapor göndererek 
akalliyetler meselesindeki tecavüzatı bildiremeyecek-
lerini Ajans Havas zannediyor. Ermeni meselesi hak
kında düveli müttefika nazırları Ermeniler için de ... 
müşabih yerli bir yurt ihdasını tasavvur ettiler. Mös
yö Puankare, İvan ve Mr. Lort Gürzon - Kilikyayı 
teklif etti. Fakat M. Puankare'nin mukavemeti üze
rine Kilikya'dan sarfınazar edildi. Konferans yarın 
Ermenilerin ikamet ettikleri mahallerde hukuklarını 
muhafaza edecek sureti tesviyeyi tetkik edecektir. 

İkincisi; efendim; yine Ajans Havas'ın : Hariciye 
nazırları mülakatlarına devam ettiler. Mareşal Foş*un 
riyaseti altında askerî kumandanları ve mütehassıs
larını İstanbul kumandanlığı tarafından ihzar edilen 
esamisi vesairesi tetkik edilmekte bulunan umumî şe
raiti sulhiyenin tetkiki, şeraiti sairesinin kabulüne mu
allâk bulunan Asyayı Suğra'mn sureti muslihanede 
şeraiti tahliyesini tetkik ettiler. Sabah celsesinde ha
riciye ekalliyetlerin muhafazasını ve noktai nazarı 
müzakereye başladılar. Lort Gürzon'un ve Puankare' 
nin noktai nazarları tehalüf ediyor. Mösyö Puankare 
daha ziyade Sevr muahedesinin tadiline mütemayil
dir. Bu mesele etrafında şimdiye kadar alabildiğimiz 
malûmat bundan ibarettir. 

İsmet Paşa Hazretlerinin bu mütareke teklifi şa
yiası üzerine orduya yaptığı tamimi göndermişlerdir. 
Müsaade buyurursanız onu malûmat kabilinden oku
yayım ve mahrem olarak okuyorum. 

Suret 
Mürekkep konferans Paris'te inikat etmiştir. Av

rupa'da bulunan Hariciye Vekilimiz netayici mülâ 
katından sarih mana ifade eden haber yoktur. Yal
nız bu seyahat daima lehimize devam eden Fransa 
efkârı umumiyesini mütebariz bir vaziyete getirmiş 
ve İngiliz efkârı umumiyesinin bir kısmını da lehi
mize çevirmiş olduğu resmî iş'arattan anlaşılmıştır. 
İngiltere kabinesinde Hindistan nazırı olan Montağü' 
nün sureti istifası ve bilâhare fikrini ... izahatı ale
niye lehimizdeki cereyanı takviye eylemiştir. Üçler 
konferansında ... bu Monteğü'nün, derhatır buyurur
sunuz ki, (Biliyoruz sadaları) üçler konferansında 
Türkiye meselesi mevzuubahis olmaktadır. Yunan
lıların ahval ve idarei dahiliyesinde ademi intizam 
vardır. Bunun Yunan ordusuna sirayeti Yunan ve İn
giltere'yi düşündürmekte devam ediyor. Müsaade bu
yurursanız Paris mümessilimiz Ferit Beyden aldığımız 
bir telgrafta ki kendisine tahsisen bir iki telgraf çe
kerek katiyetle işin anlaşılmasını tavsiye etmiştik. Ge-
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rek Ferit Beyden aldığımız telgrafta gerek matbuat 
vasıtasiyle Gonaris'in Yunan Meclisi millîsindeki be
yanattan anlaşılıyor ki Yunanlılar istikraz akdine mu
vaffak olamamıştır. Bunun Yunan ordusuna sirayeti 
Yunan ve İngiltere'yi düşündürmekte devam ediyor. 
Siyasete ve bugünkü hasım bizi ve bizim tarafımızı 
iğfal edecek (burası çıkmamıştır) ve bu sayede Yu
nanistan idaresini ve inzibatını takviye ve istihzaratı 
ikmal ile beraber aleyhimizde bir zemini siyasi vücu-
de getirebilecek kadar zaman kazanmak düşmanla 
rımızın yaptığı tedabir cümlesinden addolunabilir. Ni
tekim bir mütareke akdi teklifinde bulunacakları 
mevsukan haber alınmıştır. Bu babta bir iki güne 
kadar daha vazıh malûmat istihsali memuldur. Düş
manlarımızın ordumuzda ve gerek umum milletimiz
de gevşeklik ... tedabirini en dikkatli ve vesveseli te
dabir ile karşılamak ve bu suretle sulh zeminine tak-
rip etmek mümkün olacağını bütün akval ve efali-
mizle düstur ittihaz etmelidir. Bazı mülahazat ve ve-
sayayı ciddiye dolayısiyle hali intizarda bulunan or
dumuz düşmana fırsat vermemek için münasip za
manı fevt etmeyecektir. Buna nazajan bilcümle ku
mandanlar ve zabitler ve askerlerimizin her an müte
yakkız ve her an müheyya bulunmaları tavsiye olu
nur. Budur efendim; Fevzi Paşa Hazretlerinin be
yan buyurdukları veçhile bittabi bu notaya cevap ve
rilecektir. Bu notaya cevap verilirken mütareke teklif 
olunurken ordunun da noktai nazarını anlamak en 
birinci vazifemizdir. Meclisi Âlinizin de bu mesele 
hakkındaki noktai nazarını bilmek, ordu Meclisi Âli
nizin noktai -nazarını bildikten sonra ve katî şekilde 
Heyeti Vekilece tasdik olunduktan sonra o şekil dai
resinde yine gelip Heyeti Celilenize katî şekli arzede-
ceğiz. Binaenaleyh bu meselede tenvirinizi; izahatını
zı bekliyoruz. s 

EMİN BEY (Erzincan) — Şimdiki halde hükü
metin fikri nedir, Hükümet ne düşünüyor? 

ZÜLFİ BEY (Diyarıbekir) — Efendim, bu mü
tarekeyi bize teklif eden hangi vasıta idi ve kim
dir? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Hakika
ten arkadaşımızın sualleri mühimdir. Bendenizi af 
buyurunuz. Hariciye Encümeninde arkadaşlarımla bi
raz meşgul olduğum için bu notanın ne suretle He
yeti Umumiyenize arz olunduğunu göremedim ve zan
nediyorum ki şekilde mevzubahis olmuştur. Onun 
için bu noktaya temas etmedim. Nota, İstanbul'dan 
aldığımız bu mesele hakkındaki şifre 23/24 mart ta
rihlidir. Fransız, İngiliz ve İtalyan mümessillikleri, 
Baş tercümanlıkları namına nezdi acizîye gelerek - ki 

bunu yazan demin söylediğim Doktor Hikmet Bey
dir ve orada bizim işlerimize bakan zattır. 

BİR MEBUS — Hilali Ahmer'de değil mi? 
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Hilali 

Ahmer, evet efendim, nezdi acizîye gelerek sureti 
âtif»e münderiç notayı tevdi etmişler. Zatı şahane 
hüKÛmetine de bir suretini verdikleri bu nota mün-
dcreciitının Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tince mazharı kabul olarak mümkün mertebe sürat
le bir cevap ümidini izhar eylediler. Ferman. 

Şek i telgraf böyledir. 
EMİN BEY (Erzincan) — Bizim resmî memuru-

muzdur değil mi Celâl Bey? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Fahrî bir 
memurumuzdur. Bizim namımıza orada hareket et
mektedir. 

EMİN BEY (Erzincan) — Demek bizim namımı
za. Bu mümessillerce de malûm bizim namımıza ha
reket ettiği. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Şüphesiz. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Bunu kendi arasında 

münakaşa etmiş. Bu babtaki kanaati neden ibarettir? 
Lütfen söyler misiniz efendim? 

BİR MEBUS — Beyefendi, bu meseleye ait Yu
suf Kemal Beyden bir şey geldi mi? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Yusuf 
Kemal Beyden maalesef gelmemiştir. Ondan değil 
Avrupa'daki mümessillerimizden hiç birisinden bir şey 
gelmemiştir. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Reis Bey, bir 
sual sormaklığıma müsaade eder misiniz? Avrupa'da 
bizim mümessillerimiz var. Bunlardan cevap alamı
yoruz, deniliyor. Ne, mana vardır onları oraya... Bir 
telgraf alamıyoruz. 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) — Acele etmeye
lim. Hoca Efendi Hazretleri. 

REİS — Efendim muhavere şekline sokmayalım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hükümet 
bunun hakkında ne düşündü? Hükümetin düşüncesi 
belki burada epeyce münakaşayı mucip olur. Ne va
kit görüşmüş ve yanlış düşünmüştür? Ve belki de 
doğru düşünmüşlerdir. Hükmü Heyeti Celile vere
cektir. Heyeti Celilenin kanaat ve efkârı tebellür et
tikten sonra Heyeti Vekilenin evvelce verdikleri ka
rar zaten keenlemyekündür. Ne düşündülerse düşün
düler. Hâkim Meclisi Âlidir. Şimdiki fikirleri bizce 
bir mana ifade etmez. Belki boş bir münakaşaya se
bebiyet verir. Bizim arzumuz dairesinde yazacaklar-

I dır. Binaenaleyh şimdi bir mana ifade etmez. 
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MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — "Bendeniz 
Hüseyin Avni Beyin fikrine iştirak ediyorum. Heyeti 
Vekilece verilmiş bir karar yoktur ve olamaz. Yal
nız bu notayı nasıl telâkki ettik? Onu arzedecektim. 
Mahaza o telâkkimizde belki benim fikri mahsusum 
olabilir. Telâkkimiz herhalde bu notayı böyle ortaya 
atmak suretiyle şark konferansı ve bilhassa İngiliz
ler pek mühim bir rol, pek mühim propaganda ze
mini ihzar etmişlerdir. Bu doğrudan doğruya propa
gandanın, notanın münderecatı herhalde bizi mem
nun edecek bir şeklîden çok uzaktır. Fakat bunu 
doğrudan doğruya ret etmenin de büyük mahzurları 
vardır. Cihan efkârı umumiyesini Sevr muahedesi
nin tadili için teşebbüste bulunan Hindistan'daki din
daşlarımızı ve bizim lehimize hareket edenleri bizim 
reddimiz dolayısiyle aleyhimize çevirebilir ve belki 
aleyhimizde onlara işte görüyorsunuz bunlarla anlaş
manın imkânı yoktur. Söz anlayamayacak derecede 
haşin adamlardır. Zemininde propaganda ihzar ede
bilirler ve sonra bu ret karşısında siyasîler Yunan 
ordusuna daha ziyade yardım, etmek imkânını elde 
ederler. Fakat doğrudan doğruya kabul edildiği tak
dirde de azim mahzuru meydandadır. Şu hale bu 
azim... 

Bu bir siyasî hiledir. O siyasî hileye karşı düşü
nerek akilâne hareket etmek lâzımdır. Onun siyasî 
tedbir ile önüne geçmek iktiza eder. Yani bendeniz 
ilk bu tesir altında kaldım, trşadatınız dahilinde 
hareket edeceğiz. Getireceğimiz şekli bunu tatmin 
ve temin eder bir şekilde görürseniz tasdik edersiniz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Celâl Beyefendi; 
REİS — Müsaade buyurunuz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Hüseyin Avni Be
yefendinin bu söyledikleri mütalâa varit bir mesele
dir. Ordunun ruhunu, ahvali hakikiyeyi, ahvali ru-
hiyesini Başkumandan bilir. 'Heyeti Vekileye bizde 
dahil değildir. Bu mesele hakkında bir kaç gündür 
aranızda konuştunuz. Bu şekil üzerinde ne kararınız 
varsa onu dinleyelim. (Daha kararları yok sadalan) 
Heyeti umumiye buna hâkemdir. Söyleyiniz de din
leyelim. 

Daha iyi Başkumandan bilir ve hakikat mesele de 
bundan çıkacaktır. 

REİS — Efendim, birinci olmak üzere sözü Mü-
dafaai Milliye ve Hariciye Encümenleri mazbata mu
harrirlerine veriyorum. Meselenin ehemmiyeti dola
yısiyle. Hangisi isterse o söylesin. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Usut hakkında 
bir şey arzedebilir miyim? 

REİS — Usul hakkında Ali Şükrü Bey söyleye
cekler. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, Heyeti 
Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin ifadatından anladığı
ma göre, bu nota bize tevdi ediliyor ve bunun hak
kında müzakerat yapacağız. Bu müzakerattan ordu 
kumandanlığı, yani ciheti askeriye haberdar edilecek. 
Bunun üzerine bir formül hazırlayacaklar, bize geti
recekler. Şimdi bendeniz anlıyorum ki, iş ters tara
fından yapılıyor. Bizim burada iş görebilmemiz ve 
mütalâa beyan edebilmemiz iş görüp hakkiyle bir 
karar verebilmekliğimiz için asıl oranın mütalâatını 
(o tarafın mütalâasını) almak lâzımdır. Tersinden baş
lamak lâzım değildir. Çünkü mademki kararı katîyi 
verecek burasıdır. ... Verebilmesi için her türlü va
ziyetten askerî, siyasî her şeyi bilmek lâzım gelir. 
Onun için bendenizce ters taraftan işe başlanmıştır. 
Bunun için bizim bilmediğimiz, yani askerî vaziyeti 
vesaireyi bilmeden katî kararı burada ittihaz edeme
yiz. Onun için şekli değiştirmeliyiz. Ve ona göre... 
Oradan lâzım gelen malûmatı almalıyız. İyi düşüne-
rekten karar vermeliyiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim ben
deniz Ali Şükrü Beyin mütalâasiyle müşterekim. Böy
le gayet mühim ve hayatî bir mesele böyle derakap 
mevzuu müzakere olamaz. Bu meselenin bu müza
kerenin bizim üzerimize cümle ve kelimelerle gelmiş 
olan bir şekli vardır. Bir de bunun altında bize 
bunun bu şekil ile yazıp gönderen bir ruh vardır. 
O ruh nedir, ne maksatla yazılmıştır? Bu nedir, bu
nu anlamadan cevap vermiş ve meselenin mana ve 
ruhuna göre hazırlanmamış oluruz. Binaenaleyh, bu 
mesele iyi malûmat alındıktan sonra hal olunabilir 
bir meseledir. Malûmat alınmadan bugün burada 
müzakere etmek heyecanla, hissiyatla hareket etmeye 
ve binnetice Heyeti Celilenin bu mesele hakkında 
yanlış bir karar vermesini mucip olur. Onun için bu 
meselenin bugün görüşülmesi münasip olmaz. Ne 
mütalâa olursa olsun neticesi bunun bir karara çık
maz efendim. Bendeniz diyorum ki; bu benim ka
naati zatiyemdir, vicdaniyemdir. - Belki başkası der 
ki şimdi halledilsin. Binaenaleyh bendenizin teklifa-
tım şunlardır : Meclisi Âli sulh meselesini anlamak 
için Avrupa'ya Hariciye Vekilini göndermiştir. Alela
de bir zatı değil, kendi vekilini. Bizim Hariciye Ve
kilimizin oradan bize karşı hiç bir haberi gelmek
sizin doğrudan doğruya bu işe atılmak doğru mu
dur? Bize bu telgrafı tebliğ eden Hükümetler Ha
riciye Vekilimizin de 24 saatte bize telgraf gönder -
dermesini temin edebilirdi. Meclisi Âli Hariciye Ve-
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kilini oraya göndermiştir. Anın telgrafını almadan 
mesele müzakere edilmeyecektir.. Hariciye Vekilinin 
fikir, mütalâası ne ise bize bildirir ve Heyeti Vekile 
ona göre tevessül etmelidir. 

MAHMUT CELÂL BEY (Hariciye Vekâleti Ve
kili) (Saruhan) — Edilmiştir efendim ona... 

SELÂHADDİN BEY (Devamla) — Pekâlâ 
efendim. Çok güzel bir kere bu lâzımdır, müzakere 
etmek için. Yusuf Kemal Bey acaba ne diyor? Yu
suf Kemal Bey bu hile midir, yoksa samimî yazılmış 
bir şey midir diyor? Bu anlaşılmalıdır. Mahallinden, 
mesul Vekilden malûmat gelmeden işe atılamayız. 
Aynı zamanda Roma'da, Paris'te, Londra'da, şura
da burada iyi kötü mümessiller var. Onların da ora 
menafin ile temasları var. Bunlar da bu mesele hak
kında ne malûmat almıştır? Meclis bunları ne için 
oralara gönderdi? Böyle en hayatî bir meselede, on
ların malûmatı gelmeden sakat bir karar vermek olur 
mu? Binaenaleyh bu dahi sakattır. Bunlar Hükümet
çe anlaşılmalıdır. İkinci bir mesele; mütarekenin'ne
ticesi yine bir mütarekedir. 

REİS — Salâhaddin Beyefendi esasa girmeyiniz. 

SELÂHADDİN BEY (Devamla) — Söz alan ar
kadaşların ... malûmatı mevcude iie bugün halli me
selenin mümkün olmadığını arzetmek istiyorum. İkin
cisi bu meselenin yekûnen neticesi bir mütareke akdi-
dir. Bu mütarekenin akdi bir menfaati askeriye mi, 
bir mazarratı askeriye midir, nedir? Bizim için akde
dersek menfaat mı var? Yoksa Mazarrat mı var? Bu 
meseleyi Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Haz
retleri veya Başkumandan bildirmelidir. Meclis bu
nu bilmeden nasıl müzakere eder? Nasıl halleder? 
Kararı nihai kimindir? Meclisin midir, ordunun mu
dur? O halde bu mesele hakkında Başkumandanlık bi
zi tenvir etmelidir. Ve ordu ... zatiyesi dahi okunabil-
melidir. Çünkü bunlar belli başlı âmillerdendir. Onun 
için bu taayyün etmeden Meclisi Âli vaziyeti askeri
yeye karar veremez ve mütalâa da yürütemez. Çün
kü leh. ve aleyhde irat olunacak mütalâatın istinat 
ettiği hüküm oradadır. Hakayikin başında duranlar
dır. Üçüncüsü vaziyeti haziranın temdit veya ademi 
temdit meselesi idarî ve hayatî meseledir... İşin malû
mat geldiği zamanda Maliye Vekili. Beyefendinin de 
hakikî ve açık vaziyeti maliyemiz hakkındaki malûma
tım dinlemelisiniz. Çünkü arzetmediği gayet mühim 
şeyler vardır. Bunun arzı belki Avrupa'daki müza-
kerata sui tesir eder ve Meclisin heyecanını mucip 
olur diye biz tutuyoruz. Bu vaziyeti de dinlemelisiniz. 
Bu üç vaziyeti bildikten sonra herkesin düşünme-

I sini ve Hükümetin malûmat tedarik etmesini teklif 
I ediyorum. 

RİZA NUR BEY (Sıhhiye Vekili) (Sinop) — 
Efendim, beyefendi buyurdular ki bugün mesele bu
rada konuşulamaz. Ve karar ittihaz etmek şu esbab-
dan doğru olamaz, dediler. Zaten Hükümetin bu 
meseleyi bugün halletmek ve karar almak fikri yok
tur. Öyle de bir kayıt ve karar vaki olmamıştır. Bu-

I rada Hükümet kabine meselesi, Meclisi Âli, ordu 
meselesi katiyyen yoktur. İki senedir takip ettiğimiz 
bir gayei mukaddesenin bir zamanı halli gelmiştir. 
Öyle mühim bir andayız. Bunda hiç şüphe yoktur. 
Bunda elbirliğiyle çalışacağız ve salim bir karar itti
haz edeceğiz. Onu da ariz ve amik elbet mütalâa 
buyuracaksınız, tahlil buyuracaksınız. Ondan sonra 

I salim bir karar ittihaz edilecektir. Ve zaten Heyeti 
I Vekile bu meseleye dün vazıyet etmiştir. Dün öğle 

üzerleri idi. O zamandan ta şafak vaktine kadar meş-
I gul olmuştur. Yalnız meseleyi tetkik etmiştir, tenkit 

etmiştir, tavzih etmiş, tevsi etmiş, gözünün önünde 
bir takım hututu esasiye teressüm etmiştir. Fakat bir 
kararı kati verememiştir. Böyle mühim bjr meseledir. 
Her şeyi Meclisi Âlinize arzetmek mecbuıiyetinde-

I dir, vazifesidir. Bugün arzediyor. Mütalâa buyurur
sanız, Heyeti Vekile de istifade eder. Burası Şûrayı 

I devlet değildir. Meclisi Âlidir. Kuvvei icraiye sahibi
dir ve her şeye hâkimdir. Onun için Heyeti Vekile 
de, Hükümet de onun elinde bir memurdur. Tabiî 
vaziyettedir. Arzetmemesi bir kabahattir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — İstişarî ma-
I hiyette dediler de. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Efendim Meclisi 
I Âliye arzetmektir. Tenevvür meselesidir. Kararı katî 
I ittihaz edilmiyor ve biliyorsunuz ki Başkumandan Pa-
I şa Hazretleri de burada değildirler. Arzetmek iste-
I rim ki ordunun başından katiyen ayrılmak da doğru 
I değildir. Olur ki bunlar başka türlü bir şeydir. Re-
I havete düşürür. Bakarsınız orada taarruz vaki olur. 
I Mühim anlardır ve mühlik devreler geçirmek şeysi 
I vardır. Felâkete de varabilir bir meseledir. Onun için 

Heyeti Vekile tenevvür ederse orada gider görüşür. 
I Orada görüştüğünü de getirir Heyeti Celilenize arze-
I der. Bu suretle zannedersem gayet iyi ve salim bir 
I noktaya vasıl oluruz. Bendenizin arzetmiş olduğum 
I usul üzerinde, asıl mesele hakkında değildir. Bu ayrı 

bir meseledir. 
I REİS — Şunu arzedeyim ki - söz alan arkadaş

larım daha evvel söz alabilmek için usul hakkında 
I deyip İsrar ediyorlar. Usul hakkındaki sözleri burada 
I hitama erdirelim. Encümenler söylesin. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ben o sah
tekârlığı kabul etmem. 

RElS — Hayır efendim, sizin için söylemiyorum. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Söz be

nim sözüm üzerine cereyan etti. 
REİS — Hayır efendim, sizin üzerinize kastet

medim. Zatı âlileri vesair arkadaşlardan 10 arkadaş 
usul hakkında söz aldılar. Halbuki mütemadiyen tesel
sül edecek. Bunun için daha iyisi encümenler söy
lesin. 

VASIF BEY (Sivas) — Şimdi biz encümen topla
yıp görüşmedik. Binaenaleyh Müdafaai Milliye 
Mazbata Muharriri sıfatiyle Encümenin fikrini, mü
talâasını arzetmiş olmayacağım. Bir asker sıfatiyle 
söyleyeceğim. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Reis Be
yefendi; Vasıf Beyefendi Encümen namına söyle
meyeceklerini bildiriyor, zatı mütalâalarını bildirecek-
lermiş. 

REİS — Vasıf Bey; o halde söz yoktur. Sıranız 
geldiği vakitte söylersiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Söz istiyo
rum, usul hakkında. 

REİS — Efendim, Hariciye Encümeninin bir sö
zü var mıdır? Hariciye Encümeni mazbata muhar
riri veya reisinin bu mesele hakkında söz söylemek 
arzusu varsa söz istiyorsa buyursun. 

REİS — Buyurun Cemil Bey. 
CEMİL BEY (Kütahya) — Bendenizin söyleye

ceğimi Salâhattin Beyle Şükrü Beyefendi söylediler. 
Binaenaleyh bendeniz de vazgeçtim. 

REİS — Buyurun Hüseyin Avni Bey. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
demin usul hakkında arzedeceğim mesele şu idi. 
Bendeniz de Heyeti Celilenin hâkim olmasını bitta
bi biliyorum. Heyeti Vekilenin mukarreratını bura
da mevzuubahsedilmemesi. Yoksa Heyeti Vekileden 
lâzım geleni almak zarurîdir. Bugün dimağımızı dol
duracak havadis alacağız. Askerî kuvvetin münase-
batı hariciyemizin hakkında daha esaslı bir surette 
haberlar alıp bizi malûmattar etmesi esas idi. Ha
riciye Vekilimiz burada notalarını okudular. Fakat 
bir arkadaşımızın işaret buyurduğu gibi Avrupa'da 
pek mühim bir vazife ile dolaşan Hariciye Vekili
mizden bu husus hakkında esaslı bir malûmat al
mak lâzımdır. Bunun üzerinde işleninceye kadar yal
nız hissî bazı şeyler arzedeceğim, müsaadenizle. Bu
gün esas hakkında Heyeti Celileniz bir karar vermek 
için epeyce düşünecek ve bir şey yapamayacaktır zan-

I nediyorum. Bugün yapabileceğimiz bir iş varsa o da 
I efendiler işte biz gösterdiğimiz vahdet ve azmi iman 
I sayesinde Cenabıhak geçen sene düşmanlarımızın 
I vermiş olduğu karar hilâfında olarak bu sene bir 
I oyun şeklinde olsa bile bizim hakkımızı tasdik et-
I inektedirler. (Aldanmayalım sadası) Evet efendim. 
I Biz bunu bugün bir hile diye kabul ederek memle-
I ketin içerisinde ruhu öldürecek bir morfin olmasın 
I demek isterim. Herhalde faydası kadar tehlikesi de 
I melhuzdur. Bunun üzerinde tamiki fikredelim daha 
I ziyade. Gerek orduya ve gerek halk arasına bir uyu-
I şukluk verdirmeyelim. Verilmemesi cihetini gayet ba-
I siretkârane takip edelim. (Bravo sadalan) Efendiler 

I bendeniz de arkadaşlarımın fikrindeyim. Bu müta-
J reke hakkındaki fikirlerimizi ordudan alacağımız ma-
I lûmat ve gerek Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Pa-
I şa Hazretleri ve Başkumandanlıktan alacağı malûmat 
I üzerine bize lütfen kuvvei mukavememiz neden iba-
I rettir ve ne derecededir Ordunun vaziyeti? Ledelhace 
I reddedilirse tahaddüs edecek vaziyet ve alınacak te-
j dabiri, tecavüze karşı alınacak vaziyeti anlamak lâ-
I zım gelir. 

I EMİN BEY (Erzincan) — Efendim; ben bu bap-
I ta beyanı mütalâa edebilmek için, rüfekanın da söy-
j lediği veçhile herhalde ordudan ve Başkumandanlık-
I tan malûmat alınması zarurîdir. Fakat şunu arzet-
I mek istiyorum ki ordunun kuvvei mukavemesinden 
I malûmat almak da Meclisi Âliye uyuşukluk verecek 

mesaildendir. Biz bu işe vaziyet ettiğimiz zaman hiç 
I bir gün, hiç bir dakika mebde'de ordunun kuvvei 
I mukavemesini ve bu işi becermek için paranın mev-
I cudiyet ve ademi mevcudiyetini nazarı itibare alma-
I dik. İlk işe sarıldığımız zaman imanımızla, azmimiz-
j le yürüdük. Elhamdülillah böyle bir muvaffakiyete 

nail olduk ki bu benim için bir muvaffakiyettir. Şu 
mütarekenameyi kabul etmek vallahilâzim halkın üze-

j rinde en fena tesiri yapacak ve emin olunuz sizi 
1 buradan sopalarla kovalayacaktır. Halkı tetkik ediniz, 
I hatta mahalle kahvelerine kadar gidiniz. Halkın ağ

zından işiteceğiniz söz bu kadar muvaffakiyatı ih
raz ettikten sonra neticei katiyeyi elde etmedikten 

1 sonra katiyen teslimi silâh edemeyiz. İşte umumiyet-
I le halkın lisanında dönebildiği kadar söylediği sözler 

bunlardan ibarettir. Binaenaleyh mesaili hariciyede 
acaba İngiltere Hariciye Nazırı bize taraftar mıdır? 
Yoksa ordumuzun kuvvei mukavemesi Yunan ordu-

I sundan fazla mıdır, değil midir? Bunu sormaktan 
j ise şu mütareke şeraitini bize kabul edip etmeyeceği-
I mizi müzakere etmeyi daha muvafık buluyorum. 
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RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim bütün söz | 
alan arkadaşların fikirlerine ben de iştirak -ediyorum. I 
Etimizde malûmat olmadıkça bu kadar mühim bir I 
mesele hakkında beyanı mütalâa etmek birbirimizi I 
tenvir edecek yerde bilâkis tağlit eder. Bendenize ka- I 
lırsa evvelâ bizi tenvir edecek malûmatı elde ede- I 
Hm ve ona binayı fikreyleyelim. I 

RIZA NUR BEY (Sıhhiye Vekili) (Sinop) — 
Efendim, malûmat arzu buyuruluyor. Malûmat ne gi- I 
bi bir malûmat olabilir? Mesail gayet büyüktür. Za- I 
ten onlar tekrar mevzubahis edilecektir. Şimdi bir I 
karar ittihaz edilmiyor ya. Zaten Heyeti Vekile de I 
henüz bir karara vasıl olmamıştır. Onun için bugün I 
elde bir teklif mevcuttur. O teklif hakkında acaba I 
mütarekeyi kabul etmek mi, etmemek mi milletin, I 
memleketin menfaatine muvafıktır? Bu bir meseledir. I 
Mütareke kabul edilirse bu şekilde mi, bu şekliyle I 
mi kabul etmek veya bazı tadilât mı istemek menfa- I 
atimize muvafıktır? Bunlar uzun uzadıya mevzuu mü- I 
zakere olacak şeylerdir. O meyanda bir takım malû- I 
mata da lüzum ve ihtiyaç messederse o da talep I 
edilir. Bugün elimizde bulunan teklif hakkında bizim I 
Avrupa'dan hiç bir malûmatımız yoktur. Hariciye I 
Vekâletimiz ki bu işle meşgul olmak için gitmiştir. I 
Ondan gelen malûmatı gördünüz, nakıstır. Tam ol- I 
saydı yine nakıstı. Meselâ şeraiti sulhiye nedir? Bu- I 
nu bugün bilmiyoruz ve orada yazılmamıştır. Heyeti I 
Vekile bu noktayı düşünmüş ve bunun esas oldu- I 
ğunu Avrupa'ya yazmıştır süratle bütün tafsilâtiyle I 
şeraiti sulhiye hakkında ne malûmatları varsa buraya I 
bildirsinler. Fakat gelmesi bir kaç güne mutavakkıf- I 
tır. Halbuki meselenin teahhure tahammülü yoktur. I 
Eğer biz cevapta beş on gün gecikirsek ihtimal düş- I 
inanlarımız bizi mesul vaziyette bırakmak için fır- I 
sat ittihaz edecekler. Bakınız cevap vermiyorlar, ka- I 
»mi etmiyorlar diyecekler. Yani tehlikelidir mesele. I 

BİR MEBUS — Zaman tayın ediyorlar mı? 
RIZANURİ BEY (Devamla) — Zaman tayan et

miyorlar. Fakat diyorlar ki en kusa müddette. O şartı 1 
'koymuştandır. En seri bir surette cevaba muntazırız I 
diyorlar. Malumatımız bundan ibaredir. FJheftte faz- I 
la malumat almak daha iyidir. Fakat o malumat vasıl I 
oluncaya kadar müzakerede bufunmamaMığımız da I 
doğru değaJkllir. Müzakere açrlsın, devam etsin, ka-
naaltbr tecellî, f fldkfer tebellür ettiin. Bu çok mucibi 
rrteofaaıt bir şeydir. I 

RAGIP BEY (Amasya) — Reis Bey, bir sual sor
mama müsaade buyurular mu? 

RBİS — Efendim sıra ite. Söz Besim Atalay Be- 1 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Bendeniz 
de malumatın gehnesirii işiyorum. 

RAGIP BEY (Amasya) (Devamla) — $!imdi saat 
tamam sekiz veya dokuza geldi. Yani alafıranga iki 
veya üç Heyeti Vekile 24 saat müzakere ettiği hal
de kendi fikrini söyleyemediği halde Meclis bir saatta 
nasıl söyliyebiiBir. 

İlk incisi: Acaba bunu tebliğ eden makama denilse 
ki evet biz henüz Haridiye Vekilimizden cevap ala
madığımızdan dolayı teh'ir dümeğe mecburuz. Ondan 
cevap alacağız ve size de bu malumatı suratla afenatklı-
ğtmızı temin edin. Bunu ret mi telakki edecekler? 

RİZA NURİ BEY (Devamla) — Heyeti vtikite 
zaten böyle bir cevap yazmıştır. Fakat işin uzamaya 
tahammülü olmadığı da malum olmaık ve şimdiden de 
müzakerata başlamak zaruri olduğuna kanaat getir
mek lâzımdır. Bu muhakkaktır. 

RAGIP BEY (Devamla) — Bu hususta karar ver
mek için malumat lâzımıdır. 

RİZA NURİ BEY (Devamla) — Doğrudur. Fakat 
biz de demiyoruz ki bir saata kadar kararınızı veri
niz. Böyle bir teklif malayutaktır. Bir kere karar me
selesi mevzubahis değildir. Meselle müzakeredir. Du-
rudiraz tetkik edilsin. Mesele bundan ibarettir. Ha
kikaten öyle müşkül bir şeydir ki Heyeti Vekile 16 saat 
kadar müzakere ettiği halde bir karara vasıl olama
mıştır. Olmak ta istemez. Laiklin herhalde bir talkım 
fikirler tebellür etmiştir. Binaenaleyh Meclisi Âlide 
de müzakere açıftm ve mesele tamik edilsin. 

EMİN BEY (Bursa) — Efendim Teşkilatı Esasiye 
Kanunumuza göre müdafaai vatan ilanı sulh akdi gi
bi şeyler Meclisi Alinizin salahiyeti cüml'esindendir. 
'Binaenaleyh bugün icrai ve teşrii salahiyetimiz tebarüz 
dîmiş oluyor. Yani Heyeti Vekile bu meseleyi huzuru 
âlinize getirmiş bulunuyor. Heyeti muhlteremıeriize bir 
şey hatırlatacağım. Pekâlâ bilirsiniz ki Mondros 
mütarekenamesindte muhilli haysiyet ve muMM'i şeref 
bir şey yok iken ve o mütarelkenaoveye düveli garbiye 
mümessilleri vazı imza etimlş iken bizi ne kaldar elim 
hallere getördifer. Nerede kaldı ki ptek ağıır şeraitti ih
tiva eden şu mütareke şeraitini tetkik ve müzakere 
edelim. Bendenizin şafosi kanaatüme kalınsa bunun 
müzakereye değer yeri yoktur. Bu reddî lâzım gelir 
bîr meseledir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim ben
denizin en ehemmiyet verdiğim şey Pariste bulunan 
mümessillerimiz tarafından şimdiye kadar bize bir 
malumat verflmörrtösi hususudur. Bundan evvel de ve
rilen malumatlardan bir fayda çıkmamıştır. Ben b'il-
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miyorum, şimdiye kadar arzu etmiş olsaydılar Şim
diye kadar deyil telgraf, elli tane tahrirat gelirdi. 
Maahaza Heyeti Vektilenin dün akşam meşgul olduğu 
mesele bize bugün okunan suretten ibarettir. 
Asıl bertdeniizi korkutan mütareke sözüdür. 
Bundan evvel bir mütareike zamanı daha geçirdik. O 
zaman Ankara'da bulunuyordum. Ankara'da yüzler
ce tabur aslker mevcuttu. Bu mütareke lafzı çıkar 
çikimaz taburları kimse tutamadı. Tüfengini atan 
menül'elket'inıe gitti. Bu mütareke bilmiyorum akibeti 
vahUm bir mesele hudus ettirmesin. Ben bu hususta sa
hibi geliyorsa düşünmeli, neticesini Meclisi Alinize 
bildirmeli. Meclisi Aliniz ona göre müzakere etmeli 
ve karar Vermeli. Benim noktai nazarım budur. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim; ben
deniz bunun henüz müzakereslf zamanı gelmediğini 
Heyeti Vekile namına Riza Nuri Beyefendinin şu 
kürsüden vaki olan beyanatının bir fıkrasiyle Heyeti 
Cefilenize arzeltmek isterim. Beyefendi şu kürsüden 
vak'i oian beyanatı sırasında buyurdular ki 16 saat ça-
hştric. Fakat bir neticeye raptedemedik. Bendemize öy
le geliyor ki bu hal mütareke teklif edilir edilmez ilk 
söz küme ait ise o zatın dinlenmesinden neşet etmiştir. 
Malumu âlileri mütareke teklif edildi mi, birinci defa 
olarak söz ordunundur. Orduya denilir ki böyle bir 
teklif vardır. Ordunun bu baptaki noktai nazarı ne
dir? Ordunun noktai nazarı anlaşıldıktan sonra Hari
ciye Vekâleti noktai nazarını Heyeti Vekileye anlatır. 
Heyetei Vekile gerek ordudan, gerek Hariciye Vekâ
letinden aldığı malumat üzerine hütutu esasiyesirai çi
zer, Meclise gelir der ki; bize şöyle bir teklif vuku 
buldu. Hariciye Vekâletini dünle/dük, orduyu dinledik, 
Heyeti Vekile şu kararı vermiiştir der. Bunu dedik
ten sonra Meclisi Ali ya bu kararı muvafık görür ve
yahut görmez. Şu şu şu cihetlerden siz bu kararda 
isaibet edemediniz. Şu cihetleri tadil etmeniz lâzımıdır 
der. Ya kabul eder, veyahut külliyen reddeder. Yok
sa efendiler bu meselenin m'üzakeratının esasına gire
cek olursak bir haftada bitmez. İstirham ederim bizim 
nokita'i nazarımız şöyle olsun, böyle olsun.. Fakat Baş
kumandan derse ki ben ordunun vazüydtÜ itibariyle 
mutlaka şöyle istiyorum derse Hariciye Vekâiletli de 
siyaseti hariciye itibariyle şöyle olsun derse, bizim 
kararlarımız ne olacaktır? Niçin Meclisi ATi böyle ol-
kait ve çdcimaz yol üzerinde yürüyerek kıymöCh vakit
lerimin zayi ediyorlar? Anladık; teklif edilen mütare
ke şundan ibarettir. Biz de bunun üzerinde yürürüz. 
Berideniz kendi hesabıma sulh müzakeresine giderken 
ordumuzun kuvvetli olmasını ve süngülerimizin par-

I lamasını arzu ederim. Fakat bir şey anlamadan, bir 
şey dinlemeden efendim ben böyle isterim demek zait-

I tir. Bendeniz bu şekli her nasıl olursa olsun kabul et-
I miyeceğim. Fakat benlim kabul etmemeklliğimle zatı 
I âlinizin veyahut diğer arkadaşların noktai nazarlarını 

dinlememek icap etmez. TaBii diğer arkadaşların 
I da başka birer noktai nazarları vardır. Belki bende-
I niz bu şekli tadiien geldiği vakit ona muvafakat ede-
I ceğim. Heyetei Vekilenin teklifi istişari bir müzakere-
I dir. Bunun müzakeresi için hultutu esasi yenlin hazır-
I lanması lazımdır. Belki biz şunu yaptık, şunu teklif 
I edtceğiz, nasıl görüyorsunuz def. O, yok. Arkadaşları

mızın usulü müzakere hakkındaki mütalaaları yardır. 
I Eğer bu işin çabuk neticelenmesini Heyeti Vekile ar-
I zu ediyorsa rica ederiz, suratla ordu kumandanJariyle 
I mi, Başkumandanla mı kimler ise ve Avrupa'da gezen 
I arkadaşlarımızdan malumat alsınlar ve alamadıkları 

takdirde en nihayet kanaati kati yeleriyle buraya gel-
I sinler ve biz de dıyeceğim'izi diyelim. 

I ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — En mühim 
I bir meseledir. Her kes kanaatini söyler. Neden tah-
I dit ve takyit ediyorsunuz? 

RIZA NURİ BEY (Sıhhiye Vekili) (Sinop) — 
Efendim müsaade buyurursnız Hakkı Hami Bey 

I hemşehrim mütarekeden bahis buyurdular ve hersey-
I den evvel bunun orduya taalluk ettiğini söylediler. 
I Bendeniz katiyen bunun böyle olması kanaatinde de

ğilim. Malum mütarekeler iki türlü yapılır. Birisi sırf 
I askeri mahiyettedir. İki düşman ordusu başkumandan

ları arasında üç gün 24 saat bilmem ne kadar mütare-
j ke akdederler.. Cenazelerin kaldırılması, bilmem ne 

için?.. Halbuki diğer bir kısım vardır ki sulh başlan-
I gıcıdır. Mesele budur. Buna nazarı dikkati âlinizi cel-
I bederiım. Malumat isteniliyor. Bizim de bu hususta 
I malumatımız yoktur. Alamamışız, 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Almağa çalışınız. 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Almağa çalışıyo-
I ruz. Fakat alamadık. Fakat efendim aldığımız zamana 
I kadar müzakere devam etsin diyoruz. Malumat ge-

ledursun. Biz müzakeratımızı iyi bir istikamete sevke-
I deriz. Neye o vakta kadar boş duralım. Mesele bu-
I dur. Şimdi bir mütareke şartları vardır elimizde. Bun-
I 1ar malum, altı maddedir. Kimisi şöyle diyor, kimisi 

böyle diyor. Bunları tenkit edemez miyiz? Bu bapta 
I herbirimiz fikri mahsusumuzu söyl'iyemez miyiz? Bir 
1 şey arzedeyim. Meselâ diyor ki müddet üç aydır. Üç 
I ay sonra kendiliğinden imtidat edecektir. Demek 
I "müddeti altı ay oluyor. Altı ay sonra kış geliyor. Kış-
1 ta muharebe olmaz. Bir sene demektir öyle mi? Bir 
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sene gayri mutaharrik durulur mu acaba? Neticesi 
ne olur? Yine bir şey daha arzedeyim. Diyorlar ki 
'konıiorol heyetleri müttefikin zabîtanından, iki taraf 
zabîtanından olacak. İçimize her tarafa girecekler. 
Acaba bu faydalı bir şey rniidir? Bizim için şayanı ka
bul müdür? (Hayir sadalan) Peki, Bir mesele daha: 
Esasatt nerede bulacaksınız rica ederim. Zatı âliniz 
onu söyleyiriiz. (Her taraftan anlarız sadalan). Neyi 
anlıyacaksınız rica ederim. 

BİR MEBUS BEY — Gerek Hariciye Vekili Bey, 
gerek ordunun fikrinii anlamadan ne söyliyelim rica 
ederim. Ne karar verelim? 

RİZA NUR BEY (Devamla) — Canım efendim; 
bir karar için değildir, bu müzakere. Efendim karar 
istediğimiz yoktur. Daha açık söyliyeyim efendiler 
biz bir çok şeyler düşündük, thitimalki muhterem ar
kadaşlarımız müzakere ederlerken içlerinden bir kaç 
kişi öyle güzel şeyler söyler ki, öyle güzel fikirler der-
meyan eder ki herşeye esas'o'ur. Bunda hata mı edi
yoruz rica ederim. (Doğru sadalan) 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Efen
dim * bendeniz mütarekenin esasına ilişeceğim. HalÜha-
zındaflci teklif resmi bir mahiyette olmadığı içlin keen-
lemyekün hükmün dedir. Çünki Hilâli Ahmere, Hâmit 
Beye vaki bir tekliftir. Doğrudan doğruya kendi mu
rahhasımız tarafından bir teklif olmamıştır. 

Esas mütarekeye gelince velev ki.. Bir şekilde ol
sun, usul noktasından arzedeceğim, asıl mütareke doğ
rudan doğruya harp edilmiş bir Hükümetle olur. 
Esas itibariyle bu bir fikirdir. Yunanistan esasen vak
tiyle bizim muhasım bulunduğumuz zümrei itilaf i ye 
meyanında bizimle harbetrnem'işti. Bu devlet istanbul 
Hükümetinin hini müzakeresinde doğrudan doğruya 
ıhilafı hukuk ve salahiyet olarak İzmir ve Trakya'yı 
işgal etmiştir. Biz doğrudan doğruya memleketimize 
tecavüz etmiş bir hırsızı def için uğraşıyoruz. Bu ma
hiyette olan bir şekli, resmi bir şekle sokmak için mü
tareke teklifi; Yunan ile bizim aramızdaki muhase-
maitı ingiliz'lerin doğrudan doğruya resmi bir hale 
koymak için kurdukları bir dolaptır. Bendenizin noktai 
nazanmca. Onun için bu mütarekenin esasına mua
rızım. 

REİS — Efendim malumu âliniz daha esası müza
kereye girmedik. Usule ait müzakere cereyan ediyor. 
Bir kaç ta takrir vardır. Söz alan da yirmi arkadaşı
mız vardır. Takrirlerin münderecatına arkadaşların 
valkıf olması içlin okutuyorum. 

•Öitliıs Mebusu Yusuf Ziya Beyin Takriri : 

- - 1 

Riyaseti Celileye 
Son sözü Meclisi Alinin diyeceğine ve Meclisi Ali

nin vereceği karar kabili tağyir olamryacağına binaen 
malumatı askeriyeyi alarak Meclise gelmelerini ve 
meselenin o vakta kadar teehhürünün muvafık olaca
ğı kanaatiyle tehirini teklif eylerim. 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Takriri : 

Riyaseti Celileye 
Cereyan eden müzakereden iki fikir tebellür et

miştir. Birisi Ordunun fikir ve mütalaası alındıktan 
sonra Meclisçe ariz ve arnik müzakere ve neticeye 
raptı, d'iğeri-ki-Hülkümetin fikridir-şimdid'en Meclisin 
fikir ve mütalaasını alarak ordu ile temas ve oraca 
dâ müdavelei efkâr edildikten sonra netice tekrar mec
lise arzedilmek şeklindedir. Binaenaleyh bu iki fikrin 
ayrı ayrı reye vazını teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Rica ederim arkadaşlar iki senedir mil
letin çektiği ve döktüğü kanın hesabını görüyorsunuz, 
bunun için okunan takrirleri dinliyecek kadar bile za
man geçmiyor. Sabrediniz; çok istirham ederim sükû-
kûtle dinli yel im. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bu takrirler 
aleyhinde söz isterim. Usulü müzakere hakkında. 

REİS — Usul hakkında dahi söz isteseniz, ondan 
evvel söz olan daha yirmi arkadaşımız vardır. Tensip 
buyurursanız müzakereye biraz daha devam edelim. 
Ondan sonra eğer esas hakkında müzakereye geçme
ye lüzum görmez de neticeyi Başkumandan paşanın 
beyanatından sonraya tehir ederseniz o zaman bir ka
rar veririz. Şimdi on dakika teneffüs edelim. Tekrar 
bu mevzu üzerinde söz alan zevata söz vereyim. Bir 
teneffüs yapalım. 

VEHBİ BEY Karesi) — Efendim Meclisin icrai 
bir hakkı vardır. Farzet ki Heyeti Vekile bütün aldığı 
malumatı da Heyeti Aliyenize arzetti. Burada bir ka
rar verilmek için değil de bir hasbihal yapmak ve 
bundan sonra da yine Mecliste biz ne düşünmüş isek 
yine o tarzda düşünmek yani ne tarzda müzakere et
miş isek yine o tarzda müzakere etmeik ve Meclisin ic
rai vaziyetinden bilistifade.. 

HAFIZ M EM ET BEY (Trabzon) — Yani Hü
kümet mesuliyeti üzerine almıyacak. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Alacak beyim alacak. 
Buraya malumat verilmeseydi ve Hükümet doğ

rudan doğruya ordu kumandanlariyle müzakere et-
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tikten sonra Meclise gelseydi, o vakfa de sorulurdu ki 
burada neden Meclis boş oturuyor. Meclis bostan kor
kuluğu mudur? Bunun için size arzötltik. Rica ederim. 
Alınan bütün malumatı Meol'ise tafsi'latiyle arz et
mek; bunun için de akıl akıldan el elden üstündür. 
Arkadaşlarımızın elde edilecek güzel mütalaatını na
zarı dikkate alıp lazım gelen esasatı ittihaz ettikten 
sonra tekrar huzuru Alinize gelmekten ne bir karar it

tihaz etmek ne de ofdunun mütalaasını almadan Mec
lisin üzerine mesuliyet yükletmek fikri yoktur Hiçbir-
şey yoktur. Bu hasbihal Meclisin icrai sıfatından isti
fade etmektir. 

REİS — Beş dakika teneffüsten sonra müzakere
ye yine devam edeceğiz. 

Hilaını Celse 3.55 öğleden sonra 

»©<« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Kuşat Saati : 4 (ısonra) 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi. 

KÂTİP : Enver Bey (İzmir) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. Müzakeremize 
devam ediyoruz. Buyurun Abidin Bey. 

DR. ABİDİN BEY (Lâzistan) — Bendeniz de di
ğer arkadaşlarımın dediğji gibi ve kemdim diyeceğim 
ki bu teklif at t yekten, hani şöyle demek istiyorum, ya
ni bunda bir teenn'i ve üslup ile reddedilmek tara fua
rıyım. Arkadaşlar, Yusuf Kemal Bey bize azami su
rette hizmet etmiyor ve etmiyecektir. (Ne biliyorsun 
sadaları) Ben söylliyeyim maksadımı. Muhterem ar
kadaşlar; bu abdi âciz bir zaman İtalya'da yani Bal
kan harbinde orada bulunuyordum. Tebdili kıyafetle 
gittim. Ben orada iken İtalyanca hiçbirşey bilmiyor
dum. Fakat orada İtalyan telsiz telgrafını 150 liraya 
satın almış ve muhaberesini' yapmışımdır. Ham'iuiye 
ile ve ona göre Dıraç iskeleleri bombardıman edilmiş
tir. Arkadaşlar, biz buna 160 bin lira verdik. Ve sar-
fediniz dedik. İşte arkadaşlar Şanzelize meraklı olan
ları gönderirseniz hiçbir iş yapamıyacaktır. (Şanzeli
ze ne demektir sadaları) Yani Paristeki güzel sokakla
ra ve güzel yerlere.. 

BİR MEBUS — Reis Bey, sadede davet ediniz. 
DR. ABİDİN BEY (Devamla) — Arkadaşlar, eğer 

bu arkadaşımız arzu etmiş olsaydı her nerede olursa 
olsun burtdan haberdar olur ve bir kuriye koyar bize 
balber- verirdi. (Kâfi sadaları) Kjim bilir, kâfi olup ol
madığını kendim bilirim. Binaenaleyh son vaziyette 
arkadaşlarımın dedliği gibi ordu ile ve ordu kumandan
ları ile bu hususta görüşmek lâzım mıdır, değil midîir? 
Berildeniz istişare suretiyle sorulmak ve onlarla bera

ber teşriki mesai etmek taraf darıyım. Fakat karar, 
emir yine Meclisi Alinindir. Onlar mecburdur harbet-
meğe, mecburdur ilerdi gütmeğe. En son kararı yine biz 
veririz. Çünki biz burada toplandığımız zamanda on-

j 1ar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yalnız biz kendi kendi
mize ve onlar bizim etrafımıza toplanmış idi. Erkânı 
Harbiyei Umumiyesine de, Başkumandanına da biz 
emir veririz. İşgal et, yürü deriz yürür. Kanaatim 
budur. Benden'iz bu müzakereye hatta Yusuf Kemal 
Beyden ve sair menabiimizden, yani sırf biztm kanı
mızdan. Çünki şimdi İstanbul'dan gelen bizim kanı
mız değildir. İçimizden değildir. O kan asıl kanımız
dan bizden ayrılanlar ve bizim itimat ettiğimiz 160 
bin lira verdiğimiz şahsiyetler bize, buraya bildirmeli. 
Ondan sonra biz girişebiliriz. Şimdi biraz leyte laalle 
ile geçinmek tarafdarıyım. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, düveli itilafiyeden beklediğimiz mütareke 
teklifi pek te intizar ettiğimizin haricinde olmadı. Bi
ze elbette Lord Gürzon'la Loit Corc'un ruhu habisi
nin yaşadığı bir meclisi siyasiden bundan başka bir 
şey çıkmazdı. Loit Corc, Lord Gürzon pekâlâ bilir
siniz ki Türk düşmanlıklarını, hatta müsiüman düş
manlıklarını ihsas etmişlerdir. Kendilerinin velinime
ti olan londura'yı yapan İngitterenin kuvayı bahriye
den i vücuda getiren, servetini veren Hindistan için 
daha bir hafta evvel bir gazetede Gürzon'un ifadesini 
okudum. Diyordu ki bizden altı bin kilometre uzakta 
olan bir milletin sözüle hareket edemeyiz. Efendiler 

— 128 — 



t : 14 24 . 3 . 1338 G : 3 

o milletin istediği şey müslümanlığın hukukunun mu
hafaza edilmesi, o mlrllettin istediği şey, silahına sarıl
mış, namusunu haıysüyetüni kurtarmak isteyen bir mil
letin, Türkleriin yaşamasını temin etmektir. Lord 
Güraon'un istemediği o idi efendiler. Haleti rubüyes'i 
bu kadar muayyen olan, biz» düşmanlığı delaili adide-
sîyle efali muhtelif esiyle, zahiresi yfle sabit olan Lort 
Gürzon'un bulunduğu bir heyetten çıkan herhangli 
bir teklifte asri olan bizim aleyhimizde mevaddı ihti
va etmesidir. Efendiler, heriirniiz okuduk ve hepimiz 
«nriledik. Burada bizlim lehimize tek bir cümle değil, 
tek bir kelime yolkltur. Ne diyorlar? Üç ay mütareke. 
- Burada yabancı yok - Onlar biliyorlar bizim mali, 
askeri ve ruh'i vaziyetimizi biliyorlar. Üç man müta
reke ile ahvali mafliyem'izİn tezebzübe uğramasını is
tiyorlar. Üç mah mütareke ile milletin üzerine tesis 
ettiğimiz azim kudreti ihlal etmek istiyorlar. Üç 
malh mütareke ile yazı geçirmek ve kışa doğru bu 
mütarekeyi götürmekle bir kış harbinli hazırlamak ve 
bizim hazırladığımuz kuvvetlerden mahrum etmek 
ve onldan istifade ettirmemek istiyorlar. Efendiler, 
işgal ettiğimiz yerlerden on kilometre-açık mesafe bı
rakarak ef erildiler düveli meşguleye düveli itilaf iye kö-
m'iserleri gelecek müslümanların hukukunu muhafaza 
edecek. Efendiler oraya bir komisyon gidecek buraya 
bir komisyon gelecek. Bizim ordumuz içinde İtalyan
lar, İngilizler; Fransızların mümessili bulunacak bi-
ziim ordumuzu tetkik ve teftiş edeceklerdir. Efendi
ler bu millete hakaret demektir. îstühza demektir. Biz 
ezeli düşmanlığını bildiğimiz, ebedi düşmanlığında 
şüphe etmediğimiz İngilizleri muharip bulunduğu
muz Yunanlılar içerisine koyar da onun mahiyet'ini, 
onun kuvveCinii, onun mevcudiyetini göstenmiyiz? Bu 
budalalığı yaparmıyiz? Sonra efendiler, memaliki 
meşguleye gidecekler, teşkil ettikleri bitaraf komis
yonlarla orada hukuku muhafaza ddecekler. Efendi
ler, Yunanlıları atarız. Fakat onları atmak için yeni 
bir harp hazırlamak lazım. Elimizle düveli itilafiye 
mümessillerini memlekete sokup ta tekrar onları çı
karmak için mi uğraşacağız? İstanbul, Edirne'de bin 
türlü cinayeti irtikap edip dururken, onların adaleti, 
insaniyet perverUiği namına yapıp dururken, bir de 
buraya davet edip de bu masum anadolu'nun ortası
na mı sokacağız? Düşmanları bir de elimizle işte mü
tareke yaptık buyurun .nemSeke îrriize giriniz diye da
vet mi edeceğiz? Üç ay müddbfcle tatil edilecek. On
dan sonra üç ay daha temdit edüfecek ve on beş gün 
«evVel Yunanlılarla düveli itflafiyeye haiber verecek-
mişiz. Altı ay zarfında neler olacağını biz de biliyo
ruz. Onlar da bizim kadar biliyorlar. Bizim durmağa 

müsaademiz, tahammülümüz yoiktur. Böyle demekle 
hayalata kapılmış, bütün hesabatı mantrkıyeyi altüst 
ermiş değilim. Efendiler, ben de Salahattin Bey arka
daşımla onun efkârına iştirak eden arkadaşlarımın 
efkârını düşünmez değilim. Fik'irîe'ririi kıısmen kabul 
ederim. Fakat düşündüğüm ve düşünmek istediğim 
şudur: Bu mütareke teklifinden evvel yani dün akşam 
ve yahut bu sabah hiçbiriniz bu davanın kutsiyet ve 
muhafazası namına Müdafaai MÜlliye Vekilînli çağır
mak, ofidunun kuvvei ttarruziyesi, kuvvei müdafaa
sı nedir diye sormak kararını verdik mi? Yani bugün 
için böyle bir kararımız var mi idi efendiler? Her kes 
vicdanına müracaat etsin. Maliye Vekilini çağırıp 
İta efendi harp edebilir miyiz? Kuvvei maliyem'iz ne
dir? Ne zamana kadar zahiremiz bizii idare eder? Ne 
valkta kadar bu orduyu libas edebiKirfe? diye buna dair 
bir sual sorduk mu? (Kaç kere sadaları) Sordunuz fa
kat bu şekilde sormak değil efendiler. Eğer zaaf gös
terirseniz eğer Müdafaai Milliye Vekili böyle efendim 
ne yapayım derse eğer Maliye Vekili de ne yapayım 
derse, Müdafaai Millîye Veklili ve Maliye Vekili şöy
le söylüyor böyle söylüyor mu diyeceğiz? 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Dıyarıbakir) — O zaman 
bütçe yoktu. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Bütçe 
bizıim haysiyetimizi, bütçe b'iziim imanımızı, bizim, da
vamızın kudsİyetinÜ ihlâl eetrnez kahraman Hadi Şük
rü Bey (Bravo Sadaları) Efendiler ben bütçeyi nazarı 
dikkate almıyalım yahut Müdafaai Milliye Vekilin
den ve Erkânı Harb'iyei Umumiye Reisinden sorrnıya-
lım demiyorum. Sorarız. Fakat onlar ne söylerse söy
lesinler efendiler Yunan Ordusu buradan çıkacaktır. 

BİR MEBUS — Hacı Şükrü Bey sizi tasdik edi
yor. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) — Pekâlâ 
efendim. 

Elemdiler; bizi esir edeceik mütareke kabul edilmi-
yecekl'ir (Alkışlar) Eğer pek muhterem tanıdığım Mü
dafaai Milliye Vekili,Kâzum Paşa ile Erkânı Harbi
ye Umumliye Reisi Fevzi Paşa Hazretleri bugün gelip te 
efendiler çalıştık, çabaladık amma Yunan Ordusunun 
ayakları altında bu kadar felaketlere sürüklendiğimiz, 
evladından, çocuklarından, babasından ayırdığımız 
bu efradımızı çiğneteceğiz, artık bir şey yapamıyaoa-
ğız derlerse onların bu Medfete de yeri yoktur, tarihte 
de yeri yakltur. (Alkışlar) Hislsiyalt değil efendiler, ça
lıştılar ve bize sözâerini verdiler. Efendiler herkes ka
naatini söylemekte serbest değil ise bana söyleyiniz 
bırakayım. (Devam sesleri) Benarh bildiğim, düşün-
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dSükîerimi şöyfemekfle vazifiei tarifaivemi, vazİfei vlicda- I 
niyemi yaptığımı zannediyorum. Bundan da eminim I 
ki tiiçlMr zaman Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa I 
ve hiç bir zaman Erkânı Harb'iyei Umumiye Reisi I 
Fevzi Paşa bize gelip te ben bu orduyu düşmana I 
çiğneteceğim demiyecekıtir. Efendiler tereddüt ede- I 
oek: neniz vardır? 1336 senesi 23 Nisanında buraya I 
toplandığımız ve hepimiz memleketlerimizden bin I 
türfti hayallerle buraya geldiğimiz zaman Ankara' I 
da makam millide ne gördünüz? Kaç tane askeri- I 
«iz vardı? Ne kadar kuvvetÜ'niz vardı? kaç paranız I 
vardı? Bugünkü düşmanları durduran ve düşmanları I 
dundurmak vaziyetinde ve bugün için değil ise on I 
beş yirmi gün sonra düşmanı kovmağa iktidar gö- I 
ren vaziyet nazariyle bakabiliriz. Bize bir sene iki I 
sene evvel böyle bir mütareke teklif etseler kabul I 
etmezdik. Efendiler bJiçbir kuvvetimiz olmadığı za- I 
man bize teklif . ettikleri şey bunidan başka bir şey I 
değildi. Simidi kabul .etmediğimiz gibi o zaman da I 
kabul etmezdik. Bu komisyonların mahiyetferfinli biz I 
pekâlâ bitirdik. Burada hüsnüniyetle delâlet eder I 
hiçbir şey görmüyorum. Efendiler bize teklif edi- I 
yorlar. Üç muazzam devletin Hariciye Nazırları ilk I 
vazife olmak üzere alâkadar olan Hükümetlere der- I 
hal muhasamatın tatilini musırrane tavsiye etmek I 
hususundan ibaret olduğunu takdir edeceklermiş. I 
Vazifeleri bu teklifi arkasını. denizlere ve İngilizlere | 
dayayacak ve dünyanın levazımı harbiyesini, ken- I 
dişine lâzım olan eslihasını, cephanesini, erzakını dol- I 
duracak; bizim muhitimizi kuşatacak. Hiçbir yerden I 
hiçbir şey getiremiyeceğiz. Evvelâ biz fedakârlığı 1 
,ka)bul edeceğiz. Ondan sonra mütarekeyi kabul ettik- I 
ten sonra, muattal kaldıktan sonra köylülerin kuvvei I 
manevryesini kırdıktan, köylüleri hayrete duçar ettik- I 
ten sonra bizimle beraber yürürmüş ve sırf bize ta- i 
bi olmuş adamların bize karşı netice bu mu idi di
yecek vaziyete geldiğini teessüfle, hicab ve hacalet-
le gördükten sonra üç ay geçecek. Yunanlılara diye- I 
çekler ki tahliye ediniz. Ya Yunanlılar tahliye et
mezlerse ve tahliye etmiyeceklerd'ir. Zira- onlar es
babı muvaffakiyeti kendilerinde gördükçe ve bizim 
zaafımızı anladıkça onlar tahliye etmiyeceklerdir. 
Onlar tahliye etmek isteseler İngilizler bin türlü do
laplarla tahliyeyi tavik edecektir. Eğer bu adamlar 
bu düveli itilafiyeyi temsil eden adaletkâr, kan dö- I 
küşnesini isteyen, artık Türklere, müslümanlara 
acıdığını kemali hayretle gördüğümüz adamlar acı
malarını söylemekle de insanlarla istihfaf ederek, 
bir milletle istihfaf etmeğe ütanmıyan bu milletler 
eğer ufak bir hüsnü niyet sahibi iseler, deselerdi; | 

bîr İzmir meselesi var, İzmir'de ekaliyetlerin huku-
Jku mevzubahistir. Bu meşkûk ve muallel bir mesele
dir. Bunun hemen halli kabil değildir. Falkalt sizin 
memtekirtizin diğer aksamında öyle ihtilaf yoktur. 
İşte hepimiz diyoruz ki Yunan Ordusu Anadolu'yu 
tamamen tahliye edecektir. Ey Türküye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti size teklif ediyoruz, kan dö-
külmemesini vesile, vasıta olmak şerefi bizde kalmak 
için işte Yunanhlara diyoruz: Rumların hukukunun 
nerelerde himaye edilmesi mevzubahis ise İzmir vi
lâyeti hududunda onun içerisine girecekler. İzrnire 
toplıyacağız. Bütün Yunan kuvvetleri oraya gire
cekler. Mesele orada olacak. Çünkü ihtilâf oradadır. 
Düveli muazzamanın vaki olan teklifinde umumi
yetle mevzubahis olan İzm'ir meselesidir. Mevzuba
his olan hakikaten İzmir meselesi ise Eskişehir'de 
Yunanlıların üç ay kalmasında ne ihtiyaç vardır? 
Lort Gürzon neden üç ay, altı'ay Anadolu'nun orta
sında Yunan ordusunu bulundurmak istiyor? İstan
bul'da oturuyorlar, çekilsinler. Mütareke ancak böy
le kabul edilebilir. Belki ahvali tayin ve tespit e*mek 
istediği bir hudut varsa Yunanlılar yarından itiba
ren oraya çekilmeğe başlar. Ordumuz da istediği yer
de serbest bir surette vaziyetini alır. Üç ay mı, beş 
ay mı mütareke mevzubahistir? Fakat Yunanlılar 
Eskişehir'de dururken; Bursa'da dururken mütareke
den bahsetmek bize hiç bir menfaat temin etmeden 
silâhlarınızı atınız demektir. Bilin'iz ki efendiler, şim
di Hariciye Vekilinin burada okuduğu bir tegrafta 
Fransız'ların lehimizde, İngiliz'lerin malum olduğu 
için söylemiyorum; İtalyan'ların da hötbin olduğu 
mevzubahistir. Beş on gün evvelki bir gazete man
zum âliniz olmuştur. İtalyanlar Anadolu'da mın-
tikai nüfuz sevdasından Vaz geçmemişlerdir. Mem
leketimiz dahiline sokacakları bu mümessil efendi
ler bu mtntıkai nüfuzun rehberleri, mübeşşirleri, 
melun müjdecileridir. Onlar için; Fakat bizim için 
musibet habercileridir ki onları evimizin içine soka
mayız. Efendiler bundan iki sene evvel buraya gel
diğimiz zaman imanımızla, Türk'ün esaret kabul 
etmeyen âli ruhuna, esaret tecviz etmeyen müessesa-
ti aliyesine, ahkâmı âliyesine güvenerek ona ittiba 
ecîsrek, AHahın, Peygamberin mevaidine, evamirine 
dayanarak hilafeti kurtarmak, müslümanlığın huku
kunu yeniden iade eîmefc, hür, istiklâline sahip bir 
millet olarak yaşamak için davaya başladık. O zaman 
maddi bir şeyimiz yoktu. O iman şüphe etmiyoruz 
bugün yine mevcuttur. Kuvvetimiz o günküne nis
petle binlerce, yüzbinlerce fazladır. 
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MUSTAFA BEY (Gümüşhane) — Bunlar ma
lum şeylerdir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Defamla) — Efendi 
turalar maltım şeyîerse vte siz büfiyorsanız ben bilmi
yorum, yahut düşünmek istliyorum. 

BeyefenJdilter hulâsa etmek istersem bendeniz için 
'bu mütareke teklifi bizi uyuşturmak isteyen bir tek
liftir. Binaenaleyh esas itibariyle kabul edilemez. Ma
liye Vekaletinin vereceği malumat Müdafaai Mil
liye Vekilinden, Erkânı HNjfcîyei Umumiye Reisin
den alacağımız izahat ve tafsilat bu melun teklifin 
malhiyetinü tebdil edemez. Binaenaleyh ana haltları
nı bugün de çizebiliriz: Yunan Ordusu çıkacaktır. 
Yunan Ordusu İzm'i-r hududunda tutunaibiİirse an
cak kendimce şahsım için söylüyorum (Trakyay'ı 
unutma sadalan) Yunan Ordusu İzmir'e çekilecek 
ondan sonra mütareke esası içlin konuşabilüriz. Git
sin İzmire kadar. O dairei mevztilka içine girsin Baş
ka türlü bunun üzerine müzakere edilm'ez. Maîiye 
Vekili ile, Müdafaai Milliye Vekillimden bu esasa 
dair malumata intizar etmek muvafık değildir. 

LÜTFÎ BEY (Malatya) — Efendiler öyle zanne
derim ki hâlâ biz mütareke içindeyiz. Düveli itilâfi-
ye bizimle bir mütareke akdetti. Hâlâ imzalan ku
rulmamıştır. Bunların mütarekelerine itimat ede
rek ordularımızı terhis ve silahlarımızı teslim ettik. 
Sonra Fransa. Külikya, Urfa, Maraş cihetlerinden üze
rimize hücum etti. Yunanı bir taraftan üzerimize 
tasliit »etltiler. Biz bunların artık hangi teminatına iti
mat edip fce bu teklif ».ettikleri mütarekeyi kabul ede
ceğiz? (Alkışlar) Şimdi efendiler bugün İngiliz pek
âlâ biliyor ki bizim vaziyeti coğrafiye ve siyasiyemı-
z!i noktai nazara alarak elimizde vesaiti nakliyemiz 
bulunmadığı ve sonra bütün şimendiferlerimizlin kıs
mı mühimmi düşmanımız elinde olduğunu biliyor. 
Bundan dolayı bize öyle bir mütareke teklif ediyor 
k'i ordu hiçbir istihzaratta bulunamıyacak ve kendi
leri de murakaba edecek, sevahıile yığacak, bütün 
mühimmat ve icap ederse bütün kuvayı mütehaşşi-
desini oraya yığacak, üç gün içinde vapurlarla şimen
diferle başımızın üzerine yığacak ve üç ay mütareke 
içimde de yine sulh edecekîerinli temin edecek bir 
söz yc&Jtur, Üç aydan sonra da bize eğer şey olursa 
üç ay daha temdit edeceğiz diyorlar. Şu halde gayri 
muayyen müddetlerle biz mlütarelkeyi kabul edecek 
olursak bizim için intihardır. Mademki bu intiiharı 
kabul edecekitik, bunların teklifine karşı bidayeten 
sözlerine nasıl ve ne için intisap ettik. Binaenaleyh 
vatanın, milletin dökülen kanı heder değildir ve hiç

bir vakit de heder edilemez. Şimdi biz hîçbir tarafın 
irşadına mutaç değiliz. Yalnız bize iülâfgtfrMik edi
yorlar, demek maksadiyle bunların tekllifiin'i daha ma
kul bir şekilde reddedebilmemiz için bunlara diye
ceğiz kî sfcfin bize vaktiyle mütareke şeraitine ta
mamiyle riayet etmediğinizden bu mütareke şeraiti
ne itimadımız yoktur. Bu mütarekeyi kabul edersek 
ne ile temin edeceksiniz? 

İkincisli efendim mütarekeyi yine bizim kabul 
edehilmektöğimiz için tespit edecekleri sulhun hu-
tutu esasiyesini fiili bir surette ispat tetsJinler. Yu
nan Ordusunu bir kere Anadolu'dan tamamiyle çek
sinler, Trakya'dan çeksinler; sonra bize yapacakla
rı şeraiti sulbiye ne ise onu biz kabul edebileceğimi
zi, edem iyeceğirh izi o valkit düşünebiliriz. Yoksa 
meydanda katiyen bize tekDif edecekleri sulhun hu-
tutu esasiyesi tespit edilmeksizin böyle bjr mühim 
•teklifat karşısında silahlarımızı teslim ediyoruz ve 
intihar ediyoruz demektir. Bu teklifi katiyen kabul 
edemeyiz. 

M EM ET ŞÜKRÜ BEY (Karah'isarsakip) — 
Muhterem arkadaşlar; müzakereyi salim bir netice
ye raptedebilmek için iki kısma ayırmak faydadan 
hali değildir. Birinci kısım şüphesiz bu günkü teklif 
edilen mütareke üzerinde oynayarak herkes kanaati
ni, hâsıl ettiği fikri hasbihal karşısında söylemektir. 
Bu hiç zannetmem ki muzır olsun. Esas cevap veril
mek lâzım geldiği zaman Salâhattin Bey biraderimi
zin fikrine tamamiyle iştirak ederim. Vaziyeti askeri-
yemüzü ordu kumandanlarından ve sonra vaziyeti 
maliyemizi, vaziyeti siyasîiyei umum'iyemizi, dahili
yemizi uzun boylu dinlemek ve o zaman fikirlerim'izi 
de, hâsıl etliğimiz kanaatlar dairesinde beyan etme
ğe hiçbir zaman bugünkü fikirlerimiz mani teşkil et
mez. Ben bugün bunun üzerinde görebikl'iğim ve 
'hâsıl ettiğim kanaatları söylerim. Yarın da yine hâ
sıl olacak kanaatimi da o vakit ayrıca söylemek mec-
touriyetindeyirn. Bugün görebildiğim bizim düşman-
larnmız Yunanlılar mıdır? Yoksa Yunanlıları istih
dam eden İngülizler midir? Evvelemirde bîr kere ma
ziye ircaı nazar ederek bunun üzerinde bir saniye 
tavalkkuf etmek lâzım gelir. Biliyorsunuz ki mütare
kede İngilizler her tarafa mümessiller ve askerler 
görtderdiler. Askerlerini gönderdiği memlekete va
ziyet ettiler. Ermenlilerin müdafii hukuku oldular. 
Rumların amalini tatmine çalıştılar. En nihayette İz
mir'e Yunanlılar saldırdılar. Akdettikleri Sevr mu
ahedesinin bir aleti cinayeti olan Yunan canavarla
rı Anadolu'ya saldırdılar. Bizim hakiki düşmanı-
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mız bizim karşımızda davacımız ve uğraştığımız, 
bertdeniizce Yunan değildir. O bir alettir. Benim 
bîldiğim îngilterediir. Bu îngilterenin oynamak iste
diği ve geçen seneyi de nazarı dikkata alacak olur
sak sulh konferansını uzata uzata oraya imali nazar 
edecek olursak ik'inci bir komedi, teşkil edilmiş ikin
di bir komedyadır. Geçen sene bizi şöyle ve dolayı-
siyle İstanbul marifetiyle Londra konferansına çağır
madılar. tatanibul vasıtasiyle Ankara mümessilleri bu-
lıunabfflr şekl'ind'e. Böyle biz ta Londraya kadar git
tik. Oraida konferans ve Londra müzakeratı devam 
ederken 23 Martta ik'inci İnönü taarruzu ile karşı
laştık. Efendiler eğer o vakitter Allah göstermestin or
dumuz muvaffak olmasaydı Yunanlılar oradaki mü-
mesilîerimize ve bize dikte ettireceğıi şeyler pek aşi
kâr idi. 

Bugün hazırlanan ikinci komedya şark ile mü
nasebetimizi ihlâl etmek ve bizi böyle açıkta ve yal
nız bırakmak, kendi noksanlarını da ikmal etmek on
dan sonra günün birimde bizi bir darbe ile paçavra 
gibi almak işitiyorlar. Artık biz aldanniîyacağız ve 
çolk aldandık. Çok cezasını çektik. Bundan sonra al-
danmıyacağız, inşallah. 

Sonra bu mütarekede şayanı dikkat bir şey var
dır. Bendemizin en çok nazarı dikkatimi celbeden bir 
mesele Asyayı süğradır. Trakya ne oluyor? Demek 
ki Trakyayı bu mütareke şeyinden tam.ımen çıkara
rak büze Asyayı suğra esası üzerinde mütarekeyi ka
bul eBcipmiş evet taahhüt ettirmiş oluyorlar. Günün 
birinde konferansa ve yahut sulh konferansına bit-
tiğrmiz zaman diyecekler ki efendiler mikareke esası 
şu esasa müstenittir. Siz bunu taahhüt etliniz. Asya
yı suğra meselesi üzerine idi. Trakya m eşeledi yok
tur. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — İstanbul 
yok bile efendiler. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar-ahip) — Bu 
çolk şayanı nazarı dikkattir. 

BöyJıe bir mütarekeyi biz böyle günde düşüne
meyiz. Eveıt bizlim de istediğimiz şeyler vardır. 
Mütarekeyi de böyle reddedecek değilliz. Biz suJ'het-
mek 'istiyoruz. Davamızı kazanmak istiyoruz. Dava
mız aç*ktır. Sarihtir. Meartleketi kurtarmak, Yunan 
canavarlarını İzmir'den çıkarmak, anavatanda düş
man bMiakmamak. Davamız bu olunca buraya top
lanan Meçte bundan feragalt ediyor mu, etmiyor 
mu? Eğer davasından feragalt ettiği kanaati geMi ise 
ve bundan azıcık fohiraf eitmiiş bir şey varsa dava 
çürümüştür ve biz iflas ederiz, Mahvoluruz. Binaen-

I aleyh kanatlarınız dünkü iidealüarınıiz ne üse bugünkü 
I kanaatlannız vs davamızdan hiçbir surette feragat 
I etmiyoruz. Davamızı istihsal biz burada sab&t ka-
I dem oldukça davamızı edip kurtarmak için edece-
I ğimiz mücadelede zahirimiz biakn cenabı hak olduğu 
I gibi mıil-Je-tlin azmü iradesi de buna kudıetkâr okuoafc-
I tır. İnşallah (înşaMah sesleri) Eğer biz kanaaltiaırımiız-
I dan, ideaflarimtizden biraz imhliraf ett'iğamiza ve mâ-
I saki mitliden vazgeçtiğim izli gösterecek olursak ha-
I riçte şarkta da garpta da ve har tarafta cereyanlar 
I husulıe getirecektir. Denifek ki bunlar artık kanaaiöa-
| onda zayıflamışlardır. Kanaatianndan da davalaırm-
I dan da vazgeçiyorlar. Kısmen feragat ediyorJaır dliye 
I bizi şüphdli bir şey atanda bulundurmak istiyorîar. 
I Bunun arkasında böyle bir korku da görüyorum, efen-
I dürar. Bu hususta maziye infazı nazar etmemizi rica 
I ederek hatıriaıtmak işitiyorum: Biiyorsunıuz ki Fran-
I sız'îaıfa yapılan 'itilâfta az çok pnensiiplıerimıLzden, 
I mii'salkı m '̂tidan şöyle fedakârMc eder glibi olduk. 
I Fakat hiç şüphesiz ve hiçbir vaikıiıt iıtitef katî bir ma-
I 'hüyeti ve davamızdan feragat eder bir şeklıi gösfcer-
I miyordu. O gün için memleketimizin bir kısmına 
I matuf 'idi. Bu şerafele tabiî şey yaptık. Fakat bizlim 
I dostlarımız üzerinde. Şarkta bir tesir yaptı. Dediler 
I ki acaba bunlar misaıkı mfflfibniınıden vazgeçip te Gar-
I ba ya naşı yortar mı? diye derhal bize muavenetleri 
I halii inkıtaa uğradı. Bu sui tefehhümatı izafe için 
I Hükümet epey çalıştı. Haımdolisun muvaffak oldu. 
I Bugün de münasebaıt ve siyesetimiz hüsnü münase-
I betle eyi oliarak görünmektedir. Böyle yüne davamız-
I dan (inhiraf edecek bir mahiyette mütarekeyi kabul 
I edecek olursak bizi yaya ortada bırakmağa sayeden 
I bir İngiliz -melanet ve şeytanatı görüyorum. (Bravo 
I sesleri) Bu mütarekede şüphesiz bendeniz demiyo-
I rum ki mesefeyi bugünden alellimya reddedenim. 
I Kumandanların, ordunun. Hükümetin noktaıi naza-
I rını, mümessî ıeırirniizdan gelecek hakiki malumatı 
I ve Hariciye Vekillinden gelecek hakiki malumat ve 
I kanaatları dıinföyelıim. Bizi tenvir edecek belki kanaaıt-
I larımız mühim ve müessir olacak şeyler olabilir. Fa-
I kat o zamanki hadiseler üzerinde mi, veyahut bu-
I günkü münakaşalar, hasbin alfim'iz düşünmeklağimize 
I manii midir? Hayır değildir. O gün de düşünebiliriz 
I ve daima düşünmek vazifesiyle mükellefiz. Mem-
I laketin bugünkü hal ve vazmı da nazarı dikkatte al-
I ma!k mecburiyet'indeyiz. Bu mecburiyatlıe beraber 
I bu mütarekemin atanda saklı olan melanette hiç na-
I zarımızdan kaçmıyor. Biz onlara diye büiiriz. Efen-
| düler, süz mütareke etmek istiyorsanız benim kanaa-
l tımca böyle bir şey yapılabilir. Evet biz de mütareke 
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yapmak ve sulh yapmak istiyoruz ve hedef imsiz budur 
Davamız da budur. Fakaıt çriahaz biıztim memleketi-
mfcden ne duruyor «unuz? Yunamlttere tahliye etti
riniz, o valkıilt kottuşalbilîiıjz. Siz çikmadan böyle Yu
nan otrdudanru biraz geriye alıp (takviye etmek ve İn-
giltizfctfi mamJiekötie sokup eskiden olduğu gibi İn-
güfczîlieri iiçftrmize sokup yine memleket dahilinde eski 
mtütanefce aJjvamkui bir daha göımıem>elk üzöre biz sizi 
görmek istemeyiz. Eğer siz hakikaten Şarkta hakiki 
bir sulh temin etmek isüiyoraanuz hakiki sulh temin 
•etmenin yegâne çaresi AnadöluMan Yunan kuvve-
ıfiini Yunan caınavariıaırMiı çtdkJmfakıtiir. Anadoluyu tah
liye ettinmıelklıiır. Bu şeraiti bir defa prenisGp olarak 
- ve onun icabatı olarak teklif ediyoruz. Fransızlarla 
(itilâftan (mukaddem bliyorsunuz Heyeti Vekilenıin 
mukabil bir tökJifi ollmuştu. Bekir Sami'min itilâfı 
üzerine ne demiştik? Biz Bekir Sami Beyin itilafını 
reddettik. Sizinle konuşabiliriz. MetaMhimöz şudur, 
demişlerdi. Efendiler biz Simdi onlara. yine diyebifo-
ortiz. Biz mütarekeyi yapabiliriz. Sulh yapacağız. Sizin 
'teklif ettiğiniz mütareke şeraiti altında bir talkım 
gizli şeyler görüyoruz. Bizim esasaıtıımtz şudur. Bu 
esasatı kabul ediyorsanız sarkıta hakiki sulh yapmak 
liçin görüşebiliriz, deıüz. Ondan sonra yeniden bir 
münakaşa, anlaşma meselesi hasul olabilir, o vakta 
kadar gerek Hariciye vekiiimlizin ve gerek mahafüi 
hariciyenin, Şarkın, Garbın beliren noktair nazarları 
bunların balkiki arzulan ne olduğunu daha iyi anla-
yabilliriiz. Ona göre de ıtedabir alabiliriz. Sonra hiç 
şüphesiz mütareke mevaddi hepinizin manzuru oldu. 
Üç ay ve bilâhare de üç ay daha temdit okınabıilıecek. 
Tabiî bu üç ay müddet zarfında biz ve omlar nazarı 
dikkate alacak olunursa birisi müsbet birisi menfi ola
caktır. Bizim vesaliti nakliyemiz bulunduğumuz hal 
başka onların vesaiti nakliyeleri ve bulundukları va
ziyetleri pek başkadır. Zira bu üç ay zarfımda biz pak 
az hazıriaınaibilliriz. Onlar üç ay zarfında pek çok ha-
zırdanabilirlar. Yani makûsen mütenasip bir surette 
lairetfeyn için bir menfaat vardır. Bu günden ordu
muzun 'içine ve ordunun sinirlerini gevşetecek, hare
kâtını ihlâl edecek «bir tarzda bu fikri sokarak böyle 
uç a*y orduyu geriye çekip rahat edip asap gevşedik
ten sonra harekete getirebilmek ve ordunun zabtı 
rabtımı temin «itmek bizim için daiha güç olafoiIBr. On
lar içtin daha kolay olur. Çünkü oraların arkasında 
otomopifleri bitmez, 'tükenımez İngiliz menabü var
dır. Maalesef 'büzlim arkamızda hiçbir şey lüzumu ka
dar mebzuft değildir. Onun iç'in bendenizin noktai 
nazaranca mütareke şeyi yine konuşulsun. Vakıe 
beyler ordu kumandanı ile paşa haızretlıeriyle müna-

[ kaşa etsinler, görüşsünler Yusuf Kemal Beyden 
o güme kadar gelecek şeyler ve ordunun vaziyetÜ ve 

I vaziyeti maliyemiz de düşünüldün. Kendfifcalinıin de 
I düşünebildiği ve ne suretle cevap verileceği hakkın

daki karaaatlariyle formülleri buraya gelsin. O vaMlt 
hakiki kanaatlanmızı karşılaştırarak beyanı mütelaa 

I edebiliriz. Bugünden benlim düşündüklerini budur 
I «fendim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaşllar 
bendeniz bugün tebliğ edilen mütareke şenalni ben
deniz İcra Vdkileni tarafından verilıen mütemmime 
ile tebliğ edilen ve cevabı verilmesi zaruri olan mü-

I tarelkie şeraitini anlayışlıma göre kısaca tetkik - et-
I mek isterim. Zannediyorum ki verilecek cevabı bize 

yazdıracak olan yine bu tebliğ edilen mütareke şerai
tinin metnidir. Hiç şüphesiz esasaitı dahakide biziim 
için müh)im tuzaklar kurulmuş olan bu mütareke, 

I lesasaitmı lehimize kullianalbleceğimiz bir afettir. Şüp
he yok ki mütaırekenamenin heyeti umumiyesini oku-

I yan her arkadaş ikli tarafı keskin olan bu kılıcı der-
I hal görmüştür. Bu nokta üzıerıinde fazla rahatsızlık 
I vermek istemem. Kabulü bir felaket, ceffelkalem 
I reddi pek mühim mahaziri dai. Ancak bu adamflar 

bize diyorlar ki (Şarkı karibte - sulhu iade etmek ve 
Asyayı Suğra'nın tahliyesi için teküfatta bulunaıbil-
me!< için). İptida bu kelime üzerinde duruyorum. 
Mütareke .sulh yapmak için yapılır. Mütareke ya 
su* yapmak için ve yahut şeraitti sulhiye akdedliftmek 

I İçin yapılır veyahut herhangi bir fiilî askerinin ik
mali için yapılır veyahut diğer mesailide gördüğü-

I müz gibi cenazelerini kaldırmak için yaptlır. Yani 
I mütarekeden bir maksat vardır. Bu mütarekeden 
I maksat sulh esasatını kurmak ise onun hakkında hiç

bir .'keîiimeye tesadüf etmiyorum. Yahut bu mütare-
I keden maksat tahliyenin esasatıinı görüşmek iise onıun 

için de maatteessüf pak zayif ve pak müphem görü-
I yorum ve kötü ke)ıim-eye tesadüf ediyorum. Diyor iki 

Asyayı Sugranm tahliyesi için teküfatta bulunaıbflr 
mek.. Ne vakit, nasıl ve niçin? Pek çok teşökkür edii-

I yorum ki nihayet düveli muazzama Asyayı Suğramın 
j tamamiyle bize ait olduğunu anlamış ve kani otauş 
I ye onun tahliyesi lüzumunu esasatı sulhliyeden addet-
I mistir. Bunu İtiraf eden bu cümleyi kabul ediyorum. 
I Tahliye maiksadiylie yapılacak olan bu mütarekena-

memin birinci cümlesi itiraf ve tasdik ©diten bu haflc-
I perestane harekete teşekkür etmekte beraber tahîliye 
I şereitinıin taayyün etmesidir. Bu kelimeyi tekrar 
I etmekliğime müsaade buyurunuz. Müttamelke akdollu-
j nabilmek için asıl tahliye şereitinin - esasatımn taay-
1 yün etmesi lâzımdır. Acaba bize kim temin edebilir ki 
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mütadiekeyi (kabul ettikten sonna tarafeyn orduian-
nın tarihisi teşkiî ötmliyeoakıtir. 

Pek kolaylıkla Avrupa kabul edebilir ki Yu
nan orduları yalnız tahliye edilsin değil, terhis de 
edilsin. Fakat ona mukabil Anadolu ordusu da ter
his edilsin. Esasatı sulhiye konuşulacağı zamanda 
bizim elimizde hiçbir şey bulunmamış olsun. Bilakis 
bu ihtimali temin edecek bir hakikatta vardır. Mü
tarekenin üçüncü maddesi diyor ki müttefikin ko
misyonları muharip devletlerin her biri nezdine me
mur edilecek komisyonlarla zuhur edecek hadiseleri 
bilmeye aynı zamanda takviyeyi mene., ila kelimeler 
vardır. Şu halde bu cümleden tazahür eden mana şu
dur ki tahliye edilecek olan Yunan ordusu değildir. 
Karşı karşıya iki ordu. Müterakenin ruhunda tahliye 
edilecek nedir? ve o halde neyi tahliye edeceklerdir? 
Yâni polisler jandarmalar vesaireler mi? İstanbul' 
dan vali mi tayin olunacak? Yahut beşeriyeti muz-
taribenin çehresine atılmış olan en mühim bir damı 
iğfal teşkil eden Cumhuriyeti Akvam mı ne derler, 
yani bu son zamanda ağlayan insanlara karşı istih
zanın en kötü bir surette çehresini teşkil eden o he
yetimi gelip idare edecek? Biz arkadaşlar, sulhu ka
bul ediyoruz. Müterakeyi kabul ediyoruz. Fakat mü
tarekedeki esasatımızı tamamiyle en nihayet milletin 
azmi bülendi önünde ve şarkın ve garbın dimağları, 
sade Şarkın değil, garbın da insaflı dimağlarında 
taayyün eden hakikatin önünde tezahür eden Asyayı 
Sugra'nın tahliyesi ve Şarki Trakya'nın bilâ kaydü 
şart tahliyesi esasını esasatı tahliye olmak üzere ka
bul ediyoruz. Birincisinin bu cihet teşkil ediyor. Şüphe 
yok diyebilecekler ki bu şeraiti tahliyenin müzakere 
ve tayin edilmesi lâzımdır. O hususta da ajans Havas 
bizi tenvir ediyor. Nim resmi olan bu ajans diyor ki; 
İstanbul'da teşekkül edecek olan bir komisyon şeraiti 
tahliyeyi tayin edecek. Onun altında ne kadar kirli 
emeller gizlenmiş olduğunu söylemeye lüzum gör
mem. Fakat ona karşı bizim de diyecek çok cevap
larımız vardır. Bir defa görünüyor ki teklif edilen 
şerait bile asgari müddette cevap vermek kudretine 
malik değiliz. Bu bizim kanaatımızda, tereddüdümüz
de değil vesaiti muharebenin müşkilâtından ne ka
dar sıkıntı çektiğimizi biz gördüğümüz gibi onlar 
da görüyor. Hüsnüniyetle gördükleri bu komisyon 
yani yapılabilecek olan bir tahliye şeraiti komisyonu 
neden Eskişehir'de veyahut Ankara'da inikat etmesin? 
ve ne için muhaberattaki müşkülât bizim için bu nok
tada ısrarda kuvvetli bir vesile teşkil etmesin? 

Üçüncüsü şeraiti sulhiye. Pekâlâ tefrik etmekli-
ğimiz lâzımdır ki, Avrupa ile yapılacak şeraiti sul-
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hiye değil, Yunan ile yapılacak olan şeraiti sulhiye 
mevzubahistir. Halbuki biz her iki hale de amadeyiz. 
Bittabi hakkımız tanınmak şartiyle. Yunan Hüküme
ti ile şeraiti sulhiye esasatı konuşulurken Trakya hak
kında bir kelime geçmemesi • kabil olamaz. Çünkü 
Trakya'yı işgal eden bilfiil Yunan Hükümetidir. Hal
buki Boğazları bilfiil işgal eden Yunanlılar değil In-
gilteredir. Sonra yine hatırlamamız lâzımdır ki biz 
Avrupa ile sulhederken bundan evvel akdettiğimiz ve 
elyevm sadık kaldığımız bir muhadenetname ile mer
butuz. Boğazlar meselesinde bizimle bizden ayrı sulh 
yapmamayı tahhüt eden ve bizim kabul etmeyeceği
miz bir sulhu tanımamayı deruhde eden bir Hükü
metin, müşterek bir Cumhuriyetin -ki olduğu gibi gör
mek istiyorum- yani Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti
nin de diyeceği bir laf vardır. Bu cihetin de Cenova 
konferansında bizim için onların pek güzel yaptığı 
igibi bizim yazacağımız cevapta onu nazarı itibara 
almamız bir kuvvet teşkil eder. Ondan sonra ordu
nun vaziyeti buyuruldıı. Eğer kabil olsaydı gönlüm 
isterdi ki müzakerat devam etmekle beraber, ceva-
mızda onlardan daha fazla sefki dima'dan nefret ve 
tahliye esasatında ısrar kelimelerinde daha çok, daha 
parlak cümlelerle beyanı mütalaata devam etmekle 
beraber yine gönlüm hiç şüphesiz isterdi ki Ordu
muz da henüz akdedilmeyen mütarekede vazifesini 
ifade devam etsin ve hadisatı harbiye de sözlerimize 
bir istinatgah olsun. Fakat yine itirafa mecburuz ki 
bu dediğimiz şekilde devam edebilmek için herhalde 
ordunun lüzum gösterdiği ihzarat bir devrei istihza-
rat olmalı ki hepimiz kadar idrak etmekte olan or
du bu şekli cereyanı bilfiil tatbik etmemekte bulun
muştur. Şu halde şeraiti mütareke itibariyle de ka
zanılacak bir gün meselesi meydana çıkıyor. Yani 
cevapta tahliye esasatı kabul olunsun. Yani onun 
şeraiti esasiyesi taayyün etsin. Ondan sonra mütera
keyi kabul ederiz demek vardır. Bir de bu şeraiti 
tahliyeyi takarrür ettirdikten sonra bir de kabili tem
dit olmak üzere esasatı konuşmak için beş on gün
lük bir mütarekeyi kabul etmek var. Bu cihette söz 
söyleyebilmek için hakikaten ordunun kanaatinin te
nevvür etmesi lâzımdır. Netice itibariyle de ikisi aynı 
yola gidiyor. Ancak istifade edeceğimiz köşe haceti
miz var mı, yok mu meselesidir. En nihayet gayri 
resmi telgrafta üç imza bulunmasına mebni gayri 
resmi menabiden Paris'te akdedilen konferansın dört 
Hükümetten ibaret olduğunu öğreniyoruz. Yani İn
giltere ile beraber Japonya'nın da bulunduğu söyleni
yor. Bilmem burası doğru mudur? Müsaade eder
lerse bu ciheti anlamak isterimi Eg e r bu dört kişilik 
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konferansta Japonya da bulunmuş ise sebep göre
miyorum ki neden Rusya ve Amerika da bulunma
sın ve bir mukabil teklif olmasın. 

REİS — Celâl Beyefendi Japonların bulunup bu
lunmadığı sual olunuyor. 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKÂLE
Tİ VEKİLİ (Saruhan) — Konferans üç devletin Ha
riciye Nazırlarından mürekkeptir. Telgraf üç Harici-

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Yani Japon
ya Hariciye Nazırı bulunmuş diye malumat vardır. 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKÂLE
Tİ VEKİLİ (Saruhan) — Hayır efendim, Komisyon 
üç Hariciye Nazırından mürekkeptir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Müzake-
ratta acaba bulunmuş mu? 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKÂLE
Tİ VEKİLİ (Saruhan) — Malumatım yoktur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bu vesile ile 
de ufak bir istidrat yapmak isterim. Maksadım tenkit 
değildir. Hele bugünkü beyanatta o cihete hiç yanaş
mayacağım. Binaenaleyh bir an evvel bizi ne kadar 
üzdüğünü görüyorum da her halde buradan Heyeti 
Vekilece bir kuriye çıkarılmasını ve Avrupa'da bu
lunan arkadaşlarımızın da Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti hududuna en az müddetle dahil olacak kün
yeleri birbiri ardı sıra her günün hadiselerini mah
mul olarak bize yetiştirilmesini ve bunun devam et
mesini temenni ederim. Öyle tahmin ediyorum ki Ka
radeniz'den Köstence tarikiyle üç dört günde İstan
bul'a, Izrmt'e vasıl olacağı gibi Antalya'dan dahi ka
bil olabilir. Yani Akdeniz tarikiyle Antalya'ya da 
gelmek kabildir. Bunu tekrar tekrar rica ederim. 

Cevabî notada nazan ehemmiyete alınacak bir 
husus daha vardır : Şeklinin, cümlelerinin kıymeti 
uzması olduğu gibi şekli tebliğin de kıymeti vardır. 
Görülüyor ki, mütareke şeraiti, Avrupa notası bize 
geldiği vakit Yunan ajansı onun kabul edildiğini söy
lüyor. Acaba nasıl kabul ettiğini bilmiyoruz. Bugün 
zannederim Ali Şükrü Bey biraderimizin elinde gör
düğüm gazetede yazıyor. Avrupa bu ajansta daha 
bugünden bu şeraiti sulhiye lehine propagandalı teb
ligat yapıyor. Buna biz de şahit oluyoruz. Güya tah
liyeyi kabul etmişler. Esasatı kabul etmişler. Hemen 
bizden kabul bekliyorlarmış. Yani kabul etmemek 
bir günah imiş, bir kusur imiş gibi şimdiden bir pro
paganda var. Temenni ederim ki, Büyük- Millet Mec
lisi de cevabî notasını tebliğ ettiği gün onun bir sure
tini bir çok Hükümet ve gazetelerin elinde bulundur
sun. Temenni ederim ki, bizim ajansımız da elierine 

varmadan bizim cevabî notamızın lehinde fakat muh
teviyatı meçhul olduğundan bahis olmak üzere hüs
nü niyetimizi gösteren beyanat ile meşbu ve mahmul 
olsun. Şüphesiz bize bu notayı tebl'iği mucip olan ha
diseyi tahlil edersek görürüz ki, nota ne kadar adi
liklerle, tuzaklarla dolu ise o hadise sırf bu tuzağı 
yapmış olmak için toplanmış bir şey değildir. Onu da 
açik görelim. Dünyada süratle gidebilmekte. olan ha-
disatı umumiye, hadisatı iktisadiye bizim bunaldığı
mız kadar haksızlığı ile daha çok bunalan bir Avru-

ı pa var ki, sulh için bağıran cihana karşı tatmin için 
birtakım şekillere müracaat etmek zaruretinde bulu
nuyorlar. İşte o şekiller, o zarureti tevlit eden esbap 
bir tuzak değildir, arkadaşlar. Tuzak o esbabı teşkil 
eden şeklin içinden kurtulabilmek için oldukça maha
retle yazılan notadadır ve bu notanın muharrirlerin-
dedir. Binaenaleyh müsaade ederseniz Avrupa'nın 
pek ayırrmyarak. üç vekilini de itham ediyorum. Ka
bahati yalnız mahmulü kabahat olan Lord Gürzona 
değil, bununla beraber bu metni kabul eden yalancı 
Avrupa hükümetlerinin kendi halkını da iğfal eden 
vekillerine isnat ediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bir dosta... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bizim Av
rupa'da çok kuvvetli dostlarımız var. Müsaade edi
niz, o dostlarımız temin ederim yalnız Fransa'da de-

I ğil, İngiltere'de dahi var. Hiç şüphesiz ki, Fransa'da 
daha çoktur. O da ittifak ile hakikati gören ve o da 
bu Hükümetten nefret eden halktır. Avrupa'da dost-

I suz değil, çok dostluyuz. Orada sefki dima'dan nef
ret eden, orada insan kanının ziyan olmasını istemi-
yenler var. Onlarin meclislerinde bizim kadar haksız-

I Jarın hakkını teslim eden, teslim ederekten bir gün 
I evvel kansız sulha isal etmek isteyenler var. Hakpe

restler vardır. Bittabi itiraf etmeye mecburum ki, 
I Türkiye'nin hakkını tanımakta en ön ayak olan sos

yalistlerdir. 

Notamız verilirken isti yedeğimiz bir hakkımız da
ha vardır. Tabiî müşterek kanaatla yazılacak olan 
notamızda dostumuz Rusya Hükümetinin vesaitinden 
istifade etmek hakkımız olduğu gibi bizimle Adana 
itilâfım yapan ve taahhüt altına giren Fransa Hükü
metinden dünyanın mukadderatını idare etmek iddia
sında bulunanların Meclisinde hakkımızı müdafaa et-

1 meşini talep etmek hakkımızdır. O halde cevabî nota 
I yazılırken Fransa Hükümetine hitaben yazılacak söz-
J lerimiz ve ona isal edilecek arzularımız vardır. Daha 
I ziyade tatvil etmek istemem. Bu kanla idare ettiği-
| miz ve etmekte bulunduğumuz cidalimizin yeni gir-
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mekte olduğu safhasındaki muvaffakiyatımızı cevabî 
notamızın muhteviyatı ve şekli tahriri göstereceği gi
bi onu takviye edecek olan tedabiri, tebligiye kuvve
tini de takviyede çok medhaldar olacaktır kanaatin
deyim* 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Efendiler ben
denizin nazarında üçler konferansının bize vaki olan 
şu teklifi kaha Türkçe ile bir ışıldak mahiyetindedir. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Ne... Ne... Kaba Türkçe 
mi? 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Kaba Türkçe 
demek lisanı edebîsi olmayan halkın konuştuğu lisan 
demektir. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Katiyyen. En mukaddes 
lisandır. 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — En mukaddes 
lisan olduğunu ben de tasdik ederim. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Halk dilini ne zaman öğ
renecek olursak o zaman kurtulacağız. 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Rica ederim. 
Rica ederim senden daha evvel ben Türküm. Onu 
biraz nazarı dikkate alınız... evet halkın görüştüğü li
sanda ışıldaktır. Işıldak ancak akvamı vahşiyeye ve 
çocuklara gösterilir, aldatmak için. İngilizler Afrika 
sahillerinde herkesin elinden altınlarını almak için 
nasıl yeşil boncuklar götürürlerse, mavi boncuklar 
götürürlerse bize de öyle yapmak istiyorlar. Fakat 
bilmiyorlar ki, bizim başımızdan bir Trablusgarp 
Harbi geçmiştir. Bir Balkan Harbi geçmiştir. Koca 
bir Mondros Mütarekesi vardır. Bizim ağzımız süt
ten yanmıştır. Yoğurdu üfleyerek içeriz. Binaenaleyh 
biz bu tekliften ne seviniriz, ne yeriniriz. Bundan pa
yı metanetimiz zerre kadar haleldar olmaz. Biz az
mimizde sabitiz. Ordumuz elimizin altındadır. De
min burada mevzubahis oldu. Meclis mi evvel fikri
ni söylesin, ordu mu izhar etsin? Ordu bizim tahtı 
emrimizdedir. Heyeti Celileniz buraya toplandığı va
kit ne ordusu vardı, ne silâhı vardı. O günleri size 
hatırlatırım arkadaşlar. Elbette siz memlekete hâkim
siniz. Vazife sizindir. Mesuliyeti nihaiye de sizindir. 
Bu gün Heyeti Vekile kendisi karar veremediği va
kitlerde sizinle istişare etmek istediği vakit siz elbette 
fikirlerinizi söylersiniz. Size gösterilen şeylere göre. 
Fakat yeni istihbarat gelirse yeni menabiden yeni ha
berler gelirse Başkumandanlığın da reyini alırsanız 
ona göre bir kararı nihaî verirsiniz. Binaenaleyh 
meselenin bu gün burada konuşulması elzemdir. Bu 
itibarla da bendeniz söz aldım ve soyuyorum; şimdi 
meselenin bir resmi, bir de nim resmî şekli vardır. 

I Resmiî şekli hepinizin şurada yazdığınız Avrupa dev
letlerinin tebliğidir. Bu tebliğin mukaddemesinde 

Y tahliyeden bahsediliyor. Bu alelade bir mütarekeden 
I ibarettir. Ne tahliye vardır, ne de bizim hukuku 
I meşrııamız mevzubahis olmuştur. Mütareke tekİifi-
J nin mukaddemesinde mevzubahis olan tahliye mese-
1 leşi teklifatta bulunabilmek üzere diyor. Ne gibi tek-
I lifatta bulunacağı tabiî meşkûktür. Binaenaleyh He-
I yeti Vekilenin tabiî bu noktaya nazarı dikkatini cel-
j bederim. Mademki bizimle istişare etmek istiyorlar. 
! Bunun hiç bir taahhüdü ihtiva etmeyen bir sözden 
J ibaret olduğunu kayıt buyursunlar. Yani üçler mec-
I lisinin kararı hiç bir taahhüdü tazammun etmeyen 
J bir temenni mahiyetindedir. Teklifata bulunmak 
J üzere demiyor da bulunabilmek üzere diyor, ikinci 
1 pekâlâ biliyorsunuz s'iyasetta bir tavassutu cebrî var-
I dır. Bir de tavassutu dostane vardır. Burada ta-
I vassutu dostane mahiyetinde, bilmem belki aşağıdır. 
I Olsa olsa tavassutu dostane olabilir. Ne diyor bura-
I da diyor ki ilk vazifemizin muhasımîne terki 
I muhascmat tavsiyesinden ibaret olduğunu takdir edi-
I yoruz. Bize musırrane bir tavsiye ediyor. Avrupa 
I demiyor ki şunu tebliğ ediyoruz, yapıyoruz, yahut 
I müdahale ediyoruz. Kan dökülmesine nihayet ver-
I mek için bu işe karışıyoruz. Şöyle yapıyoruz demi-
I yor. Binaenaleyh Heyeti Vekilenin nazarı dikkatini 
I bu noktaya da celbederim. Demek oluyor ki bende-
I nizin bundan anladığım netice Avrupa'nın gayet za-
I yıf olduğu meselesidir. Pek iyi hatırlıyorsınız ki 
I Avrupa yani İngiltere, Fransa ve İtalya şimdiye kadar 
j bizim meselemiz hakkında müsbet bir itilaf, müsbet 
j bir ittifak akdedememişlerdir. Ancak neticede işte 
I bir şey yapabildiler. Yaptıkları şey de fiske ile vu-
I rulsa kırılacak bozulacaktır. Onda da nihayet iti-
I lâfları bize bir dostaûe tavsiyede bulunmaktan iba-
I rettir. Bu nokta da mühimdir. Bendenizin nazarın-
I da. Çünki bizim mukavemetimizin devam ettiği tak-
I dirde - ki devam edeceğine zerre kadar şüphem yok-
I tur. Katiyyen haleldar olmayacaktır. - Onların ka-
[. radarını niyetlerini bozarak bizim kararımızı kabul 
I edecekleri noktasına varıyoruz. 
I Arkadaşlar bir meseleye daha Heyeti Vekilenin 
I nazarı dikkatini celbederim. Bu tebliği resmî tabiî 
I Avrupa'da neşredildi. Bizim habeıimiz olmasa bile. 
| Fransız hükümetinin nîm resmî vasıtai neşirî efkârı 
I olan Ajans Havas nim resmîdir; bizim için bu me-
I selei siyasiyede resmî bir ehemmiyeti yoktur. Fakat 
1 bizi tenvir ediyor. Diyorki; Ermenistan meselesi ma-
1 sanın üzerine konacak, ey Türkler gözünüzü açınız. 
I Mesele İstanbul'da müzakere edilecek. Fransızlar ta-

— 136 — 



1 : 14 M . 3 . 1338 C : 3 

rafından gelmiş bir imayı dostane olarak tetkiki ka- I 
bul ediyorum. Ey Türkler gözünüzü açınız, sizin 
aranıza komisyon sokacağız. Cemiyeti Akvamı ka
rıştıracağız? Her işinize müdahale edeceğiz, diyor. 
Binaenaleyh Ajans Havas'ın bu tebliği neşretmesini, 
bizi bir ikaz mahiyetinde olarak, bendeniz alıyorum. 
Heyeti Vekilenin nazarı dikkatini celbederim. Biz j 
Ermenistan dendimi kocunuruz, İstanbul dendimi 
kocunuruz. Kontorul, komsiyon, dendimi kocunu
ruz. Binaenaleyh zaten devletlerin bu konferansta 
demin söylediğim gibi birbirleri ile zorla bir itilâf 
akdetmeleri esbabını araştırsak ajans havasın tebli
ğinin mahiyeti katiyen açığa çıkar. Pekâlâ bilirsiniz, 
İngiltere bu gün bizim katiyen itilâf ve Türkiye'nin 
bu harbten kurtulması taraftarı değildir. Bu malum 
olan esbaptır. Yunanistan'ın artık muvavemet ede
memesi, Hint meselesi bilhasa ve bilhassa İngiltere'nin 
vaziyeti iktisadiyesidir. Milletlerin kudreti iştiraiyesi 
kalmamıştır. İngiltere'de fabrikalar kalmamıştır. Ka
panmıştır. Resmen 1 - 2 milyon işsiz vardır. Belki 
hakikatte 7 - 8 milyon işsiz vardır. Binaenaleyh 
milletleri kaldırmalı, milletleri yükseltmeli ki onlar 
işleyebilsin. Milletleri kaldırmanın noktası da Tür
kiye'dir. Vaziyeti coğrafyası itibariyle müslümanlık 
itibariyle cihanda mühim mevki işgal eden Türkiye 
sulha girmedikçe ne fabrikalar işleyebilir. Ne de mil
letlerin kudreti işliraiyyeleri düzelebilir. Binaenaleyh 
İngiltere bizim düşmanlığımızda sabit kadem olup, 
lâkin şeklen hasbezzarure bizimle itilâfcı görünmek 
iztırarında kalarak Paris'e gelmiştir ve teklif ettiği 
şey de bizi sureti zahirede aldatıci ve demin arzet-
tiğim gibi bir ışıldaktır. Hakikatte ruhan aleyhimize-
dir. Bütün Heyeti Celile kanaatini gösterdi. Ancak 
şu noktayı unutmayalım ki; bu mesele Yunan ordu
su aleyhindedir de. Yunan ordusu bu kadar kan dök
müştür. Birtakım hayalata kapılmıştır. Bu hayalatın 
buz gibi eridiğini görünce ve kendisine mühimmat 
veren ingilizler tarafından bu teklifin vaki olduğunu 
görünce, elbette Yunanistan'ın kuvvei maneviyesi 
berbat olacaktır. Biz bunu maalmemnuniye kendi he
sabımıza kabul ve kaydederiz. ... dediği bu iki taraf
lı bir silâh ise bizi kesmek istediği halde Yunanistan'ı 
kesiyor. Yani muhakkaktır. Onun için demin arz et
tim ki, ne seviniriz ne de yeriniriz. Bizi çok tecrübe
siz zannediyorlar, biz bilakis çok tecrübeliyiz. Aklı
mız da yerinde, fikrimiz de yerinde, ordumuza da sa
hibiz. Kemali sükûnetle düşünürüz. Ona göre cevabı
mızı tahrir ederiz. Binaenaleyh bendeniz burada bir 
mesele hakkında Heyeti Vekilenin nazarı dikkatini 
celbedeceğfm. O da Paris sefaretinden gelen bir tel-
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grafname. Bu hata gayri kabili afdır. Nazarımda o da 
Lörd Gürzon'un temaruzu cihetiyle Paris konferan
sının içtima edemiyeceği hakkında bir telgraftır. Bu 
meseleler bendenizin işittiğime göre 22 Mart, belki 
tarihi değildir dediler Celâl Bey. Fakat ne olursa ol
sun istihbaratta bu hata olur şey değildir. Koca üçler 
konferansı göz önünde Paris'te toplanır, bizim sefa
retin haberi olmaz. Hiç olmazsa biraz kulağını çek
mek lâzımdır. Sefaretin bundan dolayı tecziyesi lâ
zımdır. (Şimdi azletmeli sadaları) Heyeti Vekilenin 
bir noktaya daha nazarı dikkatini celbederim. O da 
madem ki bu devletlerin müracaatı üzerine ve İstan
bul'dan komiserlerin çekilen bu telgraf namesi üzerine 
elimizde bizim malumat yoktur. Nasıl karar verebi
liriz? Malumatı kâmile olmadan bilhassa bizim Yu
suf Kemal Beyi dinlemeden karar vermemek makul
dür. Kendileri İstanbul'a bir şey yazmışlar. Onda di
yorlar ki, biz âcil bir surette cevap... Oraya bir şey 
ilâve eylesderdi daha muvafık olurdu. Onda demeli 
idiler ki, siz telgraf hututunu açınız. Bizim orada bir 
mümessilimiz vardır. Onun reyini dinlememiz lazım
dır. İstanbul hututunu açınız ki, biz Avrupa ile aci
len muhabere edelim. Aldığımızın cevabını verelim 
ve zannederim ki, bunu söylemeli idiler. Ve bugün 
dahi bunu söyleyebilirler. Bu noktaya da Heyeti Ve
kilenin nazarı dikkatini celbederim. 

MAHMUT CELAL BEY (Hariciye Vekâleti Ve
kili) (Saruhan) — Yusuf Kemal Beye ilk iş olmak 
üzere bu noktaya dair bir telgraf yazdık. Şeraiti sul-
hiye hakkında mütareke hakkında ve ahvali umumi
ye hakkında istihbaratını istitlâatı ne ise bize katiyet
le bildir. Bu telgrafı İstanbul'a gönderdiğimiz zaman 
bizim muhaberatımıza tavassut eden zata dedik ki 
vereceğiniz cevaplar ancak seri bir surette geldiği za
man da medar olabilecektir. Yani Yusuf Kemal Bey
den alacağımız cevabı seri bir surette bize gönder
mek için siz orada her vasıtaya müracaat edebilirsi
niz. Ve aynı zamanda general Pelle'nin dahi vesate-
tine müracaat edebilirsiniz. Dedik ve bize süratle de 
cevap almayı temin ediniz dedik. Binaenaleyh He
yeti Vekile bu noktai nazarı ihmal etmemiştir. 

İSMAİL SUBHİ BEY (Devamla) — Şayanı şük
randır. O halde efendim bir kere daha müracaat edil
se belki daha faydası olur efendim. 

Bir noktadan dolayı Heyeti Vekilenin nazarı dik
katini tekrar celbederim. Asiyayı Suğra'nın tahliyesi 
deniyor. Tabiî Trakya'dan bahsedilmiyor. Onlar baş
kadır. Asiyayı Suğra deniyor. Lâkin Asiyayı Suğra 
coğrafî tabirdir. Az yetmiyor dedikleri firenkçe bir 
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tabirdir ki ancak Lazistanda kokmuş burundan ts- 1 
kenderun'a kadar havaliyi ihtiva eder. Vilâyatı Şar- I 
kiyyenin kısmı küllîsini ihtiva etmez. Nazarı dikkati I 
âlinizi ve Heyeti Vekılenin nazarı dikkatini celbedi- t 
yorum. Demek oluyor ki, bir Ermenistan, bir Kürdis- I 
tan, bir bilmem ne meseleleri kendi kafalarında var- I 
dır. Biz şüphelenmek hakkını haiziz. Arkadaşlar baş- I 
ka türlü çıkarsa o da başka. Fakat biz gözümüzle I 
gördükten sonra, elimizle yoklamadan sonra inanma- I 
yız. O kadar Avrupa'dan ağzımız yanmıştır. Binaena- I 
leyh arkadaşlar ben mütalâatımı arz ettim. Binaena- I 
leyh biz müsbetiz,, sabit kademiz. Son söz bizimdir. I 
Hiç kimse bizi aldatamaz. Bu propagandayı biz on- I 
ların aleyhine çeviririz. Biz onlara deriz ki, kan dö- I 
ken ve kendi sinesi üzerinde en elîm ve canharaş za- I 
limane harblerin cereyan etmesi itibariyle dünyada I 
en ziyade acı his eden Türkiye, biran evvel sulha ka- I 
vuşmaya hazırdır. Lâkin bugün için de evvelâ huku- I 
ku meşruası uğrunda, bu.kadar fedakârlık yaptığı I 
hukuku meşruasının, kâğıt üzerinde değil, mukabi- I 
ünde kendisine meşru haklarının kabul edildiğinin I 
bildirilmesini talep eder. Ondan sonra mesul olan Yu- I 
nan ordusu derhal çekilmelidir. Bu şerait altında bir I 
mütarekeyi kabul edebiliriz. Başka suretle ve illa fe- I 
lah... 

REİS — Efendim söz alan 38 arkadaştan 22'si I 
söyledi. İlyas Sami Beyle 23 oluyor. I 

BASRÎ BEY (Karesi) — Efendim; mühim ve ha
yatî mesele olduğu için söz alan arkadaşlarımın kâf- I 
fesi söylemek lâzımdır. 

ÎLYAS SAMt BEY (Muş) — Efendiler, bir mü
tareke, teklif ediliyor. Mütarekenin mahiyetini, ihtiva I 
ettiği meaniyi ve şimdiye kadar edilen tecrübeler kâ- I 
fi derecede bize ruh ve zihniyeti anlatmaya burhan 
ve delildir. Efendiler bu mütareke teklifi harbi mad- I 
dîden ziyade siyasî bir meseledir. Maddî taarruzdan 
evvel bir taarruzu siyasîdir. Siyasî bir taarruzdur. I 
Çünkü siyasî taarruzlarda silâhlar kadar siyasetler 
de mühim safhalar geçirir. Binaenaleyh mesele bura
da tamamiyle tahakkuk etmiştir. Tenevvür etmiştir. 
Bu mütarekenin şimdiye kadar olan tarihî hali, ma
ziye ait acı bir hatıra olarak gerek içimizde ve gerek 
hariçte tasavvur etmiyorum ki, kabulüne taraftar ol
sun. Ve onu mevzubahis etsin. Binaenaleyh o suretle I 
kabulü halinde tasavvur edecek betbinane şeyleri ta-
dadu mahal yoktur. Çünkü kabulüne taraftar olabi
lir. Bu mesele mevzubahis olduğu zaman arkadaşla- I 
rm hatırlarına ilk evvel gelen şey nedir? Bu babta I 
ordunun vaziyetini bilelim. Çünkü efendiler bugün [ 
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kemali şükranla karşısında bulunduğumuz bu vazi
yet milletin hakikati idrak ettiği gün tehaddüş eden 
heyecan ve vicdanı millîden doğan orduya müteşek
kiriz ve bu vaziyeti ona medyonuz. Binaenaleyh ilk 
hatıra ordunun vaziyeti gelir. Yalnız bunu ilâve et
mek icabeder ki, mübeccel ordu dimağı, silâhla şu 
dakikaya kadar getirdiği vazifesini şu dakikada da 
da siyasetle yapmıştır. "Bu hilei siyasiyeye karşı da 
vazifesini yapmış, beyannamesini neşretmiş. Ordunun 
efradına ve bütün zabitan arasına teyakkuz ve basi
reti tavsiye etmiş ve orduya uyuşturucu Avrupa'nın 
bize karşı ötedertberi istimal ettiği bile ve desisesi 
okluğunu söylemiştir. Bu surette vazifesini yapmıştır. 
Efendiler bu gün şükran ile gördüğümüz şu vaziyeti 
biz neye medyunuz? Ordunun ve zabıtanın bütün 
vazifesini gördüğünden medyun olduğumuz kadar 
hakikati de bu gün gözönüne koyarak hileden, siya-
seüten şahsen tecerrüt etrnekliğimizdir. Yani vaziyeti 
olduğu gibi. görmekle kabil oldu. Bir kere hakikati 
gördük. Yani mukaddesatımız çiğneniyordu. Gördük 
ne yaptık? Heyecan ettik. Bir kuvvei resmiye mey
dana geldi. Bir ordu meydana geldi. Şu hakiki vazi
yetimizin bugün mükâfattım görüyoruz. Fakat bu bir 
hilei siyasiyyeden ibarettir, t nnemel hilyetü fi terk. 
Düşmanların en büyük hilesi terki mühasemattır. 
Fertlerin, miHetlerin en büyük hilesi hileleri ter-
ketmek, işi ve vaziyeti olduğu gibi görmektir. Bi
naenaleyh işi olduğu gibi görmek için Heyeti Âli-
yenize hatırlatacağım şey, yine aynı vaziyete ait 
olacaktır. Mütareke nedir? İki kişi yekdiğerine taar
ruz etmiş, hukuku sarmasını, kanını diğeri emmîş 
ve ortaya çıkıyor. D!iyor ki hemen ben sizi barıştı
racağım. Hemen bir mütareke yapınız. Ben sizi uy-
laştıracağım diyor. Bu hissi kalbimizde duyduğu
muz zaman mütarekeye verilecek cevap kendi ken
dine doğar. Binaenaleyh kabulüne temayül Heyeti 

Vekile arkadaşlarımızdan, Meclisi Âliden aranıyor
sa bu aranılmamahdır. Bunun vaziyeti «budur. Yal-
n iz bu hilei siyasiyedir ki bizi siyaset çukuruna dü

şürdükten sonra arkadan da maddi taarruz kuvve
tiyle düşürecektir. Hile daüma hasmın üzerinde de
veran eden sahanın üzerine döndürmek için biz hi
leye değil, vaziyetimizin hakiki olduğu şekle mü
racaat edeceğiz. Efendiler şunu evvelâ hatırı âlînize 
getirmeğe müsaade buyurun ki garbin hile ile aley
himize çevirmiş: okluğu, üzerimizde şimdiye kadar 
istimal ettiği silâhlar iflas etmiştir. 55 nci senei 
meşrutiyetini hususî, millî bir şekilde idrak eden 
Ermeni milletinin en büyük hâmisi, en büyük mü-
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dafii 'kesftlen Avrupa Cemiyeti Akvam diye ortaya 
bir şey çıkandı. Ermeniy© 'bir şekli resmiyet vermek 
için uğraştığı zaman Karabettir Kâzim Paşa sün-
güsüyle tırpaniyle bütün amali siyasetini mahkûm 
ediyordu* Bu haberler Cemiyeti Akvamda okundu
ğu zaman tir tir titriyorlardı ve işleri yalnız bir 
protestodan ibaret kalıyordu. Binaenaleyh sekiz yüz 
senedir kucağımızda beslediğimiz, bütün millî adat 
ve akidesine riayet ettiğimiz o Rumlar ki, o Erme-
nüler ki hıyanetin en büyük cezası gayet elim ve 
derindir. Şimdi Rum kardeşlerimiz de uğrayacak
lardır. Ne zaman buna uğrayacaklar? Ne vakk ki 
biz bu hakikati olduğu gibi göreceğiz. Efendiler, 
Türkler arasında o kadar yoktur ki mütareke tekli
fine taraftar okun. Hayırhah telalkki edilen Fransız 
zöfoM Saro'nun teklifi belki hayırhah bir tekliftir 
gibi kaldı. Çünki arkadaşlardan bazısı öyle telakki 
etti. Konferans size şu teklifi ediyor, dermayen edi
yor, mırsalahaya ait esasatınrzı tespit ve ona mu
vafakat şartiyle muvafakat ederiz derseniz daha iyi 
olur deyince arkadaşlar da ne iyi bir tavsiyede bu
lundu; ne iyi dediler, ne makul dediler. Efendiler şu 
kuvvei milliye vazifei milliyesini ifa ediyor. Şimdi
ye kadar şükranından aciz kaldığımız şu vaziyeti 
bize ihdas ediyor. Şu kuvvet bize meşgul arazi tah
liye edilse bile elden çfkacalk, feragat edilecek bir 
kuvvet değil. Çünki bizim maksadımız yalnız arazi 
değil - teklifin vaziyetinden de anlaşılıyor - Yunan 
menafiinin en şiddetli müdafii olan bunların biz 
arazi delisi değiliz. Biz araziden feragat edeceğiz. 
izmir'deki'Rumun bir az hakkını muhafaza etmek
ten başka bir şey yapmayacağız. Fakat efendiler on
lar mütecavizdir. Onların bir hakları olmadığına kail 
olurduk. Eğer bugün bu 'teklif bu suretle olsaydı 
Meclisi Âfinüz değil, belki hariçte hiçbir adam ka
bul edilmiyecektir. Erazii meşgulenizi kamilen terk 
ve tahliye kaydiyle bir mütareke kabul ediniz diye 
aldatıcı bir mütareke kabul edilecek olmaz. Çün-
<ki - müsaade buyurunuz - çünki misakı milli bizim 
veçhemizdir. Ben misakı millî kelimesini telaffuz 
ettiğim zaman hür ve mustafcrr bir Türkiye gelir. 
Hür ve müstakilin manası arazî demek değildir. 
Emin olunuz biraz sebat gösterirsek bundan bilisti
fade buna razi olursa bunun üzerine ordularından 
terhis edelim, tecrit edelim; ikinci bir Mondıros, 
üçüncü bilmem ne... başımıza daha mühim bir iş 
açacaktır. Tarihe irikilâb edecek daha birçok hadi 
seter tahaddüs edecektir. Binaenaleyh mesele nedir? 
Melsele burada müstakil Türkiye şimdiye bize bir 

muvazaa teklif ediyor. Muvazaa diyor. Diyor ki 
«Bu arazi sizin elinizde iken ey Türkiye'nin zemam-
darını ben sana bunu terketitim. «Seni siyasetle vü
cuda getirdim. Heyecan karşısında durulmaz. Öyle 
bir kuvvettir ki bu hak mukaddesi, bu istiklali ver
miştir. Bu bir heyecanı millîdir» diyor. Bunların 
heyecanını söndüreyim. Ondan sonra orduları kal
sa bile ben komisyonları vesair heyetleri içerilerine 
soktuktan sonra... Nitekim eskiden vardı ve bu ara
zi, meşgul olan arazi elimizde idi. Bunu ben bir hi
le, yine bir desise ile sokarım. Binaenaleyh bunları 
istediğim ve bunların istediği yola götürebilirim. Bi
naenaleyh mesele bendenizce vazıh, vecizdir. Ben-
denizlin bu husustaki kanaatim vaziyyeti hakiki gör
mektedir. Vaziyetimizi ha'kiki bir surette gördüğü
müz zaman ne görürüz? Karşımızda silâhı elinden 
bırakmış, ondan istihsal için çırpınmış, didinmiiş son 
kuvveti ağzına götürmüş bir vaziyet görüyorum. Bir 
levha, bu levhanın kıymeti yok. Yalnız önündeki 
mütarekenin hiç bir kıymetli yoktur. Buna verile
cek katî cevabı öğrend'iıklerJj zaman; hilenin hasım 
üzerinde döndürülmesi için metin, mantıkî bütün 
beşeriyeti ki - bu teklifle bütün beşeriyet aleyhimi
ze çevrilmek isteniliyor - şu teklif beşeriyeti mu
hafaza edecek.. Ben memnunum, yurdum sevinmiş. 
ordumdan, içtimaî vazifesini ifa eden şu kuvvetten, 
şu mukaddes vazifeden feragat edemem. Meğer 'ki 
arazii meşgulertin terki değil; hür, müstakil, kont
rolsuz, bir Türkiye'ye mazhar olduğum gün - bu
nu da yapacaktır - biraz daha mukavemet ederek, 
dişlerimizi sıkarak bunlar hal olunacaktır. Bu sinir 
ve mukavemet işidir. Biraz daha şey etmek istiyo
rum. Verilecek cevabın kabule şayan olmadığı gibi 
ceffelkalem refi değil, şu suretle bir teklif ile cevap 
verilmelidir. Meselede bu suretle tenevvür etmiş
tir. Bir şey ilâve etmekle huzurunuza nihayet ( 
Vela hükmen ne hasme itaat et, ne de tayin ettik
leri hükmüne de itaat et. «Ve erite ) Haismı da 
hilebazlık ediyor. Tayin ettikleri hüküm de hilebaz-
lık ediyor. (Bravo sesleri) 

TUNÂLI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar; 
Meclisi Âliyi bütün ruhumla takdis, tebrik ederken 
bir buçuk asırlık ismi meçhul bir şairin ilk'i mısralık 
bir sözü hatırıma geliyor. Zaaf, iman bir yana, da
vayı merdan bir yana (Yaşa sesleri) zayif imanın 
eserini bu Meclisin dahilinde değil haricinde bile 
göremeyiz. Çünki haricî kahraman Türkiye'dir. Da
hilî olduğu gibi... Binaenaleyh zayıf iman, bel'ki düş
manlarımızda, Türkiye'nin haricinde vardır. Davayı 
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merdan nedir? Onu misalki millî göstermektedir; I 
Arkadaşlarımızın tekrar ettiği veçhile hakimane bir I 
tarzda kabul ediyor muşuz gitti ret etmektedir. İşte I 
o kadar. (Yaşa sesleri) - I 

SALİH EFENDİ (Erzurum) Teklifi vakii arka
daşlarımızın her 'birisi bir surette beyan ettiler ka- I 
naaıtündeyim. Yalnız insanların bazısı harpci ve ba- I 
zısı sulh taraftarıdır. Bendeniz sulh taraftarı deği- I 
lim. Daima kartlı 'işleri severim. Berveçhi peşin şu- I 
nu arzedeyim ki: Öyle bîakıl olmuşum ki, şeytan- ı 
dan ... Beklerim. O melun İrigilizi de, Fransızı da, 
îtatyanı da domuz oğlu domuzlar bizi bir dam tez
vire bırakmak için, yanmış ocağımıza suih kovasiyle 
su döküyorlar. Bundan sonera bu vaziyet kalmamış
tır. Bir çift çorap giyerseniz, bumu yırtılır, tabanı j 
yırtılır. Boğazını 50 bin sene giyseniz artık o yırtıl- ! 
maz. Zaten bize olan olmuş gelen gelmiş, yanan köyle
rimiz yaranış geride kalmış çıplak dağlar. TekKf 
anlatılıyor ki, şimendifer hattını düşmanlar zaibt et
sinler, tutsunlar. İki ordu arasında 12 kilometrelik 
bir mesafe boşluk bırakılsın. Yani 12 kilometre 
daima geri gelmerriizi teklif ediyorlar. Bu bir me
lanet bir hınzırlıktır. Teklifi birden bire ret etmek
te kâri alkil değildir. Heyeti Vekile bizden bir ruh, 
bir his almak istiyor. Tabii kendilerimin de bir dü
şüncesi vardır. Bendeniz son söz olmak üzere arz-
ediyorum iki, Heyeti Vekile eğer düşmanlarımızı 
meşgul arazilerinizden çıkarır, yalnız Rum ekseri
yeti vardır yoktur diye - vakıa bu bizce malumdur -
Avrupa'nın bazı hınzırlannca bililtizam meşkûk gö
rülen İzmir'e Yunan ordusunu.... Ve müterekeyı ya
parlarsa bunu bizzarure kaibul ediyoruz ve illa or
dularımızı fiiliyattan geri çekmek, kendilerini sulh 
sözüyle harbten soğutmak muzırdır. Birinci müta
reke başımıza ne felaket getirdiyse, bu ikinci ondan 
4 kat daha fazla felaket getirecektir. 

Bundan dolayı Heyeti Vekileye şu ruhu - Hari
ciye Vekili Bey dinlemiyorlar. - Vermek istiyorum 
ki eğer İzmir mıntıkasına kadar düşman çekilir de 
mütareke edecekse bunu kabul ediyoruz ve illâ bu 
vaziyeti istemiyoruz. Allah düşmanın da belâsını ver
sin, teklif edenlerin de belâsını versin. İnşallah bir 
gün Cenabı Rabbülâlemin bu Müslümanların in
tikamını bu hınzırlardan alacaktır. 

OSMAN FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Malumu 
âlinıizdir 'ki, bu (gün için 'bu mesele için, intihap edil
miş, buraya ıgelmaşiz. iBuna nazaran, bunun ehemmi
yetine nazaran evvelki müzakeratımız iâ hükmünde

dir. Binaenaleyh şu başımızın üzerinde taşıdığımız 
(Veşavi'rübüm _filenir) emri cehline riayet etmenizi 
rica ederim. Bir şey var ki karşınızdaki muhasımla 
muhabere edip ona galip olmak maksadını takip et
mek bu bizim işimiz değildir. İkincisi, hitabettir. Ta
biata muvafık gelen bir mukaddemat ite mukabiliik-
te bulunan bir kimseyi teşvik etmekten, tergip et
mekten jbaret. Bunun için bir konferans şeklinde 
uzun müzakere icabeder. Şimdiki meselemizin ehem
miyetine nazaran ricam şudur ki cümleten (Veşavirü-
hüm filemr) emrine inkıyat edelim. Bu nedir? Şura
da bir kuş olsa, iki mühavir konuşurken hakikati bir
birine kabul ettirmeyi lütuf yollu telâkki ederek o 
kuş oradan kaçmayacak. Yani uzun boylu muhavere
lerle vakit geçirmiyerek maksadını hulasaten ve ga
yet hakimane halimane birbirine tefhimden ibaret
tir. Bendeniz rica ederim ki; bu meselede bu usulü 
takip edelim. Kısa kısa söyliyelim, bir birimizin fik
rini anlayalım. İtiraz yolunu tutmayalım. Belki hiç 
ummadığımız bir refikim'izin kalbinden ve ruhundan 
tulu eder. Bunun için çok rica ederim. Müşavere ta
rikini ihtiyar edelim. Bu hususta asıl maksat üzerine 
bendeniz mütalaa arzetmiyorum. Yalnız ikinci arz-
edeceğim şey şudur ki, meselenin ehemmiyetine bi
naen şimdi öyle anlıyorum ki ret tarafına gidersek 
olmayacak. Kabulü ise hiç olmayacak. Bir taraftan 
notada tacil ediyor. Biz bu tacili kabul etmiyelim. 
Ama ne suretle? Bu zannımca mümkündür. Hükü
metimizin 5 gün veya bir hafta mühlet talep etmesi 
yolu vardır; ta ki biz ordumuzun ahvalinden tama-
miyle malumattar olalım; siyaseti dahiliye ve hari
ciyemizi ve belki de Fransa'da bulunan sefirimizden 
havadis gelecektir. Böylece bir müddet talebinde zan
nımca haklıyız. Zannederim bu talebi kabul ettirebi
liriz. Bendeniz rica ederim. Eğer mümkünse bize 5 
gün ve yahut 10 gün bir hafta mühlet versinler. Eğer 
mümkünse talebe de hacet yoktur. Eğer bu müzake-

I re devam edecekse badema mütalaatımızı arzederiz. 
Müzakere edelim. Teatii efkâr edelim, yanılmayalım. 
Bendenizin şimdilik maruzatım bundan ibarettir. 

FEVZt PAŞA HAZRETLERİ (Heyeti Vekile 
Reisi) (Kozan) — Efendim, Heyeti Vekile, Heyeti 

I Celilenizin, burada söz alan ve söz söyliyen arka-
I daşların sözlerine nazaran bir derece tenevvür etmiş

tir. Verilen takrirlerin bize verilmesine karar ita bu-
I vurursanız, onları da alır, onların da münderecatını 

nazarı dikkate alaraiktan - bu gece cepheye gidece
ğiz - orduda müzakere ederek bir şekil tespit edip 

I onu Heyeti Âüyenize getirelim. 
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RBÎS — Efendim, şimdilik kifayeti müzakereyi 
reyinize arzediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü. Efendim, 
zaten bu gün karar vermiyeceğiz. Cepheden geldiği 
zaman yeniden müzakere açacağız. Şimdi, Divana ve
rilmiş takrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Düveli Ütilafiye tarafından alâtariküttavassut der-

nteyan olunan mütareke teklif ine ıttıla hasıl olmuş
tur. Düveli dtilafiye mütarekeyi (Yunanistan'a Asya-
yı Suğra'nın tahliyesini teklif edebilmek için) derme-
yan etmekte bulunuyorlar. Tahliye teklifi gibi besate-
tı zahir ve neticesi meşkûk bir maksatla ikinci bir 
üç ay için dahi kabili tecdit vç temdit bir mütarekeyi 
ibu şekliyle kabul etmekliğimize bittabi imkân yok
tur. Bizim için misakı millî gaye olduğuna göre mü
tareke teklifi ancak Türk topraklarının tahliyesi es
babının kabulü ile ve mütarekenin yevmi iptidann-
dan itibaren tahliyeye başlanacağının dahi taahhüt 
edilmesiyle nazarı itibara alınabilir. Şurası da mu
karrerdir ki bu surette dahi mütareke müddeti - ta
biî kabili temdit olmak üzere - azamî bir ay için ka
bul olunabilir. Takririmizin icra Yekillerine tevdiini 
talep ederiz. 

Çorum Eskişehir 
Ferit Celal Abdullah Azmi 

izmir 
"Yunus Nadi 

Riyaseti Celileye 
Mütareke meselesinin evvelâ Başkumandanlığın 

ve Heyeti Vekiien'in mütalaası alındıktan sonra mü
zakeresine devam edilmek muvafık olacağını arz ve 
teklif eylerim. Tokat Mebusu 

îzzet 
Riyaseti Celileye 

(Mütareke akdi hukuku harbiyeden olmakla Yu
nanistan'ın esasen zürarei itilâfiye meyanında bizim
le muharip olmaması ve istanbul Hükümetinin mü
tareke akdi zamanında hilafı usul ve hukuk olarak 
memleketlerimizi âdeta şekâvetkârane bir surette iş-
'gal ve tecalvüz etmesinden dolayı Yunanistan'la ya-
prlacak muamele ancak zulüm ve itisafa nihayet ver
mek üzere topraklarımızdan tardetmektir. Başka bir 
muameleye imkân yoktur. Ve mütareke akdi hilafı 
usul ve aynı zamanda tecavüzü şekavetkâraneden 
ibaret olan bir meseleyi resmî bir şekle sokmak için 
entrika mahiyetindedir. Binaenaleyh bu hususun ade
mi kabulünü teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
ibrahim 

Riyaseti Celileye 
Mutelifin konferansının mütareke teklifi ve şeraiti 

hakkında şark müttefiklerimizin nokatı nazarı hak
kında Hariciye Vekillimiz izahat vermemiş olduğun
dan bu noksanın ikmali ve mevzubahis Asya'yı Suğ-
ra irae edilmiş olmasına ve teklifin istanbul Hükü
metine de vukuu malum bulunmasına göre istanbul 
ve boğazlarla sevgili yurdumuz Trakya mukaddera
tının müleVves ricalin ebedii ihanet ve hiyahetine 
tevdi an ve derecei ulâda bir sureti tesviyeye raptı 
demek olacağından (fevkalâde calibi nazardır) misakı 
millî dairesindeki hududu memleketten hariç bırakı
lan kıymettar eczayı vatan tamamen nazara alınmak 
şartiyle ve takrir edilecek sureti tesviyei mutavassıta 
dairesinde hareket muvafık olacağından (teklifin red
di muvafık olamaz) Heyeti Vekilece bu cihetlere atfı 
ehemmiyet olunmak üzere takririmin Heyeti Müşa-
•rünileyha Riyasetine tevdiini talep eylerim. 

Muş Mebusu 
Mahmut Esat 

Riyaseti Celileye 
Üçler konferansının Paris'te inikadiyle mik vazi

fe olarak mütareke teklifi hakkında bugün muttali 
olduğumuz mütareke şeraiti herhalde bir tuzak ma
hiyetinde olduğu ağlebi ihtimaldendir. Fakat şunu 
da anlıyoruz ki sırf İngiliz ve Yunan menafii ha-
sisesi için yapılan bu tuzakta diğer iki devleti muaz-
zemenin de bariz bir menafii olduğunu zannetmek
teyiz. Şu halde ceffelkalem kabul edilmesi kanaati
mize?. muzır addedilen bu mütareke teklifiniin reddi
ni de o suretle menafii âliyei vataniye ile kabili telif 
bulmuyoruz. Binaenaleyh arzu edilen sulbün misakı 
millî dairesinden çıkmamak şartiyle şeraiti esasiye-
si şimdiden tespit edilerek daha kısa müddet zarfın
da bir mütareke akdine taraftar olduğumuzun ce
vap olarak mütekabilen bildirilmesini teklif eyleriz. 

Lâzistan Mebusu Bursa Mebusu 
Necati Şeyh. Servet 

REİS — Efendim üç takrir de evvelce okunmuş
tu. Münderecatı da Heyeti Celilenizin malumudur. Bi
naenaleyh mütareke meselesi hakkında kararı kati 
Meclisi Âlice âtiyen ittihaz edilmek üzere şimdilik bu 
takrirlerin Heyeti Vekileye tevdiini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Heyeti Vekileye tevdii kabul edildi. 

LÜTFt BEY (Malatya) — Takrirler kabul edil
medi. Heyeti Vekileye tevdii kabul edildi. 

REİS — Zaten takrirlerin havalesini reye koydum. 
Meclisi Âli kararı katiyi bilâhara ittihaz edecektir. 
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Mersin Mebusu Salâhattin Beyin takririni okuyo
ruz. 

Riyaseti Celileye 
'Berveçhi aüi maruzatın iptidaî olarak nazarı mü

talaaya alınmasını ve maahaza bu nokatta bazı tadi
lâtı dahi mümkün görebildiğimi arzeylerim. 

Mersin 
Salâhattin 

1. — Evvelâ Şarkı karipte sulhu sükûnu temin 
için düveli muazzamanın vaki olan teşebbüsüne şim
diden teşekkür edilmelidir. 

2. — Sekiz senedir İstiklâl namına en müşkül şe
rait altında harp eden milletin, topraklarına sahip ol
mak hususundaki hukukundan düveli muazzamaca 
müştereken tanınmış olan esasatı bilmeden ve anla
madan yalnız Anadolu'da bir tahliye teklifatına mu
kabil altı ay müddetle atalete mahkûm edilmesini dü
veli mezkûrenin nazarı insafına vaz ve binaenaleyh 
mütarekeden evvel bu esasatı müşterekenin tebliğim' 
rica etmek. 

3. Mütarekenin Anadolu'nun tamamen tahliyesi 
esasını şâmil bulunduğunu Hükümet senei ittihaz 
eder. 

'Bu senedin samimiyetini öğrenmek isteyen ve Yu-
nanilerin Anadolu'daki fuzulî vaziyetlerini teessürle 
telâkki eden milletin ve Hükümetin mütareke sure
tiyle altı ay daha bu vaziyeti temdit etmesi için hiç 

3. — EVRAKI VARİDE 

olmazsa ilk mütareke teklifine, esas olarak Yunan 
ordusunun geçen 1921 temmuzdaki vaziyete olsun al-
drrılmasını ve Türkiye ordusunun keza tarihi mez-
kûrdeki vaziyetini alarak şimendiferine sahip olma
sını düveli muazzamanın hissi adaletinden ümit eder. 
Bu yolda bir teklifin ademi kabulü nihaî bir vaziye
tin şimdiden tenvirini ve kabulü kademe, kademe 
tahliyenin tabi bulunacağı şeraitin milletçe de görü
lerek gayei asliye üzerinde tavahhudu mucip olacağı 
gibi bir çok hususî mesailin, vaziyetin de halle hadim 
bulunacağından Türkiye Hükümeti bu teklifin şayanı 
kabul bir esası mütareke olarak telâkki edileceği ka
naati ndadır. 

4. Müfredatın bilâhare taayyünü kabil olacağı 
anifülarz şeriat altında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti Yunan ordusuna karşı harekâtı has-
maneyi üç ay müddetle tatile muvafakat edebileceği
ni tebliğ eyler. 

Mersin 
Salâhattin 

REİS — Efendim; tensip ederseniz bu takriri de 
Heyeti Veküeye tevdi edelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bir nokta
yı Hükümetin nazarı dikkatine arzetmek istiyorum. 

REİS — Efendim; müsaade buyurun; şimdilik 
bu iş bitti. Geldiği vakitte tabiî olarak tekrar müza
kere açacağız. 

Mazbata 
7. — İsparta'da iğtinam edilen koyunlar ve tütün 

mevzuunu tahkik için intihap olunanlarda vaki istifa 
ile inhilâl eden azalığa Elâz'tz Mebusu Rasim Beyin 
seçildiğine dair Dördüncü Şube mazbatası. 

REİS — Şubeden bir kâğıt gelmiştir. Celse hafi 
iken Heyeti Celilenize arzedeyim. İsparta'da yapıla
cak tahkikat için Dördüncü Şube iki arkadaşımızı 
intihap etmişti. Süleyman Sırrı Bey istifa ettiler. Şu
be Elâziz Mebusu Rasim Beyi intihap etmiş. Rasim 
Beyin bu tahkikata memur edilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey ve rüfekası-

nın; ahvali hariciye ile alâkalı müteaddit mevad hak
kında Hariciye Vekâleti Vekilinin izahat vermesine 
dair takriri. 

REİS — Efendim, müteaddit imzalarla celsei ha
fiye akdiyle Hariciye Vekâletinin bazı mesail hak
kında izahatta bulunmasını talep ediyorlar. Okun
sun. 

Heyeti Celileniz münderecatına muttali olduktan 
sonra... (hacet yok sedaları) Yahut vakti ahara talik 
ederiz, 

Riyaseti Celileye 
Celsei hafiye akdiyle zirdeki mevatta Hariciye 

Vekilinin izahat vermesini teklif eyleriz. 

1. Yusuf Kemal Beyin mesaisi hakkında alınan 
malûmat neden ibarettir? Yusuf Kemal Beyle İzzet 
Paşa ve İstanbul ne suretle hareket ediyorlar? Nok-
tai nazarlarında tahalluf var mıdır? Yusuf Kemal 
Beyden bu bapta alınan telgrafların münderecatı ne
dir? 

2. İstanbul gazetelerinin meni duhulü esbabı ne
dir? Tevfik Paşanın Vakit Gazetesine olan beyanatı 
Haric'iyemizce ne suretle telâkki olunuyor? 

3. Efgan Sefaretine tayin olunan Fahri Paşanın 
Yenigün gazetesindeki beyanatına Hariciye Vekili 
muttali midir? Beyanatı vakıa noktai nazarına mu
vafık değil ise ittihaz ettiği tedabir neden ibarettir? 
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Müşarünileyhin beyanatından siyaseti .umumiyemizin 
müteessir olacağı ihtimali var mıdır? 

Bitlis Kayseri 
Yusuf Ziya Rifat 

Yozgat Bitlis 
Bahri Vehbi 
'Bolu Çorum 
Şükrü Dursun 
Aydın Bursa 
Tahsin Osman 

Erzincan Dersim 
Mehmet Emin Rıza 

Malatya Sivas 
Lütfi Okunmadı 

Siirt 
Kadri 

NECATİ BEY — Efendim, bir defa başlama
sın.. Başlanıldıktan sonra devam eder. 

(MAHMUT CELAL BEY (Hariciye Vekili) (Sa-
ruhan) — Efendim; sefir tayin olunan zevata umumî 
siyasetimiz hakkında veçhe verilir. Bu kaidei umu
miyedir. B̂u zevata dahi siyaseti umumiyemiz hak
kında gerek şarka ait, gerek garba ait veçhe verilmiş 
ve tespit edilmiştir. O veçhenin müzakeresi esnasın
da hakiki maksadımızı kemali vuzuh ile anlayabil
mesi için Heyeti Vekilenin müzakeresinde bizzat ken
disini hazır bulundurdum. Ve bu veçheler malumu 
âliniz imza edilir, Hariciye Vekâletinin gizli kasasın
da hifzolunur. Hatta sefir onu dimağına yazar. Biz 
bu zatın ikazını lüzumlu görmekle beraber ve arzet-
tiğim şekilde talimat vermekle beraber gazetede bu 
beyanatını- okuduğumuz zaman kendisinin fahiş bir 
hatayı siyasîye düştüğünü derhal anladık. (Burada 
iken mi sedaları) Şurasını da arzedeyim ki kendisi 
gazetenin intişarı günü alessabah hareket etmiştir. 
Binaenaleyh gazetede intişar eden bu beyanat haki
katen kendisinin midir? Yoksa gazete muharriri 
alırken hata mı etmiştir. 

Bizzat soramadık. Çün'ki hareket etmişti. (Gazeteyi 
sansür yapmadınız mı sedaları) Gazetelerde hamdol-
sun sansür ^yoktur. Binaenaleyh kendisinden istizah 
ettim. Alacağım cevap üzerine karar vereceğim. Şu
nu da arzedeyim ki bu beyanat gayet hatalı bir be
yanattır. Binaenaleyh Heyeti Vekilede şikâyet ettim. 
Kendisinden alacağımız izahat üzerine malumat ve
ririz efendim. 

LÜTFİ BEY (Siverek) — İstanbul'dan gelen ga
zeteler neden menedildi? 

MAHMUT CELAL BEY (Devamla) — Başku
mandanlığın emri üzerine menedilmiştir. (Sebebi ne
dir sedaları) 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — İstanbul'dan 
komiserlerden bize vaki olan mütarekeden Rusya 
Hükümeti haberdar olur mu? 

MAHMUT CELAL BEY (Devamla) — Rusya 
Hükümetini resmen haberdar etmeye mecbur değiliz. 
Fakat gayri resmî olarak ve kendisiyle yaptığımız 
müadetnameye bir cemile olmak üzere bendeniz su
reti mahsusada sefiri gördüm ve kendilerini malu
matlar ettim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Teşekkür ederiz. 
MAHMUT CELAL BEY (Devamla) — Evet bu

dur. Çün'ki şunu arzetmek lüzumunu görürüm ki Rus
lar epeyce zamandan beri bize karşı yapmakta ol
dukları ve icrasını vaadettikleri muavenet için imsak 
gösteriyorlardı. Muavenet malumu âliniz kısmen pa
ra kısmen mühimmat idi. Mühimmatımızın bir kıs
mı da yollarda bulunuyordu. Yirmi günden beridir 
ki onlar yürüyorlar sonra bize itasını taahhüt ettik
leri üç buçuk milyon- altın ruble bekaya kalmıştı. Bu
nu itada taaliül ediyorlardı. Üç buçuk milyon ruble 
altın yani bir ruble bugünkü rayicimiz üzerinden 75 
kuruştur. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — 3.350 
bin liradır. 

MAHMUT CELAL BEY (Devamla) — Varakai 
nakdiye itibariyle bir ruble 75 kuruştur. Bunu itada 
taaliül ediyorlardı. Bunu şüphesizdir ki malumat ka
bilinden arzediyorum. Geçenlerde sefir sureti mah
susada bendenizi gördü. Binaenaleyh bu paraların 
yola çıkarıldığını - ve geçen gün kendisine tekit et
tim - kendisiyle görüştüğüm zaman Tiflis'e geldiğini 
ve buradan bir kuriyenin yola çıkarıldığını söyledi. 
Bittabi bunu celsei hafiyede olduğu için arzediyorum. 
Hafi tutulması temenni olunur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey, müsaa
de buyurunuz bir şey soracağım para meselesi. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Rica ederim susu
nuz, Salih Efendi. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Beş gün evvel Rus
lar size, kime para verdiler? Bizzat cepheye gönder
mek için. 

REİS — Salih Efendi nereden söz aldınız? 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — Benden söz al

dım. Para meselesidir. 
HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Söyle

diği noktayı iki kelime ile izah edeyim. Bu üç buçuk 
milyon lira ile... 
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SALİH EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey sen dai
ma böyle yaparsın. Rauf Bey Riyasette olduğu za
man hiçbir vakit müşkülât çıkarmaz. Sen oldukça 
böyle yaparsın. Rica ederim bir ihtar daha veriniz 
ve bir de tardı muvakkat veriniz. Mütahakkimsin İs
tanbul Meclisi mebusaaında alışkınsın. 

REİS — Kanuna davet ederim. Ve arkadaşları
nızdan sonra söyleyiniz dedim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sual soruyorum. Siz ma
ni oluyorsunuz. 

'BİR MEBUS BEY — Öyle cebren söz almak ta 
olmaz. 

REİS — Her arkadaş söz almıştır. Söz söyliyecek 
ve bunu da nizamnamenin verdiği sarahata istinaden 
•sıranız gelmeden söylemeyiniz. Sıranız geldiğinde 
söyleyin, demeyi tecavüz addedeceksek rica ederim 
bendenizi mazur görünüz. Bendeniz rica ederim Sa
lih Efendiye bundan daha mülayim nasıl cevap veri
rim ki arkadaşınız söylesin de ondan sonra söyler-
sinizden ne olabilirdi. Buna tahakküm demeye ne şey 
vardır? Elinizde bir kanun vardır. Ya meridir, ya_ de
ğildir. Eğer meri değilse Nizamnameniz yoktur, is
tediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. (Hayır hayır ses
leri) Daha evvel hatip söz almış, mevzu başlamış, 
takrir okunmuş. Takrir sahibi söyler, zatıâliniz de söy-
lersirtiz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Mühim birkaç 
mesele hakkında izahat talep ediliyor. Ben de çıka
yım izah edeyim. Yok kapanmıyacaksa tehir edeyim. 

REİS — Efendim; bu Yusuf Ziya Beyle rüfeka-
sının takririnin bir kısmına cevap verdiler. Diğer me-
sail hakkında diğer celselerde izahat için müzakere 
açılmasını muvafık görenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Efendim atî celsede bu mesele etrafında görüşeceğiz. 

Meclis kabul etti. Buyurun Salih Efendi. (Salih 
Efendi dışarı çıktı sedaları.) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Şunu sor
mak istiyorum ki geçen günler yüz bin lira meselesi 
dönüyordu. 

HASAN BEY (Maliye Vekili) (Trabzon) — Yüz 
bin lira meselesi deniyor. Hakikaten Rusya sefiri 
Aratof mevrut olan yani üç buçuk milyon Rus altın 
rublesinin acilen yola çıktığını haber verdiği zaman 
eğer sıkı bir ihtiyacınız varsa nezdimde bulunan pa
radan size bir miktar para verebiliriz dediler. Onun 
için kendilerinin vaadinden istifade ettik. Bize on 
bin altın yani 750 kuruş hesabiyle 75 bin liralık bir 
avans yaptılar. Buna bir miktar daha para ilâve ede
rek cepheye gönderdik. Salih Efendinin istihbar et-
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tiği şey bu olsa gerek. Bu esasen haizi ehemmiyet bir 
şey değildir. Avans muamelesi yaptılar ve miktarı da 
yüz bin rubledir. Yani on bin altındır. (Mesele yok
tur sedaları) 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin Ce-
ridei Resmiye neşri hakkında takriri. 

(Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin takriri 
okundu.) 

•HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin istihbarat şubesi 
vardır. O başlı başına Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin kanaatına tercüman olmak lâzım gelir. Arka
daşlarımız gazete çıkarıyorlar ve benim resmî gazete 
intişar ediyor. Onların bütün kanaatlarına yerden 
göğe kadar her ne yazarlarsa kendi kanaatlarına ve 
siyasetlerine ve içtihatlarına var kuvvetleriyle hür
met ederim. Öyle bilirim ki bizim siyaseti umumiye-
mize mugayir içtihatta bulunabilirler. Binaenaleyh 
bunun içtihadına Büyük Millet Meclisi giremez. Ni
tekim .geçen gün zabıt ceridelerinin burada tabını 
tehir ettiğimiz halde aynı mahiyette işaatta bulunu
yor. Yine hürmet ederim. Yalnız Hükümet siyasetiyle 
münasip olmayan bu gibi işaatın belki münasebeti 
vardır. Belki bizim muvafık bulmadığımız hususatta 
onları Hükümet, siyaset haricinde görmek ve tekzip 
etmek lâzımdır. Binaenaleyh Hükümetin ya resmî 
ceridesi vardır, ya yoktur. Mutlaka olması için de 
bizim bir bütçemiz vardır. Hakimiyeti Milliye de nîm-
resmî gazetedir. Onun sütunlarına Hükümet... gir-
miyecek pek çok şeyler bendeniz kendi kanaatımca 
görmekteyim. Binaenaleyh Devletimizin siyasetinde 
bu gibi ne yazılsa herhalde Hükümetin hissesine kay
dediyorlar. Fakat bir arkadaşımın beyanatı mutlaka 
bizim kanaatırmza tercüman olamaz. Şunu da diyo
rum ki yerden göğe kadar hürmet ederim. Herkesin 
kanaatına küfür de yazsın Takyit etsin. Fakat bun
ları milletimiz namına yegâne sedadır. Bazı husu
satta Hükümetin siyasetine taalluk eden hususatta 
Hükümet te tekzip etmemektedir. İyi olsun fena ol
sun herhalde Hükümetin kendi murevvici efkârı zan
nediyorum. Bazı kusurları kendi hissesine kaydede
mez. Bütçede bizim bu hususta paramız vardır. Bu
raya sarfedilerek hemen bir gazete neşretmeli. Yarın 
gazeteler açık olmalıdır. Efendiler İngilizler bizi aca
ba bu Hükümet siyasetine yakışacak mı yakışmaya
cak mı. Benim o gazetelere meslek tayin etmek had
dim değildir. Efendiler yalnız halkın bir ilham alacağı 
bir şey vardır ki o da Büyük Millet Meclisi Hükü
meti. Bunu şu gazeteci arkadaşımız şöyle telâkki et-
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mîş. Fakat mesleki nedir? Ve ne dereceye kadar bu
nu işaa edecektir? Bulgun efkârı umumtiye ben şimdi 
çıktım. Bazı gazete 'bir çok havadis veriyor. Buranın 
havadisine hiç uymuyor. Bu suretle -bikirlerinin de 
yanlış olması doğru değildir. Biz efkârı umumiyeden 
ilham alacağız. Ve onun yanlış işaat... Emin olunuz 
bu telgrafların arkasindan öyle tevziat, öyle yalan 
gelecektir. Biz hüsnü niyetle telâkki etmek mecburi
yetinde olsak bile hayır, mutlaka bunun altında hile 
vardır. Hile yoksa taliimize bunun altında soğukkan-
lılar durendişane görmeye muhtacız, iyi çıkarsa talii
mize diyeceğiz. Onun için gazeteler kendi meslekle
rinde gayet hürdür. Hiç kimse kanaatlarım tahdit 
edemez. Şunu yaz, bunu yaz diyecek hiçbir Hükü
metimiz yoktur. Yalnız Hükümetin kendi siyasetini, 
kendi sistemini Hükümet kendi siyasetinde tekzip 
edecek bir gazetesi olmalıdır. Bu bütçeye girecek ga
zete değil bugünden itibaren memleketimize girecek 
olan bombalara karşı mani olmak esasıdır ve resmî 
lisanda daha ziyade itimat bahşolunur. Herhalde böy
le bir ceridenin intişarını ve yahut resmî gazete ola
rak ka'bul edilmesini teklif ederim. 

CEMİL !BEY (Kütahya) — Efendim bendeniz 
usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Efendim tensip buyurursanız, kabul olun
duğu takdirde ait olduğu encümene göndeririz veya
hut ruznameye alırız veya kararı katî verirseniz He

yeti Vekileye tevdi ederiz. Fakat vakit darlaşmıştır. 
Ruznameye mi alalım, Heyeti VekMeye mi tevdi ede
lim? 

HÜSEYİN AVN t BEY (Erzurum) — Bu bapta 
Heyeti Vekile ne düşünüyor? Muvafık buluyorlarsa 
mesele kalmaz. (Ruznameye sedaları) 

CEMİL BEY (Kütahya) - ^ Heyeti Vekileye taal
lûku yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Muvafık 
buluyorlarsa mesele kalmıyor. Esasen bütçede para 
var. (Gürültüler) Muvazenei Maliye Encümenine git
mek ister efendim. (Gürültüler) 

FEVZİ PAŞA (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — 
Efendim bu teklif muvafıktır, kabul ediyoruz. 

REİS — O halde efendim Heyeti Vekile takriri 
kabul ediyor. Heyeti Vekileye havale ediyoruz. Tak
riri kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. İcrası Heyeti Vekileye tebliğ edilecektir. 

Efendim bugün için başka işe, zannederim ki 
gecem eyiz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
İstizah meselesi kaldı ama. 

REİS — İstizaha devam etmek arzu olunuyor 
mu? (Hayır sesleri) Pazartesi günü bermutat içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Celsenin hitamı : 6.25 

fassalan alınarak Meclise arzedilmesi ve badehu bir 
karar verilmesini ve ruznamei müzakereye geçilme
sini teklif eyleriz. 

-Beyazıt ~ İstanbul 
Doktor Refik Ali Rıza 

Tokat Bolu 
Mustafa Cevat Abbas 

'(Okunmayan bir takrir) j 

Riyaseti Celi leye 
1 

Vukubulan mütareke teklifine ve metnine Meclis- İ 
çe ıttıla hasıl olmuştur. Mahiyeti itibariyle bir mü- | 
tareke olduğundan evvelemirde Başkumandanlığın ve { 
Paris'te bulunan Hariciye Vekilinin nikah nazarı mu- j 
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