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YİRMİNCİ İNİKAT 

4 Nisan 1338 Sah 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi. 

KÂTİPLER : Mahmut Said Bey (Muş), Ziya Hurşit Bey (Lazistan) 

REİS — Celsei hafiye kuşat edildi, 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ON YEDİNCİ İNİKAT 

30 Mart 1338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Redsisani Rauf Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

bilinikat düveli muhtelife tarafından Hükümetimize 
gönderilen şeraiti sulhiyeye dair nota, Hariciye Vekâ
leti Vekili Mahmut Celâl Bey tarafından kıraat olun
duktan sonra meselenin ehemmiyetine mebni müza
keresinin ve verilecek cevabî notanın Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin Avrupa'dan avdetine kadar te-

2. — MÜZAKERE 

Beyanat 
1. — Avrupa'dan avdet eden Hariciye Vekili Yu

suf Kemal Beyin ahvali siyasiye ve intibaatı hakkın
da beyanatı ve suallere cevabı ve mütareke teklifine 
verilecek cevabi nota. 

REİS — Efendim; söz Hariciye Vekili Yusuf Ke
mal Beyefendinindir, 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Arkadaşlar; malumu âliniz Heyeti Celileni-
zin müsaadesi üzerine ihtiyar ettiğim seyahat, haki
katte bir tenvir ve tenevvür seyahati idi. Yani millî 
davamız hakkında Avrupa'ya yakından malumat 
vermek ve bu babta izahatı lâzıma ita etmek ve on
ların bizim hakkımızdaki doğru ve eğri fikirlerini 
mümkün olduğu mertebe anlayabilmek idi. Vazife
min birinci kısmı hakkında söz söylemeye lüzum yok
tur. Çünkü neler diyeceğimi bir buçuk, iki seneden 
beri Meclisi Âliniz âdeta benim kafam gibi söylemiş
tir ve ben de sizlerin efkâr, mütalâat, mülâhazatınızı 
ayniyle söyledim. Misakı Millî mefhumunu elimizden 
geldiği kadar en gizli noktalarına kadar Avrupa'ya 
sokmaya çalıştık ve zannederim muvaffak olduk. 

hiri ve o zamana kadar Azayı Kiramın mevzu üze
rinde ariz ve amik düşüncelerine imkân sağlanması 
karargir oldu. 

Teneffüs için celseye ara verildi. 

Reis Kâtip 
Rauf Lazistan 

Ziya Hurşit 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Zaptı sabık aynen ka
bul olunmuştur. 

EDİLEN MEVAD 

Asıl maruzatım tabiî ikinci kısma taalluk ediyor. 
ikinci kısımda maruzatta bulunabilmek için en ziyade 
mühim olan kısım için maruzatta bulunacağım - ki 
bunların teferruatı hakkında maruzatta bulunmuş 
idim - bugün olan maruzatımda İstanbul meselesini 
ve İstanbul'da geçirdiğim on beş gün zarfında İs
tanbul adamlariyle temasımı, İzzet Paşanın Avrupa'
ya seyahatini ve İzzet Paşa ile cereyan eden sözleri 
bütün teferruatiyle nazarı âlinize arz etmek istiyorum. 
İşe vakit olsaydı oradan başlamak isterdim. Fakat 
sulhe müteallik istediğim şeyleri ve öğrendiğim şey
leri evvelemirde arz etmek ve bugünkü vermek iste
diğimiz cevaba şiddeti taalluku itibariyle onu takdim 
ediyorum. Mademki burada mevzubahis olmuş ve 
tekrar ediyorum, mademki benim gıyabımda mevzu
bahis olmuş şiddetle arzu ettiğim birinci meseleyi 
Meclisi Âlinizde bütün üryanlığiyle mevzubahis et
mek isterim. Binaenaleyh pek teferruata girişmiyece-
ğim. Yani Ankara'dan İstanbul'a varıncaya kadar ve 
İstanbul ahalisi de dahil olduğu halde bütün efradı 
milletten gördüğüm harekâtı size ayrıca arz edeceğim. 
Yalnız bunu müsaadenizle bir kelime ile "ifade ede
yim. Bunların da Meclisin lisanını kullandığını gö-
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zümle gördüm. Onlann verdiği muhzırların hulâsa
ları İngiliz gazetelerinde neşredildi. Binaenaleyh şim
dilik bunlardan sarfınazar ediyorum. İcap ederse di
ğer bir celse yaparız siyasî cihette malumu âliniz ilk 
temaslarımız İstanbul'da oldu. İstanbul'da devletlerin 
komiserleriyle görüştüm. İngiliz ve İtalyan komiserle-
riyle ve kendi tarafından vuku bulan davet üzerine 
Japon komiseriyle görüştüm. İstanbul'da aşağılı yu
karılı bizim hakkımızda neler düşünüldüğü anlaşılı
yordu. Yani hulâsa edilecek olursa hükümetlerinden 
aldıkları talimattan ve istihbarat neticesinde muttali 
oldukları şeyleri hükümetlerine arz edeceğini bildi
ren İngiliz komiseri Rumbold ile mülakatım sırasın
da aşağı yukarı şeraiti sulhiyenin ne olacağı onun li
sanından biraz dökülüyordu. Bu sırada İngiliz ko
miseri Rumbold bir sual sordu. Bu nokta, seyahatim 
esnasında tekerrür ettiği için Meclisi Âlinizin nazarı 
dikkatine arz etmek istiyorum. Bir şey imza etmeye 
salâhiyetin yok mu dedi. O halde seyahatin bir tenvir 
ve tenevvürden ibaret kalıyor öyle mi dedi. Ben de, 
evet dedim. Bunun üzeriine Rumbold sulbe hir an 
evvel vasıl olmak için tartenniyatta bulundu. Biz 
'komisyon ikmaline hazırız ve komisyonun müzaike-
resinin neticesini tatlb'ilke hazırız dediler -ve sizu 
memnun etmek için sulh yapılacaktır. Bunu isti
yoruz ve bu teklifi aldıklarını söylediniz dedi. Son
ra Fransız komiseri ile görüştüğüm sırada dediler 
'ki: Ankara 'itilâfnahesine merbut mektup mündere
catına göre hareket edeceğiz. Şimdi bu zihniyetle 
hareket edilirse gayet iyi tesir hasıl edecektir. İngi
liz korn'iseriyle görüştüğüm zamanda bizian coğrafya 
yolumuzu yani Brendizi tarikiyle Romanya oradan 
Parise Londra'ya geçeceğimizi söyledi. Ben; başka 
cihetlerde tenvir edilecek noktalar varsa soylenteöini 
söyledim. Buna mukabil kendisinden bu teödıtfin bi
zim tarafımızdan kabul edilmesine dair sözler işti-
tim. İtalya korn'iseriyle görüştüğüm zaman aynı halli 
hikâyet ettim. Ne demek istiyorsunuz dedi. Ben de
dim ki tamamiyie Türk veya ekseriyetle Türk olan 
yerleri istiyoruz ve iktisadî idarî, siyasî istiklâlimizi 
istiyoruz dedim. Bizüm ne tarikle hareket edeceği
mizi sordu. Ben d© italya'ya uğrayacağımızı söyle
dim. Çünki sizde kabine bahranı vardır dedim. Onun 
için sizirtti ancak avdette görüşebilirim dedim ve va
pur tedarik edemediğimizden daha bir kaç gün bu
da 'kalacağız dedim. Bunun üzerine İtalya komiseri, 
bize vapur butaıağa çalıştığını 'söyledi. Fransız ko
miseri bizim İtalyan vapurlariyle hareket edemiye-
ceğimizi anlayınca Bahriye Nezaretine yazayım, İs
tanbul'da... Zırhlısı vardır. Onunla sM göndereyim 

dedi O sırada Yunanlılar Fransızların Ispuvar va
purunu müsadere etmişlerdi. Bittabi Yunanlıların 
işgal ettiği araztfden geçmek bizim için mümkün de
ğildi. Bu hâdise üzerine İngilizler ve İtalyanlar hiç
bir hareket göstermediklerinden biz İstanbul'da bu 
yüzden on beş gün kalmağa mecbur olduk. Sonra 
buradan Paris'e hareket ettik. Bizi istikbale gelen 
mihmandar rıhtımda kabul etti. Aynı zamanda 
Franıklen Buyyon geldi ve görüştü. Paris'e gittiği
mizde tabiî ilk hücum gazetecilerden oldu. Onlarla 
ve bazı dosclar geldi, onlarla görüştük. Fransız'larla 
görüştüğümüzde söylediğim şeyler Franlklen Buyyon 
iile görüşülen ve anlaşılan şeylerden başka brr şey 
değildi. Bunlar bana dediler ki: Mösyö Puanlkaıre 
her şeyi ben hallederim fikrinde bulunan bir adam
dır, belki sizi kaibul ettiği vaıküt şen ve şatır bulun-
rnryacalktır. Fakat buna ehemmiyet vermeyiniz ve 
Mösyö Puarikare size karşı kendi istediği gibi hare
ket edecektir. İki gün sonra M. Puankare ile görüş
tüm. M. Puankare öyle onların dediği gibi beni so
ğuk kabul etmedi. Pek şen ve şatır olarak kabul 
etti. Mülakata başladığımız zamanda Fransızlarla 
yaptığımız itilâfnamenin bazı mahallerinin tatbik 
edilmediğini ve ezcümle gümrük meselesini görüş
tük. Hatta bunu M. Puanlkare ile görüşmezden evvel 
Gl. Goro ile görüştük. Bu meseleleri zaten aramız
da halletmiştik ve bunun tatbikinde karışıklık oldu 
dedim. Onu anladılar ve biz bir komisyon ikmaline 
hazırız ve komisyonun müzarekesinin neticesini tat
bike hazırım dedim. Bu teklif üzerine M. Puanlkare 
umumî meselelere girişti ve biz bu hususta uhde
mize düşen kısmını slizin gibi harfiyen tatbik ede
ceğiz dedim ve adlî, malî cihetleri görüştük ve ken
disine Boğazlar meselesin ide söyletmeğe çalıştım. 
Bunun üzerine dediler ki: Şimdi bu zihniyetle ha
reket edMilkçe gayet hüsnü tesir hasıl edecektir ve 
Türk davasını müdfaa edeceğiz. Ben Mr. Puarüka-
re'ye dedim ki: Bizim MisaJkı Millîde münlderiç me-
tallipflen ibarettir ve istediğimiz bir adalet sulhudur ve 
devamlı bir sulhtur. Aynı zamanda Boğazların bey
nelmilel münasebatında Karadeniz devletlerinin alâ
kadar olduğunu söyledim ve ekalliyetlerden bahset
tim. Binnetice yapılacak sulhun devamlı bir sulh 
olmasını söyledim. Bunun üzerinle adamakıllı bir 
cevap veremediler. Mademki sulh teklifi gelnıişitir 
ve orada sarahaten bunu istiyorsunuz. Fa'kalt ekse
riyetin sureti telakkisinde ihtilâf olabilir. Meselâ Iz-
miir şehrinde Müslümanlar ekalliyettedir dedi. De
dim ki farzedinıiz ki İzmir'de ekalliyet Müslümanlar-
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dadır. Fakat yalnız oradadır ve orası müîhakatiylle 
ekseriyetle Türktür dedim. Fakat biz bunu mütte-
fiklenknizle halledeceğiz dedi. Bu suretle müttefik
lerine karşı olan derecei merbutiyetind anlarsınız. 

REtS — Teensip ederseniz Vekil Bey Hariciye 
Encümenine karşı izahatta bulunsunlar. Yoksa bunu 
'kabul edeceğiz, reddedeceğiz, bu mevzuu bahis de
ğildir. (Müzakereye devam edeceğiz sözleri) 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bu beya
natı Hariciye Encümeni dinlemiştir. 

REİS — Devam ediniz efendim. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Puan

kare ile olan mülakatımızın tafsilaitına pek mahal 
yolktur. Mülakatımızın hülâsası Fransız'lar tarafın
dan bizim hukukumuzun müdafaası cihetidir. Puan
kare bana bu hususta teminat verdi. 

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Efen
dim; bütün suallere Puankare tarafından verilen ce-
vaıblar bunu müttefiklerimizle görüşeceğiz tarzında 
imiş. 

REİS — Efendim; suallerinizi not alır, sonra ya
parsınız. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hatta di
yebilirim ki burada bunlarla beş altı saatten ziyade 
görüşemedim. Fransa'daa ayandan birinin bana de
diği gibi, anladık, Anadolu'da ekresiyöt Müslüman-
lardadır. Farzediniz ki İzmir'de ekseriyet hiristiyan-
lardadır. Fakat Müslümanlarla karışık olmak do-
layısiyle bir tesavi hasıl olsa bile İzmir'i herhangi 
bir surette Anadolu'dan ayırmak doğru değ İdir, di
yordu. Bu suretle onlarca Türk'leri kendi tarafları
na celbetmek arzusu uyanıyordu. Ha şimdi onlar 
bize Anadolu'nun tahliyesinden bahsediyorlardı. Ben 
de ona mukabil Misakı Millîmizi müd?.faa ettim. Ya
ni İzmir'in Anadolu ile olan münasebetinin nazarı 
dikkate almak kuvvetli bir delildir. Bu hususta 
Fransa bunu tamamiyle müdafaa edecek değil mi, 
yarii Fransa bunu kabul edecek değil mi dedim. Ya
ni İzmir'in ayrı bir idareye tabi kılınmasının Ana
dolu'yu boğazlamak olduğunu söyledim ve ben de 
sizin karşınızda sizinle beraber muahede akdedecek 
devletlerden biri bulunuyorum. Onun için şimdiden 
bunu size söylemek, şimdiden umumi müsalahayı im
za etmek... Tabii onu söyliyemem. Sonra M. Puankare'-
den sonra müsteşariyle görüştüm. Müsteşariyle daha 
açık, daha sarih bir surette görüştüm. Onunla mese
lenin biraz teferruatına giriştik. Uzun uzadıya ordu 
meselesini, kapitülasyon meselesini; Trakya meselesi

ni görüştük. Kapitülasyonların adli, mali cihetlerini 
görüştük ve Boğazlar meselesinde onu söyletmeye 
çalıştım. Boğazlar meselesinde şimdilik biz bir şey 
söyliyemezdik. Yani İstanbul'un emniyeti temin edil
mek şartiyle biz, Boğazları herkese kuşat etmek 
şartiyle Boğazları münakalâtı aleme küşade bulun
duruyorduk. Aynı zamanda Boğazların beynelmilel ni
zamnamesinin tayininde Karadenize sahil olan devletle
rin de söz söylemesi lâzım gelirdi. Fakat bu umu
miyet içerisinde muayyen bir şekil olmak üzere biz 
Boğazlara şu şekli veririz diye geldik. Müsteşar ba
na bir cevap veremedi ve sonra uzun uzadıya M. 
Berti ile görüştüm. Mülakatımızın benim üzerimde 
ne tesir yaptığını sorduğu zaman fena tesir yaptı de
dim. Ne için fena bir tesir yaptı diye sordu? De
dim ki : biz buraya Fransa'dan pek fazla ümit bes
leyerek geldik. Halbuki biz Per. Puankara'ye ne 
sorduksa ben bunu müttefiklerimle halledeceğim de
di. Binaenaleyh sözleriyle müttefikleriyle hemfikir ol
duğunu söyledi. Müttefikler içerisinde bizim lehimize 
hareket edecekler yoktur. Bu suretle pek memnun ol
madım. Sonra bana İzmir'de bir Rum ekseriyetinden 
bahsetti. Bu bahis beni müteessir etti ve bu beni büs
bütün şüphelendirdi. Mer. Puankare bana teminat 
verdi ve ümitsiz olmayın dedi ve aynı zamanda 
Fransa'nın da halledilecek meseleleri olduğunu na
zarı dikkaten dûr tutmayınız dedi. Fakat Fransa'nın 
sizin hukukunuzu müdafaa edeceğinden emin olu
nuz dedi. Ayrıldık. Fransa'da, Paris'te pek çok kim
selerle görüştüm. Fakat birtakımlariyle beş akı saat
ten ziyade görüşemedim. Vakit kalmadı. Bazı zaman
lar mülakatlarımız gecenin ikisine kadar devam edi
yordu. Bu suretle geceleri altı saatten fazla uyku uyu-
yarriıyorduk. Bunun da sebebi müracaatlar çok fazla 
oluyordu. Bilhassa gazetecilerin müracaatlarını red-
dedemiyordum. Hepsini dilgir etmemek için birtakım 
zevat ile görüşemedim. Sonra oradan Londra'ya git
tik. Londra'ya vardığım zaman şüphesiz gazetecile
rin hücumuna uğradım. Bunlar tabii fırsattı. Onlar
dan alabildiğime istifade ettim. Teşekkür ederiz ki 
gazeteciler de namuskârane ve müstekimâne hareket 
ediyorlardı. Bizden duyduklarını yazıyorlardı. Bura
da bir heves gördüm. Yani Türk dostluğu bura
da yeni uyanıyor. Orada Türk dostluğunu kazan
mak için Türkleri kendi taraflarına celbetmek ar
zusu uyanıyordu. Bu görünüyordu. Matbuatın kâf-
feten orada neşrettikleri şeyleri aldık. Onları iste
yen, istedikleri veçhile görebilir. Londra'ya gittiğim 
vakit Lord Gürson hasta idi. Loid Corc'ta Londra'da 
yoktu. Montegü hâdisesi yeni çıkmıştı. Montegü ha-
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disesi de tabii malumunuzdur. (Hayır sesleri.) Arz 
edeyim : Hindistamn muhtelif eyaletlerinin valilerinin 
reyleri alındıktan sonra Hindistan Hükümeti, Hindis
tan nazırına bir telgraf çekiyorlar ve Hintliler bu 
telgrafta diyorlar ki : Türkiye ile olan harbi biz ka
zandık. Bu harp için biz kanımızı akıttık. Binaenaleyh 
bu bapta söz söylemeye biz salahiyettarız ve bu hak
kımızdır. Binaenaleyh biz Hindistan namına söylüyo
ruz ki, Trakya, İstanbul Türklere. verilmelidir ve 
Türklerin makamı mukaddese ile irtibatları, münase
betleri kesilmemelidir. Anadolu'nun teklifi kabul edil
melidir. Yani Hindistamn bunlar sulh şartlarıdır de
diler. İngilizler de bu telgrafı neşrettiler ve bu telgraf 
müthiş bir tesir yaptı. Lord Gürson ile Montegünün 
araları bilhassa bundan dolayı açıldı. Gayet galiz ta
birlerle aralarında mektuplar teati edildi. Sonra mon-
tegü gitti, istifa etti. İstifasından sonra dairei intiha-
biyesine gitti. Orada pek acı ve pek fena bir nutuk 
söyledi. İngiliz hükümetini hayrette bırakacak birtakım 
imalı sözler söyledi. Yani fena ittihamat altında bu
lunduruyor. Meselâ para oyunları ve daha buna ait 
birtakım fena sözler söyledi. Bir fırtına koptu. Biz 
o sırada oraya vardık. Arz ettiğim gibi Loid Corc yok
tu. Lord Gürson da hasta idi. 

Paris'ten Nihat Reşat ve Reşit Sait Beyi beraber 
alarak götürmüştüm. Bir gün sonra Nihat Reşat Be
yi temas için gönderdim. Ben, Nihat Reşat Beyi Ha
riciyeye gönderdiğim sırada Hariciye Nazırı Reyhan 
idi. Reyhan'la görüştük. Bu zat İstanbul'da tercüman 
idi. Bu memlekete yapmadığı fenalık kalmamıştır. 
Reyhan'la görüştüğüm şeyleri burada uzun uzadıya 
arza hacet yok. Yalnız Rayan'ın tadili efkâr ettiği
ni, vaktiyle yaptığı şeyleri bir memur olarak yaptığı 
için mazur görülmesi iycap eder ve Sevr muahedesi 
bize hakkı hayat veriyorsa da istiklâl vermemekte ol
duğunu, bu gün ise bizim istiklâl istemekte olduğumu
zu ve Sevr muahedesinin gayri kabili tatbik olduğu
nun vaktiyle kendisince söylenmiş olduğunu söyledim. 
Buna mukabil bunu istemediklerini, fakat öyle de 
olsa bugün vukuatın tamamiyle tebeddül ediyordu 
dediler. Fakat bunun esbabını izah etmediler. 

Efendim; Paris'te toplanan konferans sulh konfe
ransı olmayıp üç hariciye nazırının akdettikleri bir 
konferanstır. Ben Paris'te gitmezden evvel bana bu
nu Gl. Pelle tebliğ etti. Dedi ki: İngilizler şüpheleni
yorlar, çekiniyorlar. Onun için Puankare de sizin kon
ferans esnasında Paris'te bulunmanızdan çekiniyor. 
Paris'in civarında bir yerde oturmanızı istiyor, öyle 
olduğu halde konferansın esnayı inikadında ben Pa

ris'te bulundum ve hatta M. Puankare de benim 
Paris'te bulunmamı istiyordu. Bizim mütareke tekli
fi üzerine gösterdiğimiz vaziyetten sıkılmış idi. M^ 
Puankare, git Versayda otur dediği halde bilâhara ha
riciyeden birisi gelerek otelde oturmamın daha iyi 
olduğunu söylediler ve burada kalırsanız bile ehem
miyeti yoktur dediler. O hükmü tamamiyle kaybetmiş
tir. Bilâhara öyle olmadı. 

BASRİ BEY (Karesi) — Bendenizin sualim nota
ya ait değildir. Avrupa'da bir gazeteye vukubulan be
yanatınızı buradaki bizim gazeteler yazdılar. Türkiye 
Hükümetinin yeni birtakım hukuk ile, yeni bir şekil
de yürüdüğünü, kavaninin Avrupa'dan alındığım ve 
alınacağım,-Türkiye'de muhafazakârlığın hiç bir mev
kii olmadığını beyan buyurmuşsunuz. Bundan mak
sat nedir? Eğer tatmin ise acaba bu sözlerin sami
miyetine mi yoksa mahiyeti milliyemizin renksizliğine 
mi vermeli? Sonra Avrupa'daki telkinat ne şekilde 
olacaktır? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim; 
bu şeyi mevzubahis eden Deyi Telgraf Gazetesinin 
diplomasi muhabiridir. Bu suali sordu. (Cevab iste
mez sadaları) Müsaade buyurunuz cevap vereyim. 

Basri Beyefendi bunu okuduğu vakitte yanındaki 
adama, ben Yusuf Kemal Beyin takip ettiği siyasetin 
taraftarı değilim demiş. Bu adam bana orada dedi ki: 
Siz akalliyetleri himaye edeceğinizden bahsediyorsu
nuz. Ben de teokratik tabiri bizim Müslümanlıkça ol
maz. Bu söz hristiyanlığa, Papalığa ait bir şeydir. 
Hukuku âmmei îslâmiyece, teşkilâtı Islâmiyece teok
ratik değildir. Teokratik tabiri sizin lıristiyanlıkta 
Papalık makamı, Papalık sıfatıdır. Üluhiyeten bir 
alâkası var. Ona Vahy oluyor. Bana dedi ki : Siz te
okratik bir hükümetsiniz. Ben dedim ki; hayır teok
ratik bir hükümet değildir. Müessesatımız millî mües-
sesat olacaktır dedim. Biz ahkâmı fık'hiyede buluruz, 
oradan alırız. Ahkâmı Garbiyede buluruz, oradan 
alırız dedim. Sonra yazıp da bunları bana imza ettir
medi. Gitti. O Türk düşmanı olan adam böyle yazdı. 

Etmiş olduğunu ve nazarların dahi tebeddül etmiş 
olduğunu Rayanın ağzından işittim. Rayan'a ayrılır
ken dedim ki; Lord Gürzon'la ne vakit görüşeceğiz? 
Şimdi gideceğim, haber alacağım size malumat vere
ceğim dedi. İki gün sonra Lord Gürzon tarafından 
kabul edildim. Lord Gürzon mukaddime olarak vak
tiyle bize bir muahede teklif edildiğini, geçen sene 
sulh için teşebbüste bulunduklarım ve bunun Yunan
lıların kusuriyle geri kaldığını, Paris konferansına git
mek istediğini ve bu konferansa gitmezden evvçl bi-
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zimle görüşmeye nail olduğundan bahtiyar bulundu
ğunu söyledi ve bu mukaddemeleni yaptı; Sonra sizi 
dinlesem memnun olurum dedi. Kendisine bizim yap
tığımız harbin nasıl bir harp olduğunu, yani müdafaa 
harbi olduğunu ve matalibi millî yemizin asgarî bu
lunduğunu ve daha lâzım gelen hususatı söyledim. 
üayet umumî bir tarzda söyledim. Neticede Büyük 
Millet Meclisinin beni Avrupa'ya bilhassa sulh için 
Avrupa efkârı ümumiyesinin ne olduğunu anlamak 
için gönderdi dedim ve bu hususta İngiltere efkârı 
hakikiyesinin ne olduğunu söyledim. Memuriyetimin 
mühim bir kısmının bu Olduğunu söyledim ve bunun 
için sizi dinliyorum dedim. Lord Gürzon, Müslüman
ların hakh olmadığını, Hindistan'da nazır^ olduğu za
man Müslümanlara dürüst hareket ettiğini ve bizim 
memleketi bir kaç defa ziyaret ettiğini, hatta bir de
fa Çanakkale'de kaldığını, Efkârın değiştiğini ve bil
hassa İngiltere'de mühim bir kısmın sulh istemekte 
olduğunu, harp istemediğini, harpten bıktığını ve bi
ran evvel sulhe kavuşmak istediğini ve bizim Rusya 
ile olan münasebatımızdan endişenâk olduklarını, bi
zim Rusya'dan mühimmat, para almakta olduğumu
zu, bu aldığımız para ve mühimmat ile Musul'da ha
rekâtı harbiye yapmak üzere bulunduğumuzu ve bu
nun kendilerini endişenâk ettiğini söyledi. Ben ken
disine karşı dedim ki : Biz bir müdafaa harbi yapı
yoruz. Müdafaa harbi yapan bir millet her türlü ve
saite müracaat fikrindedir. Siz matalibi millîyemizi 
tatmin eder bir sulh yaparsanız endişelere de mahal 
kalmaz dedim. Dedi ki : Sorduğum suale doğrudan 
doğruya cevap vermiyorsunuz, dolaşıklı cevap veri
yorsunuz. Lord Gürzon benden bir şey almak isti
yordu. Fakat ben onu veremezdim. Sonra Paris kon
feransına gitmek istediğini ve benden evvel İzzet Pa
şa ile görüştüğünü ve İzzet Paşaya Paris konferansın
da takip edeceği esasların neden ibaret olduğunu söy
ledi ve onun zaptını okutturacağını söyledi. Ve zaptı 
okuttu. Lord Gürzon diyor ki : Evvelâ ekalliyetler 
hukukundan bahsediliyor. Bunlar mutlaka temin olu
nacak. Saniyen Anadolu tahliye olunacaktır. Fakat 
İzmir cihetleri bir usulü mahsusa tabi olacaktır. Sali
sen Marmara'nın iki sahiline sahip olmayı katiyen 
hatıra getirmeyiniz. Rabian : Kapitülâsyonlar mese
lesinde; iktisadî kapitülasyonlarda birtakım şeyler 
yapmakla beraber adlî kapitülasyonlar için başka 
türlü hareket yapmak imkânı olmadığını, ordumuzun 
artık bundan sonra hizmeti mükellefe efrattan değil, 
gönüllü efrattan teşekkül edeceği lüzumundan bahse
diyordu. Bu mülakat tabiî bir buçuk saat kadar sür
dü ve dedi ki başka mülakatımızda da sizi dinlerim. 

Pekâlâ dedim. İkinci bir mülakat anma kadar biz bu
rada bazı kimseleri gördük. Müsaade ediniz ki, isim
lerini sarih olarak söyliyeyim... 

Bundan anladık ki : Avrupa'da bizim aleyhimize 
düşmanların kullanabileceği en büyük silâh bu ekal
liyetler silâhıdır. Binaenaleyh ben ikinci gün kendisi
ne gittim ve ilk evvel kendisine ekalliyetlerden bah
settim ve bunu ikiye ayırdık. Rum ekalliyetleri için 
mübadele esasını teklif ettim ve dedim ki : Biz de
vamlı bir sulh istiyoruz ve bunun için bu suretle bizi 
onlardan, onları bizden emin kılmaktır. Bundan son
ra bizde kalacak Rumlarda haricî bir fikir vardır. Bir 
gün Türkiye'yi parçalayacağız, burayı oraya raptede
ceğiz. Buraların Türkiye'de kaldığı sabit olmalıdır ki, 
birbirimizin elini tutalım. Birbirimizle iyi geçinelim. 
Bundan iyisi ise onları rahat yaşayabilecekleri yerlere 
göndermek ve Müslümanları da rahat yaşayabilecek 
bir yere celbetmek lâzımdır. Binaenaleyh bu suretle 
bu meseleyi cezrî bir surette halletmek demektir. Emin 
bir esas koymaktır ve Şark'ta böyle Müslümanlarla 
Hristiyanlarm münasebatı iyi olur dedim. Biz, bunu 
diğer bir şey olmak üzere teklif etmiyoruz. Nitekim 
Yunanlılar, Bulgarlarla bu babta bir muahede yap
mışlar ve biz de vaktiyle Venizelos'la bir mukavele 
akdetmişizdir ve bunun için İzmir taraflarında Muh
tar Beyin riyaseti altında bir komisyon teşekkül et
mişti. İşte bunun sureti halli için size ilk teklifimiz 
budur. Bunun üzerinde dediler ki : Türkiye'de bulu
nan Hristiyanları kaldırıp da Yunanistan'a göndermek 
pek güçtür. Ben de dedim ki : Fakat evvelemirde İz
mir civarında bulunan Rumlarla yapalım ve diğer 

aksamı memalikte kalacak hristiyanlar ise biz açık 
söylüyoruz. İtilâf devletlerinin yekdiğeriyle veyahut 
muhasımlariyle kabul edilmiş olan esâsları biz de 
kabul ederiz. Bu da onlara teminat olsun. Üçüncü 
derecede hiç onlara hacet yoktur. Bizim Millet Mec
lisimiz Teşkilâtı Esasiye Kanunu yapmıştır. Bunda vi
lâyetlerin şahsiyeti maneviyesini kabul etmiştir. Yani 
vilâyetlerde halk idaresini kabul etmiştir. Vilâyetler 
meclisleriyle idare olunmaktadır. Nahiyelerde nahi
yeler kendi kendini idare edecektir. Bunların muh
tariyeti esası kabul edilmiştir. Eğer bir nahiyenin 
ahalisi Rum ise bunlar kendi kendilerini idare ede
ceklerdir. Bunların üçü de teminattır. Birisi bizim 
teminatımızdır. Biz onu size sormadan yapmışızdır. 
Diğeri mübadele esasdır ki, meseleyi esasından hal
leder. Üçüncüsü de; başkalarının kabul ettiğini biz 
de kabul ediyoruz ve biz istiyoruz ki: bize diğer 
Avrupa milletlerinden gayrı bir muamele yapılma
sın. Biz yeni Türkiye yeni esaslar istiyoruz. Eski Os-
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manii İmparatorluğunun miraslarını istemiyoruz. Bu
nun üzerine ekalliyetler meselesinde, mübadele me
selesinin tatbikinde müşkülât vardır ve kısmen de 
sureti hal vardır dediler. Bu biraz akla yattı. Ben 
zaten öbür görüştüğüm adamlara bu hususu söylemiş
tim ve Gürzon'la onların vasıtasiyle görüşüyorum. 
Bu bizim mübadele esası onların üzerinde iyi tesir yap
mıştı ve dedik ki, biz kuvvetli bir Türkiye istiyoruz. 
Sonra ordumuzun gönüllülerden teşkil edilmesine dair 
olan teklifine karşı dedim ki: bir defa gönüllülerle 
ordu teşkiline istıtaatı maliyemiz müsait değildir. Son
ra Türk ruhen askerdir. Her vakit askerdir. Binaena
leyh bu, abesle iştigal etmek demektir. Sonra mev
kii coğrafimizi, yani hudutlarımızı düşünelim. Şimdi 
elde bulunan ordu ile hudutlarımızı mukayese ede
cek olursak bu asker, belki kâfi gelmeyecektir de
dim. Sonra o Marmara meselesi ile diğer meseleler 
hakkında umumi bir surette kendisine cevap verdim. 
Affedersiniz orayı unuttum. Birinci mülakatımızda ba
na dedi ki, Anadoluyu tahliye ettireceğiz ve Yunan
lılara kabul ettireceğiz. Bu benim elimdedir. Yalnız 
bana bir imkân veriniz- ve bir mütareke kabul ediniz 
dedim. Siz o zaman buna cevap vermediniz dedi. 
İkinci mülakatımızda Hükümete yazdın mı dedi? Yaz
madım dedim. Ne için dedi? Çünkü teklif adalet-
perverane bir teklif değil dedim. Geçen Martta bi
zim heyeti murahasamız geldiği vakit bu mütareke 

teklifini yapmadınız ve onlara bu mütarekeden bah
setmediniz ve bunu manalı söyledim ki belki kulak
larına başka bir şey söylemek istediğimi iyma et
tim. Bu sene ise mütareke teklif olunuyor. Mütareke 
Anadolu'yu tahliye ettirmek içindir. O halde bir 
meselei mütekaddime olmak üzere bunu ortaya kor
sunuz ve Anadolu'nun tahliyesine karar verirsiniz. 
Yunanlılar demin buyurduğunuz gibi bunu kabul ede
cek ise eder ve bu suretle mesele hal olunmuş olur 
ve aynı zamanda bu tahliye meselesini bütün şeraitle 
beraber nazarı itibara alacaksınız dedim. O halde şe
raiti sulhiyenin bizim tarafımızdan kabul ve ademi 
kabulüne dair bir şey söylemeyeceğim. Dedi ki: sen 
herhalde Hükümetine yaz, bize oradan bir haber 
getir. Şayet biz konferansta iken muharebe başlarsa 
iş neticelenmez. Başlamazsa konferansın beş gün zar
fında biteceğini söyledi..Ben dedim ki bunları umu
miyetle bizim Erkânı Harbiyemiz bilir. Yalnız zan
netmem ki bu beş gün zarfında Türk toplarının se
sini işitesinjz. Bundan ötesini bilmem. İsrar etti. Yaz 
Hükümetine bir cevap getir. Lord Gürson'un ısrarı 
üzerine ben bunu size yazıyorum diye buraya yaz
dım. Sonra lord Gürson ile ayrıldım. Yalnız ayrı-
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lirken bir daha tekrar ettim dedim ki: İngiltere Hü
kümetinin Türkiye ile anlaşmak için söyleyeceği şey
ler varsa onları da dinlemeye hazırım. Lord Gürzon 
hiç bir şey söylemedi. Lord Gürzon'un kalemi mah
sus müdürü İngiltere Hariciye Nezaretinde yüksek bir 
mevki sahibi ve bizim işlerimizde fevkalâde müte
hassıs bir zat idi. Zaten zabit kâtipliğini o yapıyordu. 
Şunu da arz edeyim ki, Lord Gürzon ile ilk görüşür
ken mukaddimeyi filân Fransızca konuştuk. Bilâha-
ra Türkçe konuşuldu ve ben- de Türkçe cevap ver
dim. Kendisiyle olan mülakatlarımızdan bir şey çıkı
yordu. İngiltere Hariciye Nezaretinde hususi olarak 
görüştüğümüz bu kimselerde sulhu yapmak arzusu 
var mı? Evet var idi. Lord Gürzon da da bu arzu 
vardı. Yalnız bu zamana kadar bu binayı kuran 
Lord Gürzohdu. Bu mesuliyeti deruhte ederek söy
lenecek bir söz değildir. Aynı zamanda Lord Gür
zon ile beraber Loid Corc da vardır. Yani bu, on
ların kurdukları binadır. Dedim ki, işittiğimize göre, 
Yunanlılar büyük, büyük taahhüdata girişilmiş bilmi
yorum samimi değil mi? Ve İzmir tarafında bulu
nan madenlerin, yolların, akarsuların, bilmem nele
rin imtiyazları münferiden ötekine berikine vaad edil
miştir. Bunlar Lord Gürzon'la görüştüğümüz resmi 
şeyler... Gayri resmi olarak görüştüğümüz şeyler ise; 
İngiltere efkârı umumiyesi lehimize dönüyor ve bu
nu bizim orada bulunduğumuz zamanda İngiliz mat
buatının neşriyatında gördüm. Konservatör adamlar
la görüştüm. Amele fırkasından olan adamlarla gö
rüştüm. Gördüm ki, İngiltere bu muharebe münase
betiyle mahrum olduğu ticareti anlamaya başlamış
tır. Vaktiyle İzmir'den bu kadar demir eşya gelir
miş ve İngiltere'den oraya bir çok, eşya gidermiş. 
Şimdi onlardan mahrumiyetini takdir etmeye başla
mışlardır. Hatta İngiltere'nin şimalinden gelen bazı 
adamlarla görüştüm. Bize ihracat yaparlarmış. On
lar, şiddetle anlaşmayı arzu ediyorlar. Sonra Hin
distan meselesinin elbette ve elbette tesiri oluyor, 
Âlemi Islâmın tesiri oluyor. Mareşal Lione ile gö
rüştüğüm zaman dedi ki: Fas Sultanı Hilâfet iddia 
ediyor ve ben de Halifeyim diyor. Fakat buna 
mulabil bütün Faslıların gözü Anadoludadır. Kendi 
menfaatleri yani ticaret menfaati başta olmak üze
re âlemi Islâmın da tesiri olmuştur. Burada Meclisi 
Âlinizin göstermiş olduğu gayret ve himmet boşa git
memiştir. Büyük eserler vücuda getirmiştir. Ben mesu
liyeti deruhte ederek -ki belki hatırı âlinizdedir, bu
rasını ümitle söyleyebilirim- ben Şarka ilk defa gidip 
geldiğim zaman ümidimizi kesmiyelim, orada bir âle
mi İslâm var demiştim. Bu sefer de Garbe gidip gel-
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dikten sonra da diyorum ki Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tuttuğu yolu ve gayret ve fedakârlığımızı Av
rupa tasdik ve takdir etmiştir. 

BunHar heder olmamıştır. Ben bunu gözümle gör
düm, hatta etimle de tuttum. Efkârı âmmede, İngiite-
xe'de bunu daha ziyade çoğaltmak lâzım gelir. Elha
sıl bizim orada yedi günlük ikametimiz çok tesir yap
mıştır. Vakıa bunun mesuliyeti doğrudan doğruya 
bana müteveccihtir. Hakkınız var. Doğrudan doğru
ya ben de gözümle gördüm. İngiltere'de şimdiki hü
kümetin mevkii mütezelzil. Muhtelif taraflardan al
dığımız haberlere göre gerek Lord Gürzon, gerek 
Loid Corc'un günleri artık sayılıyor diyorlardı. Kon-
servatör fırkası Lord Gürzon'a bundan sonra zahir 
oknıyacağını tahtı karara almıştır. Eğer bu Cenova 
konferansı olmamış olsaydı zannederim şimdiye ka
dar Loid Corc istifa ederdi. Loid Corc istifa edecek 
olursa yerine konservatörlerden bir hükümetin gel
mesi muhtemeldi. Onun için konservatör partisinin 
en yüksek adamlarından biri olan ve bu defa ken
disine Hindistan nezareti teklif edilip de onu kabul 
etmeyen ve gelecek hükümette ya başvekil veyahut 
hariciye nazırı olması kuvvetle muhtemel bulunan 
Lord Derbidir. Lord Derbi bize karşı hissiyatı hayır-
hane besliyor. 

Yalnız konuşmamız esnasında Boğazların bize 
karşı kapanmasına razı olmayız. Buna katiyen emin 
olunuz. Bir daha bize karşı Boğazları kapamanıza 
tahammül yoktur. Trakya meselesi bir az güçtür de
di ve Trakya'nın haritasını aradı. Bir harita bulduk. 
Harita üzerinde Trakya'yı tetkik ettik ve kendisine 
lâzım gelen izahatı verdim. En son yine Boğazlar 
meselesinde dediğim veçhile söylediler ve Trakya 
meselesinde bir az fikrini tadil eder gibi oldu. 

Fakat Boğazlar meselesinde sabitim dedi. Yalnız 
size hususî olarak ve mahremane olmak üzere size 
şunu söylüyorum ki, ben Türk dostu ve Yunan düş
manıyım. Binaenaleyh icabında benimle gelir görü
şürsünüz dedi. Maksat bu son sözü almaktı. Çünki 
ne olur ne olmaz gelecek kabinede bir başvekil veya
hut hariciye nazırı olarak gelirse onunla tesisi müna
sebet etmek maksadiyle ve millî arzularımızı ona 
bildirmek muvafık olacağını düşündüm. Onun için 
kendisine müracaat ettim. Aynı zamanda şüphesiz 
Kenterburi Başpeskoposu ile de bir mülakat yaptım. 
Yalnız onun verdiği zamanla, Lord Derbi'nin verdi
ği zaman birbirine tevafuk ettiği için maatteessüf 
ben gidemedim. Reşat Hikmet Beyi lâzım gelen söz
leri söylemek için gönderdim. 

Bilirsiniz ki İngiltere'de Hristiyanlara böyie yapı
lıyor, şöyle yapılıyor diyen ve İngiltere'nin en büyük 
makamını işgal eden adamlardan biridir. Söylediği
miz söz, yani ben bir tarafı dinliyordum, diğer tara
fı hiç dinlememiştim dedi. Bazı sözlerin kendisine 
pek büyük tesir yaptığım gördüm. Bilhassa biz Hris-
tiyanların kiliselerini ahır yapmadık. Hıristiyanlara 
hürmet ettik. Fakat Yunanlılar bizim cemlerimizi 
yaptılar ve mukaddes kitablarımızı telvis ettiler de-. 
diğimizde âdeta ürperiyordu. Onun için o mülaka
tı pek faideli mülakat olarak gördüm ve lâzım geldi
ği surette o mülakatı yazdık. Kendisine gösterdik, 
kendisi tasvip ettti. Bu suretle Londra'dan kısa bir 
zaman zarfında ayrılmağa mecbur oldum. Yoksa 
Londra'da çok kalmak lâzımdı. Orada çok çalışacak 
işler var. Yani arz ediyorum bu söylediğim sözler 
ileride faideli olmak itibariyle Heyeti Celileniz tara
fından bir sual olarak ve fakat benim mesuliyetimi 
de mucip olsa hakikati bilmeliyiz. 

Yani orası herhalde faide alınacak veçhile çalışı
lacak bir mahaidir. Düşmanlarımız yok değil. Dost
larımız yok. Dostlarımız var. Maatteessüf Hintliler
den kimse yok. Yalnız Ağa Han Hindistan'a gitmişti. 
Sonra bir İngiliz var. Marka Diktavore denilen ki 
bu, ben Pariste iken beni gördü ve Hilâfet komitası 
tarafından mahremane yazılmış bir kâğıt verdi. Âde
ta ültimatom şeklindedir. Bunu yapmıyacaksınız di
yor ve son cümlesinde diyor ki : bizce makamı hilâ
fetten maksat; Büyük Millet Meclisidir. Onun için 
orada Hintlilerden yalnız Seyyit Emir Ali vardı. 
Onunla görüştüm. Seyyit Emir Ali müfit bir teşeb
büste bulunuyor. Bizim muvafakatimiz olup olma
yacağını sordu. Teşebbüsü İngiltere'deki Ermeni ko
mitesi, yani Britanya Ermeni komitesidir. Yani de
miş ki: biz sizin ile birleşip de Türk'lerle Ermeniler 
arasındaki husumetini izale edecek bazı tedabire te
vessül edemez miyiz? 

Yani bizim vilâyetlerde Hükümetin müsaadesiyle 
Ermeni'lerden ve Müslümanlardan muhtelit cemiyet
ler teşkil ederek oralarda bulunacak Ermenilerle 
halk arasındaki husumeti refedecek birtakım tedabi
re Hükümet müsaade eder mi diye Seyyit Emir Ali 
bana sordu ve daha muhtelif sualler sordu. Dedim 
ki biz böyle cemiyetleri biliriz. Bu cemiyetler teşek
kül eder etmez türlü, türlü şeyler yaparlar. Onun 
için ecnebi bir heyetin, bir komitenin işimize karış
masını istemeyiz. Sonra ne isteyeceksiniz, siz de Er
meni yurdu mu istiyeceksiniz dedim. Hayır dedi. 
Uzun uzadıya görüştük ve dedi ki, biz Hintliler gerek 
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Lomd Gürzcma ve gerek Loid Çorca verdiğimiz kâ
ğıtlarda ve diğer icap edeolere verdiğimiz kâğıtlarla 
Türkiye'de otonomi (kabul edemeyeceğimizi bildirdim. 
Ne Ermeni, ne Rum otonomisi kabul edemiyeceğiz. 

Binaenaleyh bu yapacağımız teşebbüs sırf Türki
ye'de Ermenilerle Müslümanlar arasındaki husume
ti kaldırmak için bir teşebbüstür. Ve hakikî maksa
dını buruların bu sıra ellerinden silâhı düşürmektir 
dedi. Bu, ancak bir müddeti muvakkate için olacak
tır ve bir netice çükmıyacağı da zahirdir. Bunu ka
bul ve .tasvip eder misiniz dedi. (Anlayamadık sesle
ri). Yani Fransa'da olsun, ingiltere'de olsun Ermeni
lere bir yurt tedariki hususunda valki olan müracaat-
lannt düşürmek için bir tedbir ve bir müdafaa silâ
ha olmak üzere istediler. Ben de arzettiğim şekilde 
tekrar kendisine cevap verdim. Ne ise, İngiltere'den 
kalkarak Fransa'ya geldik. Ha, Lord Gürzon'a Fran
sa'da dedim toi, Ermeni meselesi üç suretle düşünü
lüyor veyahut nazarı kibara alınıyor. Birisi Ermeni' 
lere Kars ve Ardahan sancaklarının verilmesi, ikinci 
mesele sair aksamda kalan Ermeni'lerin ekalliyet 
teşkil etmeleri itibariyle haiz oldukları hukuk, üçün
cüsü de Adana'da Ermeni'lere bir yurt tesisi. Biz, 
evvelâ Ermeni'lerle bir Gümrü muahedesi yaptık. Bu 
muahede bir galibin bir mağlûba kabul ettireceği bir 
muahededir. Ki sizin kabul ettireceğiniz muahede de 
ondan başka bir şey değildir. Sonra biz kendimizden 
bu muahedenin ahkâmında bazı şiddet olduğunu tak
dir ettik. 

Ermeni'lerin umuru dahiliyesine müdahale etme
mek lâzım olduğunu takdir ettik. Ermeni'lerle dost
ça Kars muahedesini akdettik. Kars muahedesinde 
Eflmerri'İerte bizim aramızda muallak olan ve hal
ledilmesi lâzım gelen şeyler halledilmiştir. Hatta 
muahedenin maddelerinden birinin hükmüne göre, 
altı ay zarfında 1918, 1920 seneleri muharebeleri 
mültecileri hakkında bazı ahkâm vazediliriişitir. Er
memi huMimetıiyle münasebetimiz gayet iyidir. Er
medi hükümeti haricin kendi işine karışm&smı arzu 
etmiyor. Hatta, biz, Ermenilerle zaman oluyor buğ
day, tuz gönderiyoruz ve bu suretle Ermeni'lerle bi
zim aramızdaki mazideki husumeti kaldırmak ve 
bunlarla iyi yaşamak işitiyoruz. Başka tariki selâmet 
-yolkjtur. ikincisi; Kars ne hakla, ne suretle Ermenti' 
tere verilrnetedir. Bir -defa ne münasebetle Ermeni' 
tere verdböir? Bir defa Ardahan'ı bir tarafa bıra-
fcahm. Kars'ta nüfusun yüzde elli yedisi Müslüman-
dır. Sonra bu ne hakka binaen isteniyor? Burada 
«Beşeriyet mi teşkil ediyorlar? Tarihî bir halkları mı 

var, yoksa bizi mağlub ettiler de onun için bir hak
ları mı var? Dedim. Dediler ki: Buna daür hususî 
bir yerden cevap aldın mı diyorlar? Hususî bir yer 
nazarı itibara almasa bu mesele katiyen gayrı ka-
ibilii tahakkuktur dödim. Yani mevkii fiile konamaz 
dbdim. Bilhassa halli hazır nazarı itÜbardan dur tut
mamanızı rica ederim dedim. Bunun üzerine Lord 
Gürzonun suratında azîm bir tahavvül husule gel
di. ikinci mesele olmak üzere, Adana'da Ermeni
lere yurt tesisini anlamıyoruz. Bu katiyen olamaz. 
Hiçbir yer yoktur ki ekseriyetlerin olduğu bir yerde 
ekalliyetlere ait bir yurt teessüs etsin. Yalnız ekal
liyetlerin bazı hukuku haiz olmaları vardır. Erme
nilerin bu defa Adana'da ne kadar nüfusu olduğu fii
len sabit oldu. Adana'da dört yüz küsur bin Müs
lüman vardır. Bu katiyen olamaz dedim. Üçüncü 
meselede dahilde bulunan Ermeni'lerdir. Fakat siz 
sureti ciddiye ve samimiyede ekalliyeitler meselesini 
halletmek istiyorsanız bunun için tek bir çare var
dır: O da mübadeledir. Başka bir çare yoktur. Bu
nun üzerine bana cevaben dedi ki: Ermeni hüküme
tiyle sizin aranızdaki hissiyatın bu derecede bulun
duğunu işitmekten pek ziyade memnun oldum. Bu 
sözlerinizle Ermeniler hakkında hüsnü muamele ede
ceğinizi anlıyorum dedü. Yalnız Kars'tan, Ardahan' 
dan bir şey vermezseniz belki başka taraftan bir 
şey isterler dedi. Başka türlü tefarruata girmiyo
rum. Sonra efendim, oradan kalktık Paris'e geldik. 
Ben Lord Gürzon'dan bir gün evvel geldim, ingi
liz'lerin mütareke teklifi yapacaklarını biliyordum. 
Bu teklif, Londra'da olsaydı kabil olamıyacaktı. 
Çüriki mevkileri sarsılmıştı. Zaten dahili' mesail pek 
karışık idi. Loid Corc mütarekeyi hazır olarak ge
tirmiştir ve bu tahliye ve mütareke teklifinin olacağı
nı Puankare'ye bildirmiştik ve bunun kabulü ile 'iki 
tarafa tebligatta bulunulması için söyletilmişti. Son
ra Puankare de bunu kabul etmiş. Yalnız Puankare 
tahliye teklifini mümkün kılmak için falan diye o 
tabiri koyabilmiş, italya Hariciye nazırı da bunu 
kabul etti. Ben bunun üzerine bir harekette bulun
mak istemedim. Orada yanımda bulunan arkadaş
larımla istişare ettim ve müötefikan artık Paris'i 
terketmeğe karar verdik ve zaten konferans esnasın
da Paris'te bulunmamaiklığımı M. Puankare söyle
mişti. Mütarekenin akşam üzeri tebliğ edildiğini öğ
rendik. Ben bir şey açmak istemedim. Benim bu 
hareket sözüm Paris'te top gibi patladı. Her taraf
tan adamlar gelmeğe, müteaddit telefon, telefon üs
tüne gelmeğe başladı. Bütün dostlarımız işitiyordu 

— 179 — 



t : 20 4 . 4 . 1338 C : 2 

ki biz gitmiyelim. Ben ise çabuk gitmek için emir I 
var, onun için avdet ediyorum dedim. Falkat bu ha- I 
berimiz Fransa ayanından ve mebusanından ve as- I 
kerterinden bir çoklarını M- Puankare'ye hücuma I 
vesile oldu. O akşam biri geldi. M. Puankare sizi I 
görmek istiyor dedi. Sabahleyin M. Puaınkare ile gö- I 
rüştüm. M. Puanikare, neden memnun olmadınız 
dedi. Bir kere mütareke teklifine mahal yok. Mak
sat tahliyedir. O halde doğrudan doğruya benimle | 
karar verin dedim. Halbuki görüştüğümüzden bir I 
gün evvel olan tebliğde, tahliye şeraiti şerai'öi saire I 
ile beraber mevzubahis oluyor diyordu. Uzun uza-
dıya konuştuk ve ben bir az sertçe davrandım. Zira I 
sertçe davranmak lâzım geliyordu. Dedim ki: Biz I 
Fransa'nın bize karşı olan taahhüdlerinin icrasını 
bekliyoruz. Dedi ki: Biz bütün kuvvetimizle onu I 
yapacağız. Sonra dedim ki: Mütarekenin bir şartı I 
vardır ki, bizim ordunun içerisine sizden de bir ko- I 
misyon memur ediliyor. Ona ne lüzum vardır; son
ra bir taraftan sulh istiyorsunuz, diğer taraftan şe
raiti sulhiyenin aylarca devam edeceğini farzediyor-
sunuz. Eğer başka suretle başa çıkamadığınız Türk 
Ordusunu kontrol suretiyle yavaş, yavaş satmak fik
rine düşüyorsanız bunu katiyen yapamıyacaksınız. 
Bunu ne Meclis ve ne de ordu kabul eder. Biz mü
tarekenin esasına muhalif değiliz, yalnız öyle bir 
mütareke olmalıdır ki yahut tahliye o suretle karar- I 
gir olmalıdır ki: Tahliyenin sureti icrası mütarekeyi I 
tevlit etsin. Dedi ki: Cevap vermesinler, mademki' 
siz de gidiyorsunuz, biz de her türlü vesaite müra
caat ederiz. Yalnız siz de gidin, orada görüşün ve 
şu suretle cevap vermeğe hazırlanın dedi ve mü- I 
talâaatını bildirdi. Fakat o sırada gördüm ki M. I 
Puankare hakikaten sıkışmış bir halde idi. M. Puan- I 
kare azametli bir adamdı ve herşeyi ben yaparım 
diyen Puankare düşünüyordu. Zira kendisi sükût ile 
tehdit etmişlerdi. Yani hükümeti ıskat ile tehdit I 
ediyorlardı. Yanı Fransa'da hakikaten bizim için I 
çalışan birtakım kimseler vardır. Tan Başmuharriri I 
M. Herbetin B. M. Meclisi azasından farkı yoktur, j 
Öyle düşünüyor. Bittabi yazdarının tercümelerini 
okuyorsunuz. Biz ayrıldığımız gün bilhassa Boğazlar I 
hakkında yazdığı şey Rusya'nın reyini tatmin ede- I 
cek bir şekildi. Yani Rusya'nın reyi olmaksızın Bo- I 
gazlar meselesi hallolamaz diyordu. Bu suretle bir I 
Fransız gazetesi Puankare'ye şiddetli hücum yaptık
tan sonra artık bizim Paris'te kalmamız doğru değil
di. Kendileriyle görüştüğümde şimdiye kadar bir 
şeye karar verilmedi dediler. O halde verilen ka- | 

rarları Soyfa'da daha böüdiriniz dedim. O sırada bu
raya tebliğ eCtirmişler. Bittabi şeraiti sulhiyeyi oku
duğunuz zamanda mıaMılk ve insicam bulamadınız 
değil mi efendim? Bu neden gelmiştir? Bu zamana 
kadar bizim milleti mahvetmek itibariyle şaheser 
denmeğe seza olan Sevr muahedesi gibi muahede 
yazanlar, Versay gibi eserleri meydana koyanlar, 
bunu da ortaya koymuşlardır. O halde bu yekdiğe
rini nakzedecek ifadeler nedir? Benim fikrimce 
Fransa 'hiç olmazsa bu cihette temayül göstermiye-
cekti. Her neden ise bunlar bize tebliğ edildi. Daha 
pek çok tafsilâtı arzedeceğiım. Daha dün akşam gel
dik. Arkadaşlarla görüştük. Diğerlerini gerek hu
susî ve gerek ayrıca bir celsede arzedeceğim. Şu ve 
şu maddî sebeplerden dolayı Paris'ten ayrılacağımın 
tahakkuk etmesi üzerine Ferit Bey vasıtasiyle Kont 
îsforçiya'ya ve Celâlettin Arif Bey vasıtasiyle Şan: 

zery ile görüştüm. Şanzer ile görüştüğümde Şanzer 
bana dedi ki : Biz İstanbul hükümeti ile bazı şeyler 
hakkında görüştük. Onları sizlerle de görüştürelim. 
izzet Paşa buradadır. Onların bir suretini isteyiniz, 
bunun için akşama saat beşte kâtibi gönderirim de
di. Fakat akşam saat beşte kâtibi gelmedi ve o saat
te konferans dgvam ediyordu. Ertesi sabah Mösyö 
Tüğarenin - ki Düyunu umumiyede İtalya dayinler 
vekilidir - bununla İstanbul'dan sureti mahsusada 
celbettikleri İstanbul sefareti müsteşarı geldiler. Bu 
müsteşar ben Şanzerle görüşmezden bir gün evvel 
gelmişti ve o gün inceden inceye meseleyi okuyor
du. Biz İstanbul'dan ne istiyoruz. İstanbul'un yap
tıkları şeyrei tesiri nedir? Bunları bana soruyordu. 
Dedim ki; siz bunlara ne karışıyorsunuz? Siz bi
zimle haricen münasebatta bulunuyorsunuz, ona 
uyunuz dedim. Ertesi günü Şanzer, İstanbul ile bir 
şey yapmışlar da onu muteber kıldırmak istedi. Ben 
de dedim ki; bu gibi imtiyaz hakkında İstanbul'un 
yaptığı her şey keenlemyekündur, ehemmiyeti yok
tur. Arzettiğim gibi birinci konferans olduktan ve 
mütareke kararı teklif olunduktan sonra ikinci gü
nü bu iki adam bize geldiler. Dediler ki; biz üç 
taraflı muahededen vaz geçebiliriz. Bunu hiç mev
zubahis bile etmiyeceğiz. Biz İtalya'nın yegân'e alâ
kadar olduğu bu üç taraflı muahedenin devletler 
tarafından .... Bunun üzerine Puankara demiş ki; 
biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz ve demiştir ki 
ben bunun için ne bir şey ve ne de bir Fransız Frangı 
sarf edebilirim. O da demiş ki; o halde ben müzakereyi 
terk ederim. Bunun üzerine de Lord Gürzon hiç ses 
çıikarmamıştır. Binaenaleyh Şanzerin bu teklifi suya 
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düşmüştür. İkinci gün hu adamlar, Şanzerkı bu hare-
Ifcotd üzerine müzakereyi tatil etmişlerdir ve bümı bize 
naiktetmişlerdir ve dedim ki galiba sizler yine bizim 
aleyhimizde çalıştınız ve bir karar ittihaz elütinüz. Bu
nun ehemmiyeti yoktur. Bu kararlar kâtî değildir. El
bette öbür konferanslarda bunlar tadil edilecektir. Eğer 
aramızda anlaşma olurca İtalya tamamiiyle skin meta
liğinizi o konferansta müdafaa edecek dedi. Konuştu
ğumuz vakitte dedik ki bize istediğinizin bir listesin 
yapın dedi. Bunun kabahati sizdedir dedi. Eğer_siz şim
diye kadar bunu takip etmiş olsaydınız bu noktada bir 
şeye vasil olurduk. Mamafih ben de ne istiyorsanız bize 
bildiriniz. Dedim ki Muhtar Beyi memur edeyim, onun
la görüşün. O biz© bildirir ve eğer B. M. Meclisi müla
yim bir karar verirse size yazarım. Dediler ki biz size 
Marki Garoni vasıtasiyle biz size tebliğ ederiz ve aynı 
zamanda hiç olmazsa bunlar hakkında bize bir mektup 
veriniz dediler. Ben de dedim ki: Size böyle bir mektup 
vermekte bir faide yoktur. Çünki bizim B. M. Meclisi 
Bekir Sami Bey itilâfnamesiinden sonra pek şüpheîen-
miştir dedim. Şimdi benim tarafımdan böyle bir mek
tup verilmiş olsa sizin meitaıîihinizin 'kabul editaıemıesini 

mucip olacaktır dedim ve vermedim. O gün Muhtar 
Beyle görüştüler. İtalya ile olan şeylerimiz budur. Böy
le bir şey yaptınız mı, yapmadınız mı demişler. İzzet 
Paşa demiş ki biz konuştuk. Fakat imza ediilmemiş. 
Sonra Van*dat Bitlis taraflarında petrol taharrisi imti
yazını istediler. Kabul etmedik ve aramızda katiyen' 
imza edilmiş bir şey yoktur. Garibi şurasıdır ki benim 
gönderdiğim adam İzzet Paşa ile görüştükten soma o 
akşamı bize geldler. Aramızda îmza edilmiş bir şey 
yoktur dediler. Mamafih bir liste verdiler. Muhtar 
Bey o üstenin üzerine konuşmuştur. Şöyle tetkik ede
ceğiz demiştir ve dedik ki İtalya bize bunun hakkında 
ne gibi teminat vereblir? Bunu yapacağınızı bizim na
zarımızda isbat ederseniz biz de o zaman mesuliyeti 
üzerimize alarak bazı şeyler söyliyebiliriz dedik. Bu 
olmadıkça o yola gidilmesinin muvafık olup olmıya-
oağını zannetmiyorum. Şimdi efendim asıl imtiyazlar 
meselesine geliyoruz. 

REİS — Celseyi on dakika teneffüs etmek üzere 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse 

»>«-<« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait (Muş), Ziya Hurşit (Lazistan) 

REİS — Celse kuşat edildi. Müzakereye devam 
ediyoruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim, İhsan Bey soruyorlar ki, İngiliz
ler bizden ne istiyorlar? Gürzon cevap vermedıiyse 
sair hususî yerlerden de buna dair cevap almadın mı 
diyorlar. Hususî bir yerden İngiliz Hariciye Nezareti 
memurlarından biriyle görüştük. O memur Paris'e 
mütehassıs olarak da geldi. Dedi ki; bunu istemekle 
bizden fazla emniyet istiyorsunuz, fakat onun daha 
zamanı geldi mi? Ben de dedim ki; o emniyeti iste
yemez miyiz? Zamanı geldi mi diye cevap verdiler. 
Şimdi efendim; bu konferansın içtimai neticesinde 
bulunduk ve iki teklif karşısında kaldık. Birisi : Mü
tareke teklifi; diğeri kendilerinin vüs'a iktidarları da
hilinde olan en hakkaniyet perverane sulh teklifidir. 

Bu mütareke ve sulh teklifine tarafımızdan tabiî ce
vap vermek lâzım gelirdi. Bu cevap iki, hatta üç su
retle olabilirdi. Birisi, mütareke teklifine cevap ver
mek, diğeri, hem mütareke, hem de şeraiti sulhiyeye 
cevap vermek ve bunu mütemezzican yapmak. Aynı 
zamanda da bu tekliften mübhem surette bahsetmek. 
Ben buraya geldim. Arkadaşlarla görüştüm. Arkadaş
ların bugün burada hazırlamış oldukları şekli hazır 
buldum. Dün akşam bunun hakkında beraber görüş
tük. Ufak bir iki tashih yapmak suretiyle ben de ar
kadaşlara iştirak ettim. Bugün bu şekli Meclisi Âli
nize arz ettik. Bunu cevap olarak gönderdim diye 
arz ediyoruz. Tabiî manzum âliniz olmuştur. Bunda 
şeraiti sulhiye hakkında cevap vermiyoruz. Onun mü
nakaşasına girişmiyoruz. Yalnız mütarekenin tahliye 
anında başlamasının bizim reyimize de muvafık oldu-
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ğunu söylüyoruz. Bu kabul edildiği takdirde sulh mu
rahhaslarımızı göndereceğimizi bildirdik. Binaenaleyh 
bugün Heyeti Celilenize. arz olunan şey budur. Bil
mem okuyalım mı? 

REİS — Alelusul okunsun. Muamele noksan kal
masın, zapta geçsin. 

(Heyeti vekilenin tanzim ettiği cevabî notanın 
metni okundu) (Yazılacak. Nazarı dikkate.) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim; benim Avrupa'daki seyahatimden edindiğim ka
naate ve Fransa'da bazı dostlarımızın ettiği vesayaya 
göre, evvelâ hakikaten cihan sulh istiyor. İngiltere de 
hakikaten sulh istiyor. Buna binaen birinci noktaya 
mukabil olmak üzere bizim tarafımızdan harbi bilâ 
lüzum idame ettirecek her türlü harekâttan tevekki 
etmek lâzım gelir. Yani düşmanlarımızın harbi idame 
ettiren Türklerdir diyerek aleyhimizde neşriyat ve 
propaganda yapacaklarına katiyyen kani olacak bu
nun önünü almak lâzım gelir. Bu surette cevabımız 
bu noktaya dikkat etmek lâzım gelir. - ki arkadaşla
rımız yazdığımız şeyde buna tamamiyle dikkat etmiş
lerdir. Sonra bizim mütarekeyi tahliye olunmaksızın 
velevki o teklif ettikleri takdirde kabul etmekliğimizi 
yani teklif ettikleri veçhile velevki teklif ettikleri şe
raiti mütareke tadil edilerekten - ki yani kontrol ka
bul edilmiyerekten - kabul etmekliğimizin ne gibi ne-
tiyiç husule getireceğini benden ziyade zannederim 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin söylemesi lâzım 
gelir. Evet Avrupa sulhu istiyor. Bütün mazi, bu sul
hu isteyenler içinde bulunan İngiltere'nin bizi zaman 
zaman bu gibi tatlı ümitlere kaptırarak diğer tarafı 
takviye etmesiyle doludur. Binaenaleyh bu hususta da 
daima müteyakkız davranmak lâzım gelir. Bilmiyo
rum. Onun için kendi hesabıma zannediyorum ki, 
tahiiyesiz bir mütareke ve bizim bilâ kaydü şart ka
bul edeceğimiz şeraiti sulhiye olmaksızın onların kar
şısına gitmek muvafık olmaz. Onun için bir taraftan 
kendilerine biz sulh müzakeratona girişmeye hazırız. 
Fakat siz de hakikaten sulhu istediğinizi asar ve de-
laili maddiyesiyle ispat ediniz demek muvafık olur. 
Nitekim ben Lord Gürzon'un yanından çıkıp da Os-
tan'da dedim ki, ne için bu tahliye teklifini kabul et
miyorsunuz? Tahliye teklifi. Bir kere mütareke tek
lifi bir hazırlıktır. Doğrudur dedi. Hakikaten ordunu
zun ufak bir tefevvuku var. Ve bu suretle ordunun 
tefevvukunu kabul etti. Onun üzerine dedim ki o hal
de siz mütareke teklifiyle zannederim Yunanlılarla 
muharebeyi nazarı dikkate alıyorsunuz dedim. Hayır 
dedi. Yok bu var. Binaenaleyh tahliyeyi kabul edecek 

olursanız evvelâ Büyük Millet Meclisine karşı ve 
Türk Milletine karşı kendinizin hakikaten sulh yap
mak hüsnü niyetinde olduğunuzu göstermiş olursu
nuz. Bu elbette Millet Meclis üzerinde bir hüsnü tesir 
icra eder. Saniyen Yunanlıları da şerefiyle çıkıp git
mek cihetine muvaffak olursunuz. Salisen bugün sul
ha teşne olan cihan efkârı umumiyesine karşı ve is
lâm efkârına karşı da memnuniyetbahş bir harekette 
bulunmuş olursunuz dedim. Düşündü. Bunu bir daha 
Gürzon'la görüşeyim dedi. Fransa'da tahliye esasın
dan bahsettiğimiz zaman Puvankare de içinde olmak 
üzere hiç bir kimse demedi ki; şeraiti saire ile bera
ber icra edilmelidir demediler. Yalnız Londra kon
feransı böyle bir tebliğ yaptı. Onun için benim tak
dirime göre bu sureti hareket belki İngilizlerce ka
bul edilmeyecektir. Çünkü gayet tatlı sözlerin altın
da, gayet mülayim kelimelerin altında tahliye teklifi 
öyle ümit ediyorum ki : Tarzı tahrirdeki mülayemet 
Fransa efkârı üzerine gayet güzel bir tesir yapacaktır. 
Gelirken bana verdikleri sözlerde dururlarsa her ta
raf hazırlanmıştır. Bizim cevap gelir gelmez araların
da bizim lehimizde bir fırtma kopacaktır. Onun için 
böyle demişler ve bu tabiri kullanmışlardır. Fransa 

dahi buna istinat ederek bizim hukukumuzu müda
faa ederse ki İngiltere belki bunlar şeraiti sulhiye hak
kında bir şey söylemediler. Binaenaleyh bunları bu 
tarafa imale ederiz gibi bir yola saparsa onlar tara
fından da belki bir temayül bu cihete mümkün ola
bilir. Fransızlarla İngilizler temayül etti mi İtalya' 
dan bahsetmek zaittir. Onların da kabul edeceğine 
eminim. Onun için bu cihet de bir tecrübe benim de 
fikrime muvafık geldi. Bunun için arkadaşlara ilti
hak ettim. Burada tabiî şimdi mevzubahis olur. 

(İlave edilen son cümleyi okudu) 

Bu da zaten ilave olunacaktı. Yani bununla ne 
oluyor? Mütareke teklifine cevap veriyoruz ve gayet 
mübhem bir halde de şeraiti sulhiyenin metnine ce
vap veriyoruz. Bunun kabulü ihtimali de vardır. Red
di ihtimali de vardır. Reddedilecek olursa cihan ef
kârı umumiyesine karşı bu tarzı tahrir bize oyun oy
natacak bir şekilde değildir. Onlar malumu âliniz ki 
bunu reddedecek taraf cihan efkârı umumiyesine kar
şı mesul olur. Biz diyoruz ki : Biz reddetmiyoruz. 
Yalnız şu şu mülâhazalara, tecrübe binaen bu şekil 
tahliye halinde olmalıdır. Tahliye olmazsa bu sulha 
getirmez diyoruz. Yani teklifimizin mülayim olması 
ve esas itibariyle mütarekeyi kabul etmesi noktaları, 
onların bizim aleyhimizde istifade etmesine mani 
noktalardır. Aynı zamanda bizim de ergeç arz ettiğim 
gibi esasen tahliye talebi olduğu tezahür edecektir, 
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Muharebe halinde bulunan bir millet mjsakı millî
yi hiç mevzu bahis etmeksizin ve şimdiye kadar mi-
sakı millî diye bağıran bir milletin ve bazı defalar 
misakı millînin esaslarını kabul etmedikçe biz sizin
le müzakereye bile girmeyiz diyen bir milletin hiç on
dan bahsetmeksizin yalnız tahliyeyi talep etmesi zan
nederim bizim aleyhimizde istimal edilecek delil ola
rak bir şey teşkil etmez. Muhtelif noktai nazardan 
bu cihet tahlil edilecek olursa bu bize bir zarar ge
tirmez. Kabul olunacak olursa tabiî güzel bir şeydir. 
Ve ben kendi şahsım itibariyle bunu yazan arkadaş
larıma müteşekkirim. Çünkü ben de geldiğim za
man bu teklifi yapacaktım. Hatta şurasını da arz 
edeyim ki benim orada söylediğim şeyleri işittiler. Bu 
teklifi aldıkları vakit hayret edeceklerdir. Çünkü be
nim söylediğim sözlere karşı Meclis kabul eder mi, 
etmez mi diye soruyorlardı. Şimdi bu zihniyetle ha
reket ettiğimiz gayet güzel tesir hasıl edecektir. Bu
rada Edirne meselesi dahil değildir. Şimdi Hariciye 
Encümenindeki arkadaşlarla bunu görüştük. Onlar 
da aynen kabul ettiler. Artık o bir tarafını bilecek, 
takdir edecek Heyeti Aliyenizdir. Ben başka cihetler
de tenevvür edilecek noktalar varsa sorunuz cevap 
vereyim. Sual şeklinde kısa izahatla alalım. 

HAFIZ MAHMET BEY (Trabzon) — Sizin Pa
ris'e muvasalatınız hangi tarihe müsadiftir. 

REÎS — Rica ederim; sualler cevabî noktaya ait 
olsun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Mademki 
sulh teklifi gelmiştir. Ve orada sarahaten diyor ki 
Edirne Yunan içinde kalacaktır. Bunu bir cümle ile 
protesto etmeliyiz. Biz şimdi bir vaziyet karşısında 
bulunuyoruz. Bu teklifte Trakya mevzu bahis olma
mıştır. Bu teklifte bundan bahsolunmaması bizim 
bir cümle ile protesto etmemiz lâzımdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim; 
bu metinde şeraiti sulhiyeden hiç bahsedilmemiştir. 
Şeraiti sulhiyeyi kabul edeceğiz, reddedeceğiz bu hiç 
mevzu bahis olmamıştır. Trakya meselesi olduğu gi
bi daha diğer mühim mesail vardır, kapitülasyonlar 
vardır, boğazlar vardır ve daha şu ve bu vardır. Bi
naenaleyh burada şeraiti sulhiyeden ya tamamiyle 
bahsedilerek münakaşa edilmesi ve yahut hiç bahse-
dilmesine... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurursanız izah edeyim. Diğer mesail Düveli mu
ammaya aittir. Fakat Trakya meselesi yalnız Yu
nanistan ile bize aittir. Şimdi Trakya'nın tahliyesini 
de istemek lâzımdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Fransa'da 
ayandan birinin bana dediği gibi anladık, Ana
dolu tahliye edilecektir. Anadolu sizin olacaktır. Fa
kat İstanbul'da ve Trakya'da ne ile olacaktır? Bunu 
bana söyleyiniz. Bunu da size temin edeyim demiştir. 
Arz edebiliyor muyum? Şimdi rica ederim, tekrar 
tekrar rica ve istirham ediyorum, bizim burada ya
pacağımız şey gayet pratik olacak. Onlar bize Ana
dolu'nun tahliyesinden bahsediyorlar, biz de onlara 
Anadolu'nun tahliyesini teklif ediyoruz. Meclisi Âli
niz karar verirse o zaman Anadolu ile beraber Trak
ya nm tahliyesini isteriz. Fakat bu amelî bir hareket 
midir, değil midir? Takdiri size aittir. 

MUSTAFÂ LÜTFİ BEY (Siverek) — Bendeniz 
de Hüseyin Avni Beyin fikrine iştirak ediyorum. Ce
vabî noktanın 14 ncü satırında Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin toprakları deniyor ki, bu topraklar As-
yayı suğradan mı ibarettir? 

REİS — Efendim, Heyeti Celilenin nazarı dik
katlerine bir şey arz edeyim. Müzakere notaya ait 
tashihat üzerindedir. Not alan zevat söylesinler. 

FUAT BEY (Bolu) — Bendeniz de Hüseyin Avni 
Beyin söyliyeceklerini söyliyecektim. Yunanlılar yal
nız İzmir'de mi cinayet yapmıştır. Bugün Trakya'da 
dahî mezalim yapılmaktadır. Notada Türk toprakla
rı denilmektedir ki bunda hiç şüphesiz Trakya da 
dahildir. İzmir tefsiri mevziî bir şeydir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Yusuf Ke
mal Beyefendi beyanatında buyurmuştular ki, Puan-
kara benim Paris'te bulunmamaklığımı arzu ediyor
du dediler. Fakat bunun esbabını izah etmediler. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim, 
Paris'te toplanan konferans sulh konferansı olmayıp 
üç Hariciye nazırının akdettiği bir konferanstır. Ben 
Paris'e gitmezden evvel bana bunu general pelle teb
liğ etti. Dedi ki, İngilizler şüpheleniyorlar. Çekiniyor
lar. Onun için Puankare de sizin konferans esnasın
da Paris'te bulunmanızdan çekiniyor. Paris'in civa
rında bir yerde oturmanızı istiyor. Öyle olduğu hal
de konferansın esnayı inikadında ben Paris'te bulun
dum. Ve hatta Müsyü Puankare de benim Paris'te 
bulunmamı istiyordu. Bizim mütareke teklifimiz üze
rine gösterdiğimiz vaziyetten sıkılmıştı. Mösyü Puan
kare git Versayda otur dediği halde bilâhare harici
yeden birisi gelerek otelde oturmamın daha iyi ol
duğunu söylediler. Burada kalırsanız bile ehemmiye
ti yoktur dediler. O hükmü tamamiyle kaybetmiştir. 
Bilâhare öyle olmadı. 

BASRİ BEY (Karesi) — Bendenizin sualim no
taya ait değildir. Avrupa'da bir gazeteye vuku bulan 
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beyanatınızı buradaki bizim gazeteler yazdılar. Tür
kiye Hükümetinin yeni bir takım hukuk ile, yeni bir 
şekilde yürüdüğünü, kavaninin Avrupa'dan alındığım 
ve alınacağım, Türkiye'de muhafazakârlığın hiç bir 
mevkii olmadığım beyan buyurmuşsunuz. Bundan 
maksat nedir? Eğer tatmin ise acaba bu sözlerin sa-
mimiyyetine mi yoksa mahiyeti milliyemizin renksiz
liğine mi vermeli? Sonra Avrupa'daki telakkiyat ne 
şekilde olacaktır? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim, 
bu şeyi mevzu bahseden Deyi telgraf gazetesinin dip
lomasi muhabiridir. Bu suali sordu. (Cevap istemez 
sadalan) Müsaade buyurunuz cevap vereyim. Basri 
Beyefendi bunu okuduğu vakitte yanındaki adama 
ben Yusuf Kemal Beyin takibettiği siyasetin tarafta
rı değilim demiş. Bu adam orada bana dedi ki siz 
ekaliyetleri himaye edeceğinizden bahsediyorsunuz. 
Ben teokratik tabiri bizim müslümanlıkça olmaz. Bu 
söz Hristiyanlığa, Papalığa ait bir şeydir. Hukuku 
ammei islamiyece, teşkilâtı islamiyece teokratik değil
dir. Teokratik tabiri sizin Hristiyanlıkta Papalık ma
kamının,. papalık sıfatıdır. Uluhiyetten bir alâkası 
var. Ona vahyoluyor. Bana dedi ki siz teokratik bir 
Hükûmetsiniz. Ben dedim ki hayır teokratik bir Hü
kümet değildir. Müessesatımız millî müessesat ola
caktır dedim. Biz ahkâmı fıkhiyede buluruz oradan 
alırız. AbJkâmı garbiyede buluruz, oradan alırız de-
<dim. Sonra yazıpta bunları bana imza ettirm-sdÜ git
ti oturun düşman olan adam böyle yazdı. 

FEVZİ PAŞA ERKÂNI HARBÎYE REİSİ (Ko
zan) — Geçende vukubulan celsei hafiyede Meclis
ten temayülâtını anladıktan ve verilen takrirler üze
rine Meclisin karan alındıktan sonra Heyeti Vekile 
cebhenin münasip bir yerinde Başkumandan ile gö
rüştü. Başkumandanın yanında bilumum cephe ve 
ordu kumandanlariyle görüştükten sonra ordunun 
ruhu ve fikri hakkında hakiki bir temas ile müceh
hez oldukları halde Heyeti Vekile ile birleştiler. Ne-
ticei beyanatta mütarekenin olduğu gibi kabulü bi
zim için gayet muzır olacağı gibi Heyeti Aliyeniz 
gibi ordunun da aynı fikirde olduğu anlaşıldı. Bu su
retle müterakenin behemehal tahliye ile beraber ol
ması baklandaki fikirde tevafuk hasıl oldu. Başku
mandanlığın Heyeti Vekile huzurundaki beyanatına 
nazaran ordumuz düşmanların her türlü tecavüzatına 
karşı -vazifei vataniyesini tamamiyle ifa edecek bir 
haldedir. Ancak düşmanlarımızla musaddak olan bu 
teveffdku maddî ve manevîyi haleldar etmiyecek su
rette cevabın hak ve kuvvete müstenit olması sure

tinde tasvip edildi. Bu suretle bu şekil hasıl oldu. Bu 
şeklin Hariciye Vekilimizin vüruduna kadar neşre-
dilmemesi tensip olundu. Burada vukubulan beyana
tından da anlaşılacağı üzere Avrupa'da hasıl olan 
efkârı bizim bu şeklimizle tatmin edeceği anlaşıldığın
dan o da bize iltihak etmiştir. Bununla bizim istih
daf ettiğimiz nokta ordumuzun tevevvuku maddî ve 
maneviyesini haleldar etmeksizin siyasî cihette ka
zanmış olduğumuz cihetleri temadi ettirmektir. Si-
yaseten kuvvetli olduğumuz kadar ordumuzca da 
kuvvetîi olmak lâzımdır. Siyasetteki kuvvet malumu 
âliniz cabbarlık değildir. Daima efkârı umumiyenin 
arzusu olan Sulhperverliktir. Biz bunu şimdiye kadar 
gösterdiğimiz gibi bundan- sonra da müsalemetperver 
görünmeyi en büyük kuvvet addediyoruz. Düşman
larımızın yapmak istediği tesiri makusu izale edecek 
veçhede vereceğimiz cevapda efkâran mülayim gele
cek şekli kabul ettik. Ancak bunun ruhunda bir şey 
var ki o da mütareke ile beraber tahliyenin de be
hemehal takyit edilmiş olmasıdır. Takyit ettiğimiz
den murat az müdet zarfında bu teklifin mahiyeti 
hakikiyesini meydana çıkarmaktır. Avrupa eğer cid
den sulhu arzu ediyorsa Yunanlılar üzerine bir taz
yiki manevi ile ya çekilecekler veyahut reddedecek
ler. Reddedecekleri gibi zaten arada beyan ettiğimiz 
veçhile bütün alemi medeniyet nazannda sulhşiken-
likle olunacaklardır. 

BİR MEBUS — İlk on beş gün zarfında Yunan 
ordusu çekilebilir mi? Bir kere bu mütarekeyi kabul 
ettiğimiz zaman bunu Avrupa Hükümetleri görüşe
rek Yunan ordusunu tebitten sonra on beş gün zar
fında tahliye yapabilirler mi? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Efendim; bu on beş 
gün müddet kabulünden itibarendir. Bizim teklifi
mizden itibaren değildir. Onlar kabul ettikten sonra 
arzu ediyorlarsa o müddete kadar tahliye keyfiyetini 
istihzar edecek komisyonlarını hazırlıyacaklardır ve 
Yunanlılar da ona göre hazırlanacaklardır. İki üç saat 
ykmdır. Arzurumz nedir. Şimendifer hattını ele ge
çirmektir. Yunan, zaten duramaz. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu daha iyi
dir bizim için, şüphesiz ben de bunu kabul ederim. 
Hükümetin de düşünmesini temenni ederim. İkinci 
şık, şayet Yunan ordusu Avrupa'nın verdiği kararı 
kabul etmezse bir hafta yahut on beş gün sonra ma
lumu âliniz Yunan ordusuna taarruz edecek istihza-
ratta bulunuyoruz. Düşmanlarımız bunu bildiği için 
esbap arıyorlar. Biz mümkün olduğu kadar az müd
det zarfında düşmanın... Maksadımız zaten vakti 
taarruzumuzu gizlemektir. 
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Şimdi efendim bulunduğumuz vaziyet bizim aczi
mizi göstermez. Fakat bu hattın düşman elinde bulun
ması düşmana kuvvettir. Düşmanın bu hattan çekil
mesi her asker... düşman hakikaten mütareke kabul 
edeceği kanaati hasıl olur. Bunu kabul ettikleri gün 
Yunan çekilecektir. Menabiini bırakmış olacaktır. 
Fakat bizim için bu olmuş, olmamış zararı yok... Bi
zim ordumuz lüzumu kadar düşmanın karşısında ha
zır bulunuyor. 

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Efendim 
bu bizim aczimize delâlet ediyor. 

FEVZÎ PAŞA (Devamla) — Zannetmem. 
REİS — Hariciye Encümeni namına mütalâa var, 

söylesinler. 
VELİ BEY (Burdur) — Hariciye Encümeni ceva

bî noktayı gerek üslubu, gerek mefhumu itibariyle 
münasip görmüştür ve Hükümetin noktai nazarına 
tamamiyle iştirak etmiştir. Encümenin ekalliyeti üs
lûp itibariyle bazı noktalarda daha ziyade hissi nok
talarda tadil teklif etmiştir. Yani bazı tabirat tekli
finde bulunmuştur. Bu hissiyatın kutsiyeti ve böyle 
bir metinde kendilerini mütesassis eden elemlerin şid
deti hakkında gerek Encümenimizin şekli hazıriyle 
kabul eden kısmı, gerek Heyeti CeKlemizin bütün 
azası şüphe yok ki müttefiktir. Fakat lisanı siyasetin, 
icabatı siyasiyenin tahammül etmediği, hatta taham
mül etse bile yekûnunu zikrinden daha faideli gör
düğü, daha münasip gördüğü bazı hususat, bazı 
mevzuat, bazı ahvaldir? İşte o itibarladır ki o his 
noktasından ilâve ve tadil istizanı vakiin de metni 
aslîdeki gibi alâhalihi bırakmağı muvafık gördü ve 
Heyeti Celilenizi bittabi hakem ittihaz etti. Nedir o? 
Hissî olan taraf şurasını arz edeyim ki metnin ahkâ
mına taarruz eden bir cihet yoktur, bu mevzuu mü
nakaşa olan meseledir. Sükût geçilse dahi, ilâve edil
se dahi hükmü aynıdır, tağyir yoktur. Biz bu husus
ta sükût etmekle müddeiyatı miliyemizden hiçbir şey 
velev ki zımmen vazgeçmiş addedilenleyiz. Hiç bir 
siyasi size vermediği noktada şu meselede sükût et
miştiniz/ Binaenaleyh filân noktadaki sükûtunuz bizi 
ilzam edecek bir lisan kullanmağa şu üslûp ile bizi 
icbar edemiyecektir. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Mahiyetinde demek is
tiyorsunuz (Handeler) 

VELİ BEY (Devamla) — Gayet basit bir üslup. 
Cevabî notada arkadaşlarımızın iliştiği nokta şudur. 
(İzmir'e çıkan Yunan ordusunun... ilâ) cümlesinde 
diyorlar ki neden yalmz İzmir'e çıkan Yunan ordusu 
deniyor da, topraklarımızı istilâ eden Yunan ordusu, 

Trakyaya çıka Yunan ordusu denilmiyor? Kendi me-
nafii siyasimiz lehine bir maksadı siyasî vardır. Biz 
burada (Noktanın mefhumuna, maksadına giriyorum) 
sulhun bize ağır gelen ahkâmından mümkün olduğu 
kadar kaçmak fakat ipi koparmak lisanını kullan
mak mecburiyetini görüyoruz ve meseleyi ancak mü
tareke ahkâmı üzerinde temerküz ettirmek cihetin-
deki fevaidi menafii siyasiyemizi nazarı dikkate 
alıyorum. Şüphe yok ki biz şu notamao (mefhumumda 
mesaıiM ikiye tefıiük ederek sulh tekMeriiniizd tetiklik 
için fökanrür edecek muıTahaslarnmızı tayin ohmacalk 
şebire göndermeğe müheyya falkait kemdi *e(kJtifle(riıni 
mevkii müzakere, münakaşaya koymağa hüsnü afiyet 
ibraz etmekte ollduğumuzu ifade üe sulh ahkâmımı 
dam' müzakere edeceğimizi, falkait bu mlüzaikereye 
başlamamın şartı o t a Yunan ordusunun memlesketi-
mfeden çekilip g'itmesinıi talep etftiğiırriizıi ve bu ıtafe-
bimizi de Yunan ordusunun devletinin mesayihini 
defeaıtle diritemediiğjiınıi ilıerti sürerek tahüliyenin müta
rekeden gayrı ka'biK' fak olduğunu iterli sürerek, şüphe 
yok Ikü kıecîdi nolktali nazarmuıza daha zilyaıde hizmet 
etmiş bir lisan kuMiaarnıiış otonuz. ÇürM en ağır yükü
müz bizim Yunan ordusuyla 'karşı karşıya fouîıuBMnalk-
tır. Düveîıi itillâfiyenlin vasıtai. tehdidü, vasıtali ceferü 
zecri elerinde ancak Yunanı ordusudur, llıerade bize 
töküif edecekleri şeraiti şu tabiri marufu ıflıe cebren 
tahmil ötmek istediklerini ve ısrarlarımda bulunur
larsa bu ısrarlarında muvaffakiyet ihtimal Yu* 
naın ordusunun karşımızda bullunıması takdirinde biz 
kendi sulh hatlarımızı mevkii tezekküre koymağa 
amadeyiz. Fakat siz ki insaniiıyetperver hareket 
ediyorsunuz, bu harekatiniz, bu maksadı uMn'iz .... fle 
süyaısfâti cemetmdc kudretimi gösteriyor. Şaıyamı tebrik
tir. I'btida b'izi bütün fecayie fecayiia sebep olan 
Yunan ordusunıdaın ttaihTıiye ediniz ve bütün cevabı
mızın ruhu aslîsini, hedefi yegânesini dliyeceğirn, bu 
tahliye mese'ıesli ıteşkâ ediyor. Binaıenafeyh tahliliye 

meseîasi davayı aslîmizi teşiklrl ettiği talkdlirde sulhun 
en pürüzÜlü ahkâmı ile uzalkıtan yalkındaaı alâkası 
olan hatırayı uyamdırmaflc bir (kellime ilâvesi suretüyle 
o ke^rnenm zikrinde bir zararı siyasi olmadığı gibi 
zikrinde sulhun en pürüzlü dedıiğüm ahkâmı teşvö'şi 
efkârı mucib olmak itibariyle ...tahliyeyi ... Bizim 
eHimizde bugün zurnan odan Trakya'yı da, Trakya 
müeşgul arazisini dahi ithal ediyorlar, onu da şâmil 
îtutuyorlar. Maazalöaıh bunların tulü emeli vatıdır. 
Bu tahliyenin zımnında makasıdı meçhule, meşkûlke-
Ieri dem'eîeri ihtimalinden ihltiraz etmiş oluyoruz. Iz-

I mdrie çıkan Yunan ordusunun ilik hatveıi şenaati mem-
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leketfnüzde İzmir'e atılmıştır. UsJup ıjtihariyle şu met-
rim tadiline lüzum yoktur. Ben izmir'i oflmalk itibariyle 
burada ruhları inleyen Trakyalı arkadaşlarıma söy
lerim ki Meclisin içinde mukaddes Edirne'nin gitme
sini arzu eden bir kimse yoktur. Binaenaleyh orasım 
daha kolayhkla ve daha çabuklukla kurtaracak Türk 
ordusuna istinat etmeliyiz. Binaenaleyh ilk defa burala
rım tahlite ettirmek lâzımdır. Hedefimize seri bir suret
te vasıl olmamız için bunun kabulü lâzımdır. Binaena
leyh şu metni şu itibarla aynen kabul etmek lâzım gelir. 
Tâki muhataplarımıza sulhperverliğimiz hakkında. bir 
şüphe girmesinden ihtiraz edelim. Binaenaleyh Encü
menin ekseriyeti namına ve kendi fikri şahsım olmak 
üzere dahi İsrar ediyorum. Tadile hacet yoktur. Ah
kâmı saire hususatı askeriyeye taalluk ettiği için âp-
ha ziyade söz erbabı ihtisasa düşüyor. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Efendim; 
burada yalnız bunun İzmir için mutasavver olduğu 
beyan edfcföyor. (Bumu topraıktarımıza ayak basan 
sureti de) kabul etsek daha iyi değil mi? (Gürültüler) 

VELÎ BEY (Devamla) - r Mustafa Kemal Beyin 
itirazına karşı şu ftkranm şümulünü Heyeti Celleni-
ze arzıederSm. (Fıkrayı okudu) 

ALÎ SURURt EFENDİ (Karahisarışarkî) — 
Notanın metni çok muaflıktır. 

VELİ BEY (Devamla) — Bizim Misaki Milli sa
hasında Garibin en ziyade ve belki yegane Yunan
lılığa merbut gördüğü saha İzmir sahasıdır. Bundan 
başka iîk hatvei şenayi İzmir'de irtikâp edilmiştir. 
Bizzat kendilerinin gönderdikleri komisyonlarının 
raporlarına nazaran tevsi/k edilen feca'yı İzmir'de 
olmuştur ve Yunan'la olan müsademenin mukaddime
si fzmlir'de başlamıştır. Ve bu fecaıyi bütün düveli 
itilâfiye devletlerinin kalplerinde bir azap uyandırmış
tır. Çünkü bu devletler Yunan'ı îzmk'e tasFit etmek
le şerefyab olduklarını söylüyorlardı. Şimdi Hükü
meti Milkiye namına bütün alemi medeniyete karşı 
ve kondu lisanı tecavüz ve şenaatlerine karşı söylü
yorum. Onlar İzmir'e çıkan Yunan ordusunu isyan 
edenlere karşı koymak ve onları teskin etmek için 
göndermişlerdi. Binaenaleyh Meclisi âlinizin nazarı 
düldkati âtisine bir şey arzedecteğim ki bu mesele ha
yatî mesefcrmzdlir. Bunun intişar edecek dhefleni 
vardır. Meclislin samfirrtiyet ve mahrerriiyetine kala
cak noktaları vardır. Binaenaleyh bu takdim eöfiğimiz 
takririmizde bunları temenni ettik efendim. 

REİS — Efendim; şimdiye kadar Hariciye Ve-
kiM ve Erkâni HarMyei Umumtiye Vekffi beyanatta 
bulundular. Sıra azayı kirama gelen. 

t SELÂHATTİN BEY (Meram) Efendim; bende-
I nüain arz edeceğim şey, Hükümeti totodur etmektir. 
I Bundan büyük bir zarar mı vardır, faide mi vardkr? 
I Bu hususta hukukumuzu lüzumu kadar müdafaa, et-
I mislerdir. Esas fikörlerinde tamamen beraberim. 8e-
I flim ilki noktafi nazar dükkatfoıü celbetmaşdd. On beş 
I gün yerine acaba üç hafta olamaz mı? Bunu, Hükû-
I metin nazarı takdirine arz ederim. İkindi nokta ise, bSr 
I çok arkadaşlarımızın takıldığı veçhile (İzm&re çıkarı) 
I yerine (Ana toprak) denilmekle o iki kelime kalksa 
I acaba daha iyi olmaz mı? Fakat zannederim ikindi 
I şekil daha doğrudur. Üçüncü şekil ise (uzun müddet 
I devam edecek kontrol... ilâ) girişmek tabiridSr. Yeni-
I den girişmek tabiri nezaketli Msan'iyeye muhaliftir. Bu 
I tabirin düveli muazzamaya karşı münasip olup olma-
} dığını Hariciye Vekâletinden soruyorum) (Ordumuz 
I için uzun müddet...) fikri kabul ediyorum. (Sonra va-
I tan müdafaası ibaresinden sonrasını okudu) Acaba 

bu bir tariz manasını mutazammın olur mu, olmaz 
] mı? Bunu da Hariciye Vekilinden soruyorum. Başka 
I bir şeyde itirazım yoktur. İzahatına intizar ediyorum. 

RIZA NUR BEY (SIHHİYE VEKİLİ) (İstanbul) 
I — Efendim, Salâhattin Beyin bir noktasına cevap ve-
I recegim. Bu kadar fecayi ve ızdırabaıt çekmiş olan 

bir millet... 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu cevap de-

I ğildir. Bu cevabı kabul etmiyorum; 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) 
I (Kastamonu) — Efendim; Hariciye Vekili bundan 
I daha şûddeüisim doğrudan doğruya Mösyö Puan-

kare'ndn yüzüne söylemiştir. Burada da bunu göster-
I mek lâzımdır ve bunu efkârı umurniyei cihana karşı 
I göstermek lâzımdır. Çünfci bfize karşı iki tarafa da 
I kontrol koyuyoruz dedikleri halde öbür tarafa müsa-
I vata riiayet etmek için diyorlar. Eğer eksik olmuş 
[ olsa idi ben bunu koyunuz diye rica edecektim. Zi

ra biz notayı yazarken, notayı göndereceğimiz yer-
I terden merhamet, bilmem ne beklemiyoruz. Efkârı 
I umumiydi cihanın bize hak vermesi dolayisdyfe böyle 
I söylüyoruz. Emin olunuz siyaset âleminde en tiyi söz

ler, gayet iyi tartılıp şiddetle söylenen sözlerdfir. Ben-
I ce bunda hir mahzur yoktur efendim. 
I REİS — Söz İzzet Paşa Hazretlerinin. Buyurun 
I efendim. 

YUSUF İZZET PAŞA (-Bolu) — Arkadaşlar; ceva
bi nota halkılundalki sureti umumiyede adzanömce 

j mjünasîip görülmüş olan cevabi notanın bazı nıkatı 
I halklkımda mütalaamı arz etömeziden evvel davayı mil-
| liyerrüzıin h'aiüi katıisinKie bulunduğumuz bir sırada ve 
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bâhassa mtütearekeden başlıca mesul bir şahıs olmak 
İ3ibar3y*e Baqdoımanidan Paşa Hazretlerinin burada 
bulunmasını talep ötmdk rauvafilk olacağı kanaatin-
deyim.. 

Bu kanaatlimi arz eUtüklfen sonra şimdi cevabi no
tanın nJetnii ve daha bazı rrtevaddı hakkındaki mu-
talaatimı. arz edeceğim. Arkadaşlar evvelâ 'bize va
ki otaın teklif bir mütareke teklifidir ve cevabi no
tamızda hetnlen on iki teklif bu rrtültareke tabirini is-
türnâl etmtiş olmakla, multarek'e kelÜmesin'in bütün 
jümailiyle - hukuk noktai nazarından - kabul etmiş 
okr/oruz. Beridenizce mütareke kelimesi hukuk nok-
itai nazarından meal itibariyle tenkit ve tetkike şa
yan bir noktadır. Bize vaki olan mütareke teklifinde 
ve mukaidkfcmaitı sulı'iye teklifaitınlda; mütareke ke-
Jirrtesii üzerinde İtilâf hüküm'dtlerîinin pelk ziyade 
ehemmiyat verdiklerine bilhassa nazarı dikkatinizi 
ca&bederim. Malumu âlileri biz harbi umumiyi mü
teakip bir mütareke akdetmiştik, bizim nazarımızda 
bu umumii mütareke elan devam ediyor ve bu umu
mi mütareke devam edip duruyorken, bir ikinci mü
tareke akid ve kabul etmek acaba hukuk noktai na
zarından muvafık m «dır, degjil midir? Bu benim fev
kalâde nazarı dikkatimi celböttliği için bu babtaki 
niokitai nazarımı Heyeti Celilenİze arz etmek istiyo
rum. Demlin de arz ettiğimi gibi bötaraf hükümetleri 
bu mütareke kelimesine fevkalâde ehemmiyet veri
yorlar ve bilhassa Yunan'lıların zmir'e çıktıktan 
•sonra azlim fedakar! fğa katlandığı ve hukuku iktisa
diden habsediyorlar. İtilaf hükümetlerinin bahsetti
ği . bu azim fedakârlık Yunanlılar İzmir'e çıktıktan 
sonra vukua geflmlişjfcir. Kenidi noktai nazarınıdan.. 
Binaenaleyih bu azim fedakârlık noktai nazarından 
bu meseleyi yeniden bir hali harp ihdas edilmiş mi
dir, yemden bir mütareke kabul etmek lâzım m t 
dır, değil midir? Hukuk nökitali nazarından teşrih ve 
tetkik etmek lâzımdır. Bu hususta bendeniz iddia 
edeceğim Jcr mili etimiz umumu mütarekeyi müteakip 
şlimldiyie kaldar asla umumi mütarekeyi ihlâl etme
miştir, kendisi en büyük mukaid!dje$aıünı müdafaa ha
linde gelmiştir. Muhafazaya, müdafaaya Sevkedil-
müştâr. Yunanlıların umumli mütarekeden sonra yap-
It&İarı üç hariciye nazırı tarafından beyan edilen 
fedakârlığı hukuk nokltali nazarından teşrih etmek la-
zümldır. Yunanlılar İzmir'e çıkmamışlardır, davet 
•ekİümlişlerıd'ir ve üç haıfiöiye nazm bunu kendüderi 
itiraf ediyorlar. Biz Yunanlılarla karşı karşıya kal
mış olsaydık, büz harbin şevki idaresinde serbest k'al-
saydik, Yunanlıfarm hüç bîir neferi, hiç bir yerimize 
çıkamazdı. Binaenaleyh Yunanlılar İzmir'e çıktıktan 

tonra yaptıkları : Üç hariciye nazırı tarafından söy
lenilen azattı fedakârlık -MM hükümetleri tarafından 
Yunanlıların îzmire davetinden sonra vukua ge&miş-
îlir ve bunun- mesuliyeti tarihiydi İzm'ke çıktıktan 
itibaren yaptığı bütün fenalıkların mesuliyeti tarih i-
yesi, şüphesiz itilâf hükümetlerine aittir. Yunanlılar 
İzmir'e çıktıktan sonra en evvel mukavemetli şüphe
siz ki halk yapmıştır. Mdlletimliz kendi sinesinden do
ğan hissiyatı vatanperverane ile bu mufcavemleti yap
mış ve buna resmi makamat da iştirak etmSştir. Ka% 
rahisar Mebusu muhterem/i Ati Bey arkadaşımız ve 
diğer arkadaşımız Kâzım Bey şahittirler. 14 ncü 
Kolordu resmi bir mukavemete dahil olmuş bir 
kuvvettir. Binaenaleyh resmi makamlar, resmi kuv

vetler Yunana karşı bir mukavemet yapmakla bir 
mesuliyeti tarihiyeyi ve yeniden bir harp vukuunu hali 
harp mesuliyetini deruhte etmişler midir? Bunları (tefrik 
etmek pek müşküMür. Bu babta itilâf devletleri ne 
yapmışlardır? Bunu tetkik etm'ek pek mühimdir. Bu 
resm/i mukavemet, resmi bir nota ile başlamıştır. Bu 
resmi notadan Hariciye Vekilli Beyin mahımatitar 
olmasını pek faidelli bulurum. ResmU notayı'Kazan Pa
şa Hz. Bandırmamda itilâf mümessillerine verdiği va
kitte, itilâf mümessilleri hiç bir protîestoe yapamayarak 
derhal hususi bir vapurla İzmir'deki Yunan Başku
mandanlığına ve emir vermek salâhiyeti İstanbul'da-
5ci komisyona aittir i f adeseyle derakap istanbul'a 
gön'dermlişîerdir ve bir sene müddetle âcizleri ora
da bulunduğu müddetçe hiç bir itilâf mümessili ve 
momu-rlan tarafından resmi bir protesto vaıkü olma
mıştır. Yunanlıların bu halde yapmış oldukları aza
mi fedakârlık dedikleri bu şey, bilakis gasbu gâret 
olduğu tamamiyle zahir bir şeyair. Harbi umumiyi 
ihya edecek yeniden bir şey devam etmiştâr ve Har
bi umumiyi müteakip maatteessüf devam eden ve 
vatanımızı harabeye çeviren tekmil efal ve harekât
tan iptida itilâf hüküm etleri, andan sonra Yunan hü
kümetli mesuldür. O halde bendeniz mütareke tabi
rini Hükümetimizin kabul e'tmesiyle, binnetice yeni 
bir hali harbin de kaJbul edüleceğinden endişe ediyo
rum. Bendenize kalırsa biz bunu bir fasılaü sükûn ta
biri kullanmamız daha muvafık olur. Yani tafaföye 
müddsîince bir fasılai sük/üt veya bir tatili muhasa
mat kabul ederiz. Veyahut müdfdetünce bir taitifi mu
hasamat kelimesinin kabulü taraftarıyım. Fakat hiç 
bir zamanda £eni bir mütareke tabirini kabul etme
meliyiz. Yeni bir mütareke tabiri yeni bSr hali har
bin kabul edilmesli "d1 emektir ve bendeniz de endişe 
ediyorum ki tekmil Jngfiliz siyasetinin endişesi bu 
tabirde münidemiçitlir. 
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TAHSİN BEY (İzmir) — Paşa Hz. mütareke bir 
talbiîü askeri dteğjiMf, yani taltifi muhasamat manası
na mütazammın değH müdür? 

YUSUF İZZET PAŞA (Devamla) — Hukuki 
bâr maması vardır'/ Bu tabiri daha muvafık görüyo-
rum. Çünflci biz eyviefce mütarekeyi kabul etmişiz, 
ikinci bir mütareke kabul etömlek demek, ikinci bir 
harbi kaibul eörfek demektlir ve bunun netayicÜni de 
kabul etmek defroekltasr vte arkadaşlar bendeniz öyle 
«8dia eldiyorum ki bu cevabi notamızda mütareke 
taJbini-rni kabul dtaneikliiğimjz ve umumi bir mütareke 
devrinde umumi harbi kabul dönekliğimiz 'İtilâf hü-
kü&neltıîer'ioe ait olan mesuliyeti itilâf devletlerini tah
fif etmek demek olur. Bu cevabi nota hakkında 
mütareke kelimesi hakkındaki kelimatı muhtasaran 
ve muamelen arz ediyorum. Bendeniz mütareke ke-
îimesinlin umumi bir mütareke içerisinde ikindi bir 
mütarekenin, ve dolay isiyle bir harbin vukuunu ka
bul etmiyorum. Faikat buna mukabil tahliye için 
herhalde bir fasılai sükût tabirini kullanalım. Tatili 
muhasamat için de hiç bir zaman mütareke tabirini 
(katiyen kabul ,etm)iyel!im. Çünkü mütareke içeri
sinde ikinci bir hali harbin kabul edilmek ihtimali 
vardır ve bunun neta'yiei sfiyasîyesinden endişe edi
yorum. 

Şimdi cevabi notanın diğer metnine gerince: Bu
rada İzmir'e çılkan Yunan Ordusu tabiri vardır ve 
şüphesiz Yunanlıların mezalimi yalnız İzmir'de de-
ğlil dliğer aksamı vatanda da vardır. Binaenaleyh bu 
tabirin çıkarılmasını teklif ediyorum ve zannederim 
Haricîye Vekilli Beyefendi ısrar etmiyor, demin 
de şifahen söylemitir. Eğer bu tabir kalacaksa İz
mir'e çatmış tabirinin yerine çıkarılan denyim'didir 
veyahult davet edilen den'ilmielÜ'dÜr. Yunan çıkarıl
mamış, dâveftediteişitir Ve bir mesuliyeti tarihiye ve 
hukuköye vardır bunda. Cevabi notada tabiiye müd
detli için dört ayın Hüikümeltümiz tarafından da ka
bul edüimesini ben ancak, belki Mareşal Fosa, bir 
heyeti askeriyeye karşı, Fransız Genaraünin beyan 
ettiği heyeti askeriyeye karşı gösterilmiş bir neza
ket, bir Fransız Maraşa'Hin bir riyaseti askeriyeye 
karşı pek güzel bir surdüte bir ay içerisinde tahliye 
edebilirler. Mamafih ısrar etmiyorum. Lüzumsuz 
bir nezaket addediyorum ve bilhassa şu fıkraya na
zarı dikkatli âlinfei oelbederüm. Binaenaleyh B. M. 
Mecliisi Hükümetinin mütareke müddetinin Anadolu' 
da tahliye müikfidetö olan dört ayı teklif ve şurasına 
nazarı dikkati âlinizi celbederim. Tahliye hitamında 
müzakeratı evveliyei suihiye nelticelenmemiiş olursa 

mütareke müddet'inin kendiliğinden imtidadına mu
vaffak eder. Bu hangi müUareködÜr? Efertdöbr tah
liye hitamının müddetini zaten diyoruz kî dört ay
da behemehal bitmelidir. Dört aydan sonra bir mü
tareke var mıdır? YöSdtur. Eğer umumi mültareke-
min daha üç ay devamını derseniz bunu kabul ede
rim. Binaenaleyh müzakeratı evveliiyeli sulhttyeye za
ten Yunanlılarla Hükümetimizin doğrudan doğru
ya müzakeratı şulhiyeye girişmesini kabul etmem. 
Bir sulh vaziyeti karşısında müzakeresine girişliyor 
ve suîh müzak eratına ğirişmeî'iyiz. Binaenaleyh biz 
düveli itilâfiye ile. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Mondros mütarekesi 
vardır. 

YUSUF İZZET PAŞA (Devamla) — Evet 
Mondros mütarekesi vardır. Binaenaleyh umumi bir 
mütareke kendiliğinden îmtidat eder umumi bir ta
birin ilâvesöni tekilif ederim. Üçüncü bir şey daha ilâ
vesini münasip görürüm. Eskişehir, Kütahya, Afyon-
karahisar hattının dahi ilavesini ve muhterem bir ar
kadaşımdan Baha Beyefendiden _ mülhem olduğum 
bir şey ile Bursa kellim'esinin de ilâvesi ve diğer me-
vadda sureti umum'iyede muvafakat ediyorum. Pek 
nezih yazılmıştır ve Hükümettin müsalemetperver 
görülmesini tamamiyle takdir ederim. Ancak müta
reke kelimesinin kabulüne ştiddetle muarızım. 

ZİYA' HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim; 
bendeniz bu mütare&enün, bu cevabi notanın bu ka
dar uzun bir surette yazılmasına muhalifim. Esbabı
nı da simidi arz edeceğim. Yusuf İzzet Paşa Hz. pek 
güzel bir mütalaa ile söze devam edegelen mütareke 
kelimelerini zikrederek bunun mahiyeti hukükiyesin-
den bahis buyurdular ki pak doğrudur. Efendiler, 
mütareke dernek bundan evvel kırık - elli sene evvel 
mütarekeler vardı. Daha Balkan harbinde mütareke 
vardı. Bir de Harbi umumide ve 1916 tarihinden 
sonra mütareke gördük. Tabii bunları Heyeti Ve-
kilem'iz biMr. Efendiler; 1914 ten sonra ne kadar mü
tareke akdedilmişse o mütarekelerde görürüz kîi mü
tareke doğru, fakat şeraiti sulhiyey'i istihdaf etmiştir. 
Yani mütarekeyi hasme İcabul ettiren taraf şeraiti 
sulhiyede neyi kurtarmak istiyorsa ona sokmuştur. 
İşte Bükreş muahedesii, işte Maraşal Fosun salonun
da yapılan mütareke. Halbuki eskiden mütareke sırf 
tatili muhasamat idi. Tarafeyn karşı karşıya silahla
rı elinde dururdu. Son mütareke böyle değil, silâh
larını alıyorlar. Bir takım Mfhkâmiarını bozduruyor
lar. Binaenaleyh eski mütareke şekli 1914'ten beri 
tamiaimiyle tebeddül etmiştir. Bu böyle olduktan son-

— 188 — 



t : 2» 4 . 4 . 1338 C : 3 

ra Yunan Ordusunun izmir'e çıkarılması - Yusuf 
İzzet Paşanın buyurdukları gibi - doğrudan doğruya 
Mondros taitb'i'kli iç'in düveli müetelifen'in emriyle 
çıkarılmıştır. Yunan Ordusunun İzmir'e çıkarılma
sından o zaman isltihdaf edilen gaye İzmir'in doğ
rudan doğruya Yunanfetana ilhakı değildi. Bize tah
mil edilmek is/tenilen bir takım şeraiti sulh'iyeyü ka
bul ettirmeleri idi. Bunda pek ziyade yanılıyorlar. 
Vehbi Bey buyurdular ki Yunanlılar İzmir'de iddia
yı temellük ediyorlar. En ziyade orayı havza dahi-
1 iride olarak iddia ediyorlar. Halbuki böyle değildir. 
Yunan hükümeti İzmir'in sahibi değildir. Yunan 
meclisi İzm'iri resmen ilhak ^Ümemlşitir. Trakya ise, 
bu vaki değildir. Trakya'yı resmen ilhak etmiş/tir 
ve mebuslarını bile almışlardır. Asıl en ziyade istih* 
ıdaf edilecek nokta bu nota o kadar uzun ve o ka
dar tom'trakh yazılması pek ziyade bendenizce za
rarlı görüyorum. Bunu Avrupa'lılar bir senet maka
mında kabul edebilirler. Gunaris, Londra'da bu ka
dar kaldıktan sonra o zam'an matbuat vasıtasiyle biz 
anladık ki Yunan her zaman tahliyeye hazıradır. Biz 
sarahaten anlıyoruz ki Yunan Trakya'ya yani Ana
dolu'da yaptığı maddi fedakârlıklara mukabil Trak
ya'yı ve Marmara sevahilirii elinde tutmak işitiyor. 
Fakat buna cevap verilmesi şu suretle gayet mühfta-
sar olarak ve fazla kelime kullanılrnıyarak tahliyeye 
başlamak üzere tatili muhasamat edeceğimizi Avru
pa hükümetine cevap olarak Verilmesini bendeniz da
ha muvafık görüyorum. Bu kadar uzun bir şeyi za
rarlı görüyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
bazı hakayik vardır ki söylemeği İnsan ağır görüyor. 
Deniyor ki Yunanlıları Avrupa'lılar getirdiler. Va
kıa biz biliyoruz ki Yunanlıları Avrupa'lılar getir
diler. Bunun cevabı efendiler zannederim Avrupacı
lara ilânı harp olabilir. Biz bu hakikate muttali ol
duğumuz halde maatteessüf diyeceğim ki biz bu va-
ziyetfi iktisap edememüşizdir. Tabiidir ki bütün ci
hana ilânı harp etmek doğru bir şey değildir. Buyur
dukları gibi bu işte itilâf hükümetleri bize tavas
sut ediyor. Yoksa Yunan'la bizim aramızda akdedil
miş bir mütareke değildir. Bu gün muharip olarak 
hakikaten bütün cihana, fakat sekten Yunan'lilafdır. 
Yunanlılarla bizim aramızdaki harbe nihayet vermek 
'için Avrupalıların vaziyeti hayırhahne bir teşebbüs
ten ibaret kalıyor. Avrupalıların vaziyetini ta'büi biz 
biliyoruz. Onlar nasıl ki bize hileli, dolambaçlı yol
lardan geliyorlarsa biz de onlara o yolda gideceğiz. 
Onların bizi düşürmek için takip ettiği maske ile yü
rüdüğü yollardan, biz de maske ile onlara karşı yürü

yeceğiz ve gayemize vasıl olmak içlin ufak tefek şe-
kfilide fedakârlıkları ihtiyar etmeğe mecbur olaca
ğız. Cepheden tarlt edemiyeceğÜz. Bu gün onun ceva
bı nedir? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar bize Yu
nanlıları gönderdiğini, binaenaleyh biz size mülhasım 
vaziyetteyiz ve mülhasım devle! tanıyoruz. Binaena
leyh size de ilânı harp ediyoruz demek gibi geliyor. 
Onlar hilelerini kitaba uyduruyorlar. Biz de hilemiz
de kitabımızla bu gün yegâne karşımızıda bir Yunan 
kuvveti vardır. Bu kuvvet karşımızda inhilâl etmek
ledir. Bu günkü Türkiye B. M. Meclisi Hükümetinin 
vazifesi karşısındaki düşmanı gevşetmek ve onu te-
peliyecek bir Vaziyete getirmektir. Zannediyorum 
ki Lehülhamd kudretümüz, bununla tecelli etmiştir. 
Düşmanlarımızın şu müracaatı ki bize Yunan mağ
lûbiyetini gösteriyor. Bu mağlubiyeti daha iyi gös
termek içün karşımızdaki kuvvetti inhilâl elttürmek ve 
bunları Trakya hudutlarına doğru yürütmektir. Az 
zayiat ve mümkün olursa bilâzayiat ileriye yürümek 
gayesine matuftur. Bu mütareke yani düşmanları
mızın geldiği yoldan b'iz de gideceğÜz. Gayemiz bu 
olmakla beraber zahir olarak şunu yapıyoruz. Efen
diler hiç bir zaman devletlerin kudret ve kuvvetle
ri bağlanmaz. Böyle deriz, düşman çözülür, arkasın
dan gideriz. Milletlerin hayatında böyle kalıbı basıl
mış seneller yoktur efendiler. Yani düşmanlarımız 
bu hususta bize o kadar meharetler gösfterm!iş!tlir ki 
onlardan çok istifade etmişizdir ve onlara karşı kul
lanacak çok, çok istifade etmişizdir. Çok silah kuv
vetlerimiz vardır. Efendiler mütareke tabirini istimal 
edelim, beis yok. Vakıa bugün Yunan'lılara kavlen 
ilanı harp, etmedik. Fakat fiilen harp ettik. Onlar, 
Yunan'lrlar, memleketimize, İngilizlerin İstanbul'u 
işgali mahiyetinde geldiler. 

Rica ederim bugün mütareke devam ediyor di
yorsunuz. O halde İstanburdakiler, mütarekenin 
hangi maddesine istinaden orada oturuyorlar ve bu
na bir şey söyliyebiliyor muyuz? Yani bu gün yegâ
ne yapacağımız şey; önümüzde bir maniamız var, 
onu atlamaktır efendiler.. Yunam'ı, karşımızda inhi
lâl etötirmem ekten ve daha sal'im bir yoldan gayemi
ze doğru gitmekten başka bir şey düşünmeyin.. Yok
sa ne Trakya'dan vaz geçiyoruz, ne de diğer hakla
rımızdan.. Maksat, gayemize vusul iç'in karşımızdaki 
kuvveti inhilâl ettirmektir, 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim; şu 
cevabi notanın gerek ifadesi ve gerekse metni itiba
riyle - ilk defa olarak - hükümetin, mesaili hariciye
de gösterdiği dûrendişlikten dolayı şahsım namına 
tjeşekkür ederim. 
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SALÂHADDİN BEY (Mersin) — O noktada hep 
müşjterdkfiz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Yalnız mütare-
kfenamede arkadaşların ilişiği mühim bir nokta var
dır ki benim de nazarı dikkatlimi celbediyor. Bu no
tayı ben de esas itibariyle, kalbül ediyorum ve zanne
diyorum ki: İzmir kelimesinin kaldırılması - muhtelif 
noHdtaîi nazarlara göre - herkesi birleştireceMir ve bu 
suretle maksat da hayal olmuş okmyacaktır. R'ica ede
rim, Hariciye Vekili veyahut Heyetli Vekile, burada 
şu, İzmir, kelimesini kaldırsınlar ve bunun yerine 
«Topraklarımız;» desinler, yine maksat hasıl olur ve 
muhtelif nokatı nazar da tevhit ödilmiş olur. 

Bendenizin de söyleyeceğim bazı şeyler vardir. Fa
kat müzakerenin başladığı zamandan beri vaziyeti ben
deniz lâyıkiyle kavrayamadım. Çünki cevabi nota 
hakkında söz söyüyecek denildi. Söz aldığım valkitde 
de, o zamana kadar söylenilen sözlerin heyeti umu-
miyesli hakkında mütalaamı arz etmdk için söz almış-
ttm. Fakat şümdi görüyorum ki, sözler; yalnız ceva
bı notaya inhisar dtJtliriliyor. Bu itibarla başjka söz söy-
lenmiıyeodk. Eğer müsaade buyurursanız bu günkü va
ziyete temas edmek için bir şey daha arz edeceğim. 
Bu da, acaba bu gün Avrupa'ya gönderdiğimiz he
yeti murafaasının avdedinden sonra Avrupa payitaht
larında ve bilhassa Londr'ada bizim için çalışan bir 
heyet var mıdır, yok mudur? Yani Yusuf Kemal Be
yin bir az evvel, mesuliyeti üzerine almak - hatayı 
üzerine almak - üzere söylediği bir mesele vardır. O 
hatayı acaba bu gün de bilfiil idame ediyorlar mı?.. 
Yoksa boş bırakıyorlar mı? 

Bendeniz zannediyorum ki bir dakika bile orala
rım boş bırakılması caiz değildir. Madem ki, kendi
leri de burada itiraf etmişlerdir, bu; şimdiye kadar 
bir noksandır ve bu noksanı da Yusuf Kemal Bey gör
müştür. Zannediyorum ki yerlerine birisini bırakma
lı idi, böyle bir kimse yoksa herhalde orada bizim 
hukukumuzu müdafaa edecek, efkârı umumiyemize 
vakıf bir heyetin bulunması Zaruridir. Bu kadar uzun 
süren mücadelemizin inşallah kemali muvaffakiyetle 
n'dticesine ermek üzere bulunuyoruz. Böyle bir sıra
da gayet faal bulunmamız lazım gelir. Söyliyecek 
çok sözleriim var. Fakat şimdilik bu kadar, fazla
sından sarfınazar ediyorum. 

REİS — Efenldüm; müzakerenin kifayeti hakkın
da takrirler var.. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Arkadaşlar; bendeniz 
bu notayı daha başka bir noktai nazardan tetkik edi
yorum. Yani hulusu niyet ve hüsnü niyetle mütera-

fiik ve tevffkatı Rabbaniyeye karşı müştak olarak 
adım adım burada çalışan arkadaşlar yavaş yavaş 
milli gayenin neticesine doğru gidiyorlar: Buna hiç 
şüphe yok.. Bu notaların teatisinden ve konferansla
rın temadisinden de anlıyorum - zaten biliyordum -
ve iman ettim ki artık garp berbat bir haldedir, ve 
Yunan kaltabanları da kendilerimi kurtaracak bir mev
kide değildirler. Bu anlaşıldı ve Yusuf Kemal Bey
efendinin demlin buyurdukları gibi, evet siz böyle 
yaparsanız biz de şöyle yaparız. Efendiler; İslâm 
âlemi bizim davamızı kavramış, fakat umumu anla
madı. Asıl arz edeceğim nokta budur. Maalesef bi
zim davamızın teferruatının, müfredatına aüt İslâm 
âleminin bir malumatı katiyen yok. Yusuf Kemal 
Beyefendinin demin dedikleri gibi İnıgiliz efkârı umu-
miyesini de inkâr etmiyel'im. Momtegü meselesidir 
'ki işte bir kuvvet var, o kuvvet de İslâm kuvvetidir. 
Şimdi bu kuvvet mevcut. Ben istirham ediyorum ki 
bütün âlemi İslâm'da hegemonya yani söz söyliye
cek mevkii teşkil eden Türkiye B.M. Meclisi Hükü
meti bu kuvveti tensik ederek bundan istifade etme
lidir. Siyasi demiyorum. Hiç siyasi bir renk verme
sin. Hatta ben yine biliyorum ki bu gün müfredatta 
davamızı müdafaa edenlerin elinde ve davamızın ne
den ibaret olduğuna dair müfredat yoktur. Zaten 
•mevcut olan haysiyeti milliyemizi kendi varlığımızla 
tarislin ettik. Ve şu çıktı ve Yalnız demin Yusuf Ke
mal Beyin de işaret eylediği veçhile: Bismlillâhirrah-
manirrabim. Efendiler, biz talibi sulhuz. Niçin? Çün
ki bizi daima kasap oğlu olarak telaiklki ettiklerinden 
nâşİ, hayır efendiler; biz kasap oğlu değiliz. Fakat 
memleketimizde yapılan muahedelerle vesai relerle siz 
öyle şeylerle bizi esir mizaç bir şekilde bıraktınız ki 
işinize gelmediği gibi memleketimizde hiza çıkarır
sınız. Binaenaleyh o zaman Allah belâsını versin bu 
Türk'lerin dersiniz. Biz de müdafaa edelim derken, 
bu Türkler kasab oğlu, kesmekle, biçmekle maruf
turlar derler. Demek ki mağdur ve masum olan hak
kımızı anlatamıyoruz. Bunun için evvelemirde İslâm 
âlemini tenvir -etmek lâzımdır. Demin Ali Şükrü Be
yin buyurduğu gibi bu mütarekeyi mütareke olarak 
kabul etmdk doğru değildir. Bu taraftan da Hükü
mete çok rica ediyorum. Avuç dolusu, nice yerlere is
raf ettiğimiz paralar var ve hiç feyiz vermeyen yer
lere attığımız paralar var. Halbuki bunların bir kıs
mını bir güzel teşkilât ile davayı millimizi gerek Garb 
âlemi efkârı umumiyesi önünde ve gerek İslâm âle
mi efkârı umumiyesi önüne koyarak davamızın haklı 
olduğunu anlatmamız lazımdır. Ve kayıp ddecök bir 
saniyemiz yoktur. En çok noksanımız budur. Harici-
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ye Vekili Beyefendi inkâr edemezler ki kendileri mü
teaddit defa benlimle rriüdaıvekfi efkâr ektikleri vakit 
söylemüşlerdir. Geçenlerde teîtiklfflc ediğimiz zaman gör
düğümüz vedhile hatta gelen telgraflar bile noksan 
geliyor. Bir vasıtoi iıstiihtoari'yem'iz bite yok. Halbu
ki bu dava böyle müdafaa edilir. Sonra efendiler ben-
denfiz de Haridiye Encümeriindeylim. Bunu müdafaa 
«Wl!îm ve bunu söylemek vaziif emidir. Bu gün yanan ve 
yikılan -evler, hetk edilen gasplar yalnız îztnür'de 
değildir. Trakya'da yıkılan 40 000 hanedir ve son is
tilâ edilen yerlerden medburu hicret olanların nüfu
su 60 000 dir. Sonra bugün İstanbul'da bile bizzat .Yu
nan tarafından yapılmadık rezalet kalmamış. Anado
lu istilâsında yan'i Yunan işgalindeki her yerde bu 
fenalık vardır. Detfİm İdi Yunan ordusunun işgaline 
bir sebep göremedim. Fakat ekalliyette kaldım. De
dim kli Yunanlıların işgal ettiği topraklarımızda yak
tığı, yıktığı şunlar, bunlar hayır yalnız İzmir değil, 
bu doğru değil, katiyen doğru değil. Nedir? Güya İz
m/ir sözünü ifade etmekle.. Evet izmir de ben'im için 
mukaddes bir memlekettir. Binaenaleyh bunun tas
hih ediılmesind rica ederim. Çünlki bu tashih edilmez
se yalnız IzmÜr'de yapılmış olur. Trakya meselesi 
umumu meselemizde halledilecek bir meseledir. O za
man tebdili kanaat ve tebdili meram ederim. Elk'allü-
yatta kaldığım için yalnız sükût efit'iim. Fakat bu ci
het katiyen kabili tashihtir. Yanü tzimir kaydının ye
rine Yunan Ordusunun işgal etötüğli saha, yaktığı, yık-» 
tığı ırzlar, evler diyelim. Bunun muvafık görürseniz.. 
(Muvafık sadaları) Efendim söyleyeceğim budur. 

REİS — Efendim; bir çok söz alan arkadaşlar 
var. Müzakerenin kifayeti hakkında da bir çok tak
rirler vardır. 

TUNAıLI HİDMÎ BEY (Bolu) — (ŞiddetHi gürül
tüler) Arkadaşlar; hangi gun için, hangi ay için.. (Gü
rültüler, patırdılar) En büyük ve mukaddes vazife 
'için.. (Gürültüler) Niçin Mebus intihap edildiğinizi 
size soruyorum, (tamir için sesleri) Bugün için arka
daşlar diğer vazifeler, diğer meşgaleler hep tarihte.. 
{Gürültüler) tâli derecede kalır. (Ayak patırdıları) 
arkadaşlar vicdanınıza müracaat ediyorum. Kalibiniz, 
viodanmız tiîtresün. Arkadaşlar, bu kürsüye çıkarım, 
Hin bir kelime telaffuz ederim. Fakat bir kelime te
laffuz ederim. Olabilir ki o kellime ileride pek büyük 
ırienfaat teminine yardım eder, binaenaleyh söz söy
lemek isteyen her arkadaş katiyen söylemieüdir. 

REİS — EflertdJm; müzakerenan kifayeti hakkın
da., 

TÜNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Tarihi va
zifeyi çok güzel takdis ediyoruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Kastamonu) — Efen
dim; gerek Ali Şükrü Beyin ve gerek doiayisiyie 
Şeref Beyefendinin sorduğu suale cevap vermök isti
yorum. Yanli benden sonra orada bu vazife ile işitiğal 
edecek arkadaş bıraktı mı? Sonra bu vazife ile bilhas
sa Londara'da iştigal etmek üzere birini bırakttı rm 
ıbırakmadr mı soruyorsunuz? Londra\İa bu işlerden 
çok iyi anlayan ve Londra'yı pek güzel tanıyan Dr. 
Nihat Reşat Beyi memur ettim. Gidecektir. (Çok iyi 

I sadalan) 
REİS — Müzakereyi kâfli görenler el kaldırsın. 

Müzakere, ekseriyeti azimne ile kâfi görüldü. 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hariciye Ve

kili Yusuf İzzet Paşa Hz. nin mütalaalarına hiç ce
vap vermediler. 

REİS — Tadilnamede ona dair güzel cevaplar 
var. Sonra Paşa Hz.'nin temennliyatı da var. 

Ri-yaisötli Geîiîeye 
Cevabi nota müsveddesi hakkında verilen izahat 

ve cereyan eden müzakerat kâfidir, istihdaf olunan 
maksada göre İcra Vekilleri Heyetince teröip kılın
mış olan bu müsvedde muvafıktır. Aynen kabulü Üe 
celsei aleniyeye geçilmesini tektöf ederliz. 

İsparta Burdur 
İbrahim Veli 

Çorum İzm'ir 
Ferit Yunus Nadi 

(Muvafık sadaları) 
REİS — Diğer dört takrir de aynı mealdedir. 

I (Okunsun sadaları). 
Bir de aynen kalbul teklifleri var. 

Riyaseti Celleye 
Cevabi notamızın İzmir'e çıkan kelimeleriyle baş

layan fikraya bir (sayısız İslâm kanı) kellelerinden 
mukaddem (ayak basabildikleri her yerde) kelimele
rinin ilâvesiyle ibaresinin (İzmirle çıkan Yunan Or-

I duşunun diban medeniyetinin malumu olduğu üzere 
ayak basabildikleri her yerde Islattı kanını heder et
mek ilâ) tarzına ifrağını talep ve teklif ederim. 

Sivas 
ıMustafa Taki 

I Rliyaisetli Cei'jleye 
I (tzm'ire çıkan Yunan Ordusunun) yerine (Toprak -
I lanmıza çıkan Yunan Ordusunun) ifadelinin vazraı 

teklif ederiz. 
Edirne Edirne 
'Faik Şeref 

İstanbul Üsküdar 
I Numaa Neşet 
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Riyaseti Celileye 
Cevabi notadaki âtideki tadilâtın ifasını teklif ey

lerim: 

1. Türkiye milleti ve Hükümeti Harici Umumi
yi müteakip akdedilen mütareke halinin el'ân devam 
«ftügin'e kail bulunmuş ve anı asdâ ihlâl etmemiş bu
lunduğundan ve bu umumi mütareke içinde ayrıca 
bir mlüStareke ifadesinin kabulü binnefice bir harbin 
ve anın bütün netayici hukukiyesinin de kabulünü ta
zammum ve bu hususta itilâf devletlerinin mesuliyeti 
tar'ihiye înü tahfif edeceğinden cevabi notada istimal 
ve on iki defa tekrar edilen mütareke tabirinin yeri
ne (kat'ı muhasamat) tabirinin istimali, 

2. (İzmir'e çıkan) ifadesinin ya kamilen hazfi ve
ya (İzmir'e hükümatı itilâf iye tarafından davet edi
len) tarzında tebdili, 

3. (Möizakerâtı evveMyei sulh'iye neticelenme
miş olursa mütareke) cümlesindeki mütareke yerine 
umumi mütareke, şekline tahvili., 

4. Esktişehir - Kütahya hattı tabirine Bursa'nın 
da ilâvesi. 

Bolu 
Yusuf İzzet 

Riyaseti Celileye 
[Notadaki (İzmir'e çıkan) tabirinin kaldırılması, 

daha müfit ve manidar olacaktır. Tayyını teklif ede
rim. 

4.4.1338 
Bolu 
Fuat 

Riyaseti Celileye 
Cevabî notanın tahliye kısmında mütareke meb

deinden itibaren on beş gün zarfında (Eskişehir - Kü
tahya - Afyonkarahisar) hattı umumîsinin ve müta
reke mebdeinden 45 güne kadar (Balıkesir - Bursa -
Uşak - Alaşehir'in tahliyesini dahi ibareler arasına 
ilâvesiyle tahliye müddetinin azamî üç mah zarfında 
hitam bulmasını teklif eylerim. 

Batum 
Edip 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Cevabî nota müsveddesinin sekizinci satırının ber-

veçhi atî tadilini teklif ederim : 

«İşgal ettiği bütün manatıkta Yunan ordusunun...» 
Bursa 

Muhittin Baha 

Riyaseti Celileye 
Anadolu'nun tahliye müddetinin üç ay olmak üze

re taksirini teklif ederim. 
Biga 

Mehmet 

Riyaseti Celileye 
İzmir'e çıkan yerine (Memlekete ayak basan) 
«Cihanı medeniyetin malumu olduğu üzere» den 

sonra (katliâm suretiyle) kaydının ilâvesi. 
«Şükran» dan sonra (minnettariye) lüzum yoktur. 

Kendisine fırsat vermesini terviç edemez demelidir. 
Bilhassa mütareke teklifinden bert kaydından son

ra (katliâmların daha şedit ve vâsi...) ilâvesi. 
Ancak on beş günün sekiz gün yapılması. 

Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celileye 
Cevabî nota müsveddesinin sağ sahifesinin vasa

tını işgal eden satırlardan (Türkiye'yi yeni fedakâr
lıklara mecbur etmesi, diğer taraftan dahi âlemin sulh 
ve rahatını) ibaresini müteakip «tekrar» kepmesinin 
ilâvesiyle beraber (ihlâl eylemesi ihtimaline metali) 
cümlesine tahvili. Şu halde «âlemin sulh ve rahatını 
tekrar ihlâl eylemesi ihtimaline veya mülâhazasına 
mebnî» şeklinde olarak kabulü veyahut ikinci bir şe
kil olmak üzere (diğer taraftan dahi âlemin sulh ve 
rahatını tekrar ihlâl eylememesi için mütarekenin 
kendisine fırsatbahş teklifi terviçte düveli muazzama-
nın Türkiye'yi mağdur addedeceklerini ümit eyler) 
mealinde tashihini teklif eylerim. 

Çorum 
ıHaşiriı 

Riyaseti Celileye 
Cevabî notanın ilk sahifesindeki îzmir'e çıkan 

kelimelerinin taylarını sonra ibare muhtel olmadığı 
gibi bütün makasıdı da temine kâfi geldiğinden îz
mir'e çıkan kelimelerinin tayyını teklif eylerim. 

Malatya 
Lütfü 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Tadil teklifleri içe
risinde hakikaten pek mühim tadilât var. Gerek ilâ
ve gerekse sair suretlerle. Şimdi bunları ayrı, ayrı 
reye koyarsak Meclis haleti ruhiyesini lâyikiyle an
latmış olamaz. Bunlar ehemmiyetli şeylerdir. Onun 
için bunların hepsini Hariciye Encümenine verir ve
yahut Heyeti Vekileye veririz. Sahibi takrir olan ze
vat Encümende veya Heyeti Vekilede izahat versin 
efendim. 
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RIZA NUR BEY (İstanbul) — Arz edeyim efen
dim. Bir defa Encümen için bu, kanaati haricinde ola
cak bir şey demektir. Oraya göndermek te münasip 
olmasa gerektir. İkinci mühim bir mesele var. Asıl 
mühim olan nokta ki onu arz etmek istiyorum. No
tanın cevabı çok gecikmiştir. Onu arz etmek istiyo
rum. Bu cevabın ilası miktarı kâfi gecikmiştir. Faz
la gecikemez ve biz istiyoruz ki bu akşam bunu sevk-
edelim. Heyeti Vekilen'in maksadı budur efendim. 
Çünk'i bu akşam göndermektir. Onun için çıkması 
taraftarıyız. Onun için uzayacaktır. Encümene gi
derse... Cevap çok gecikmiştir ve zarar vardır. (Ha
yatî meseledir sedaları) (Gürültüler) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yusuf İzzet 
Paşa Hazretleri pek mühim bir mütalaada bulun
muştu. Buna cevap versinler. Hariciye Vekili Bey
efendi bu yürüyorlardı ki fiiliyattan dört ay sonra 
temdidi mütareke olur. Tahliye hakkında, Ankara, 
bu tezfcibin manası nedir diye soruyorlardı. Bu söze 
bir cevap lâzımdır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Temdidi müta
reke olmazsa malumdur ki bu müddet zarfında şe
raiti sufteye müzakeratı başlayacaktır. Demek ki mü
tareke müddeti bittiğinden hali muhasamat avdet 
etmiş olur. ^ 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Anadolu'da 
düşman yok. 

RIZA NUR BEY (Devamla) — İster düşman ol
sun, ister olmasın. Mesele hukukîdir ve bu hukukî 
bir vaziyettir. Düşman ister olsun, ister olmasın. 
Onun önünü almak için bu veçhile alınmıştır. Onun 
üzerinedir ki düşman ister olsun, ister olmasın. Dev
letler vardır ki katı münasebat eder, birbiriyle katı 
münasebet eder. Budur efendim. Ve o devam eder. 
Katı muhasamat da mühim bir meseledir. Ticaret 
olur, bilmem ne olur. Mesele budur efendim. 

REİS — Efendim; ok ifnan takrirleri Heyeti Âli-
yeniz dinlediniz. Üç teklifi ihtiva ediyor. İzmir Ta
birinin tayyı ve sonra da... (Hayır hayır sadakrı) 

ŞÜKRÜ BEY ^Bolu) — Tadili muhasamat ol
malı mütareke yerine. (Gürültüler) 

REİS — Mütareke mi dediniz üç aya hasrını Af
yon ve Kütahya, Bursa, hattının... 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Bir çok rey
ler vardır. Bu hususta; İzmir kelimesi üzerinde mü
teaddit fikirler vardır. Hükümet bu kelimede ısrar 
ediyor mu, etmiyor mu? 

VUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Şimdi efendim, rica ederim. Meclisimi

zin teşkilâtına göre hükümetle 'Meclisimizin arasın
daki değil mi efendim? Sonra bazı noktalar hakkın
da meselâ; bu «İzmir'e çıkan» tabiri hakkında; yani 
onun tayyı ile ibareye devam; biz bu hususta Heye
ti Vekile arkadaşlarımla konuştuk. Bazıları diyorlar 
ki kalsın bazıları diyorlar ki çıksa da olur. 

LÜTFÜ 'BEY (Malatya) — Çıkarsa zaten mesele 
biter. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Binaen
aleyh bunu Meclisi Âlinin reyine bırakırız. Takrir 
reye vaz edilir. Sonra Yusuf İzzet Paşa Hazretleri 
bir noktaya (mütareke) kelimesine itiraz buyurdular. 
Hakikaten evvelce başlıca devletlerle onların mütte
fiki eri ve onlara iltihak eden devletler bir tarafta, 
Türkiye bir taraftan olmak üzere mütareke akdedil
di. Mondros mütarekesi Türkiye'nin karşısında bu
lunan devletler karşısında hakikaten Yunan da var
dır. Ve bir mütareke vardır. Bu yapılan ikinci şey 
mütareke midir, değil midir? Devletler bizden müta
reke halinde teklif ediyorlar, mütareke yapınız di
yorlar. Sonra biz de diyoruz ki; Yunanlılarla bizim 
aramızda şimdiye değin fiilen hali harp var mıdta? 
Yani Yunanlılarla evvelce bir mütareke yapılmış ol
sa bile o mütarekeden sonra bizim aramızda hali 
harp vardır. Yunanlıların tuttuğu esirler ve bizim tut
tuğumuz esirler hakkında yaptığımız muamele ka-, 
vaidi harbiye muamelesidir. Şimdiye kadar yaptı
ğımız muamele öyle değilmiydi. (Şüphesiz sesleri) O 
halde yaptığımız muamele hukukîdir. Bir itiraz der-
meyan ediyorlar. Yunanistan'ın bazı İtalyan, Fran
sız gemilerini tevkif etmesi üzerine onlar dermeyan 
ettiler ki biz sizi Türkiye ile hali harpte farz etmi
yoruz dediler. Bu telâkkiye tabi bir şey değildir. 
Onun için bu nokta o kadar ısrar edilecek fiilî bir 
nokta değildir. Hukuken de bunu kabul etmiş ol
makla zannederim ki hakkımızdan bir şey kaybetmiş 
olmayız. Mütareke yerine kat'ı muhasemat desek zan 
edersem mütarekenin manayı hukukîsi kat'ı muhase
mat demekten başka bir şey değildir ve mütareke 
kelimesi pek âlâ bilirsiniz ki mütareke fiilî hukuk 
sahasını dahil olmaktan ziyade fiiliyat sahasına da
hil olan bir şeydir. Hatta bazen olur ki devletlerin 
hükümetlerin, Meclislerin muvafakati istihsal olun
maksızın ordu kumandanları mütareke yapar. Onun 
için bendenliz burada hukukumuzu zayi edecek bir 
mana görmüyorum efendim. Belki vardır. Fakat ben 
göımüyorüm. İçimizde görenler var mı bilmiyorum? 
Bir ikinci hali harp kabul edemeyiz- buyuruyorlar. O 
halde Yunanlılar eşkiya olarak buraya çıktılar. 

—. 193 — 



t : 20 4 . 4 . 1338 C : 3 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu; — Elbette. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — O halde 

neye Yunan esirlerini burada tutuyorsunuz. Hepsini 
idam eıtmüyorsunuz? Değil mi ya? 

TEVFÖC RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Fransızlar
dan başka kimse ile mütareke yapmadık. 

(HARİCİYE VEKİLİ (Devamla) — Binaenaleyh 
fiiliyat sahasında zannediyorum 'korkulacak bir şey 
yok. Bundan başjka sual de kalmadı. 

ŞÜKRÜ -BEY (Bolu) — Trakya hakkında bir şey 
söylemediler. 

RBİ'S — (Fevzi Paşaya hitaben) Reis Paşa Haz
retleri takrirler hakkında mütalaanız var mı? (Reye 
sedaları) 

Efendim, Hariciye Encümeni azalarının bir tak
riri vardı ki bu cevabî notanın aynen kabulünü tek
lif ediyorlar ve gerek Hükümet Reisi de bunun aynen 
kaibulünü teklif ediyor. (Doğru sesleri) 

.(Yunus Nadi Beyin takriri tekrar okundu) 
RiEİS — Cevabî notayı aynen kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın. (İttifakla sesleri) Ekseriyeti azi-
me ile kabul edilmiştir. (Tayini esami ile sesleri.) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İttifak değil 
efendim. 

REİS — Ekseriyetle kabul olunmuştur. (Gürül
tüler.) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Ben imza edeceğim. Tayini esamî ile ka
bulünü isterim. 

REİS — Efendim bir takrir var. Reyinize arz ede
ceğim. (Celsei aleniye olsun sesleri) 

Efendim celsei aleniyeden evvel bir teklif var; arz 
ediyorum. 

(Karesi Mebusu Basri 'Beyin takriri okundu) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
aleni celseye geçmek lâzımdır. Farzdır, vaciptir. İki 
'buçuk senelik mesaimizin mahsulünü görüyorsunuz. 
(Doğru doğru sesleri) Şimdi celsei âleniyeye geçelim 
ve meseleyi ikmal edelim. Hatta tayini esamî ile de 
karar verelim. (Şiddetli! afkışlar) 

Takrirler 
(Okunmamış) 

Riyaseti Celileye 
Mısır'ın istiklâle nail olduğu evrakı havadiste 

okunmaktadır. Bizimle alâkadar olan ve ara sıra hi
lâli ahmerimize yardımlarda bulunan bu İslâm diya
rının kesbi istiklâl etmesi dolayısiyle Meclisimizin 
Mısır Hükümetini tebrik ve mücahit Milletimizin 

selâmlarını tebliğ etmesini uhuvveti islâmiye namına 
teklif eylerim efendim. 

4.4.1336 
Kütahya Mebusır 

Besim Atalay 
Riyaseti Celileye 

Mütareke hakkında gönderilecek cevabî notanın 
muhasım ve müttefik devletlerce kabul veya redde
dilmesi ihtimali mevcuttur. Bu bapta vaziyeti aske
riyemizin verilecek husus üzerinde mesneti kavi teş
kil edeceği şüphesiz bulunduğundan cevapnamenin 
Meclisçe tasvibine karar verilmezden akdem Erkânı 
Harbiye Reisi Muhtereminin vereceği izahatı askeri
ye ile Meclisin tenvir edilmesini teklif eyleriz. 

4 Nisan 1338 
Çorum Mebusu Biga Mebusu 

Haşim Hami t 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Teklifin aynen reye vaz'ını tek
lif eylerim. 

Kayseri 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
Cevabî nota müsveddesinin sağ sahifenin vasatını 

işgal eden satırlardan (Türkiye'yi yemi fedakârlıklara 
mecbur etmesi, diğer taraftan dahi âlemin sulh ve 
rahatını) ibaresini müteakip «tekrar» kelimesinin ilâ
vesiyle beraber «ihlâl eylemesi ihtimaline metmi» 
cümlesine tahvili şu halde «âlemin sulh ve rahatını 
tekrar ihlâl eylemesi ihtimaline veya mülâhazasına 
mebni» şeklinde olarak kabulü, 

Veyahut ikinci bir şekil olmak üzere (diğer ta
raftan dahi âlemin sulh ve rahatını tekrar ihlâl ey
lememesi için^ mütarekenin kendisine fırsat bahş tek
lifi terviçte düveli muazzamanın Türkiye'yi mazur 
addedeceklerini ümit eyler) mealinde tashihini teklif 
eylerim. 

< 4 Mart 1338 
Çorum 
Haşim 

Riyaseti Celileye 
Cevabî nota müsveddesi hakkında verilen izahat 

ve cereyan eden müzakerat kâfidir. İstihdaf olunan 
maksada göre İcra Vekilleri Heyetince tertip kılın
mış olan bu müsvedde muvafıktır. Aynen kabulü ile 
celsei âleniyeye geçilmelini teklif ederiz. 

İsparta Burdur 
İbrahim Veleddin 
Çorum İzmir 

Okunmadı Yunus Nadi 
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6.4.1338 
Riyaseti Celileye 

Cevabî notanın tahliye kısmında mütareke meb
deinden itibaren on beş gün zarfında (Eskişehir , Kü
tahya, Afyonkarahisar) hattı umumisinin ve mütare
ke mebdeinden 45 güne kadar Balıkesir, Bursa, Uşak 
ve Alaşehir'in tahliyesinin dahi ibareler arasına ilâ
vesiyle tahliye müddetinin azamî üç mah zarfında 
hitam bulmasını teklif eylerim efendim. 

Batum Mebusu 
Edip 

Riyaseti Celileye 
Cevabî notamızın İzmir'e çıkan kelimeleriyle baş-

iıyan fıkraya (sayısız İslâm kanı) kelimelerinden mu
kaddem (ayak basabildikleri her yerde) kelimelerinin 
ilâvesiyle ibarenin (izmir'e çıkan Yunan ordusunun 
cihanı medeniyetin malûmu olduğu üzere, ayak ba
sabildikleri her yerde islâm kanını heder etmek...) 
ilâ âhir tarzına ifrağını talep ve teklif ederim. 

Sivas 
Mustafa Taki 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Heyeti Vekilece tanzim edilen 

ve Hariciye Encümenince tasvip edilen cevabî nota
nın aynen kabulü ile ruznameye geçilmesini teklif 
eylerim. 

Ankara 
Şemsettin 

Riyaseti Celileye 
Cevabî notanın ilk cümlesindeki İzmir'e çıkan 

kelimelerinin tayyından sonra ibare muhtel olmadığı 
gibi sübutu makasıtı temine kâfi gelemediğinden İz
mir'e çıkan kelimelerinin tayyını teklif eylerim. 

Malatya 
Lütfi 

Riyaseti Celileye 
Mesele tamamiyle tenevvür etmiştir. Münakaşaya 

mahal yoktur. Müzakerenin kifayeti ile cevabî nota
nın aynen kabulünü ve tebliği hususunda Heyeti Ve-
kileye mezuniyet itasını teklif eylerim. 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 
(izmir'e çıkan Yunan ordusunun) yerine (toprak

larımıza çrkan Yunan ordusunun) ifadesinin vaz'ını 
teklif ekleriz. 

4.4.1338 
Üsküdar İstanbul 

Okunmadı Numan 

Edirne Edirne 
Faik Şeref 

Riyaseti Celileye 
Notadaki (izmir'e çıkan) tabirinin kaldırılması 

daha müfit ve manidar olacaktır. Tayyını teklif ey
lerim. 

4.4.1338 
Bolu 
Fuat 

4.4.1338 
Riyaseti Celileye 

Anadolunun tahliye müddetinin üç ay olmak üze
re taksirini teklif eytenim. 

Biga Mebusu 
Mehmet 

Riyaseti Celi leye 
Cevabî notada âtideki tadilâtın ifasını teklif ey

lerim. 
1. Türkiye milleti ve Hükümeti harbi umumiyi 

müteakip aktedilen mütareke halinin el'an devam et
tiğine kail bulunmuş o anı asla ihlâl etmemiş bulun
duğundan ve bu umumî mütareke içinde ayrıta bir 
mütareke ifadesinin kabulü binnetice bir harbin ve 
onun bütün netayici hükukiyesinin de kabulünü ta-
zammun ve bu hususta itilâf hükümetlerinin mesuli
yeti tarihiyesini tahfif edeceğinden, cevabî notada is
timal ve (12) defa tekrar edilen mütareke tabirinin 
yerine< kat'ı muhasemat) tabirinin istimali, 

2. (İzm'ir'e çıkan) ifadesinin ya kamilen hazfi 
veya (izmir'e Hükümatı itilâfiye tarafından davet edi
len) tarzında tebdili. 

3. (Müzakeratı eveliyei sulhiye neticelenmemiş 
olursa mütareke) cümlesindeki mütareke yerine umu
mî mütareke şekline tahvili. 

4. Eskişehir - Kütahya hattı tabirine Bursa'nın 
ilâvesi. 

Bolu 
Yusuf İzzet 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Cevabî nota müsveddesinin 8 nci satırının berveç-
hiâti tadilini tekilif ederim : 

«işgal ettiği bütün menatıkta Yunan ordusunun...» 
Bursa 

Muhittin Baha 
Riyaseti Celileye 

İzmir'e çıkan yerine (memlekete ayak basan) 
Cihanı medeniyetin malûmu olduğu üzeremden 

sonra (katliam suretiyle) kaydının ilâvesi, 
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(Şükran) dan sonra minnettarıyeye lüzum yok. 
Kendisine fırsat vermesini terviç edemez deme

lidir. 

Bilhassa mütareke teklifinden beri kaydından son
ra katliamdan daha tehdit ve vasî... ilâvesi. 

Ancak on beş günün sekiz gün yapılması. 
Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümenin ol baptaki cevabî 

notasının aynen kabulünü teklif eyleriz. 

Yozgat 
Feyyaz Âli 

Kütahya 
Haydar 

Muş 
A. Hamdı 

Beyazıt 
Şevket 

Kangırı 
Tevfik 

Kastamonu 
Hulusi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hariciye Encümeni tarafından 

da kabul edilen mütarekename cevabî notasının ay
nen kabulünü teklif ederim. 

4 Nisan 1338 
Van 

Hakkı 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Notanın aynen kabulüyle sulh 
esasları üzerine diğer celselerimizde müzakerata de
vam edilmesini teklif ederim. 

4 Nisan 1338 
Bursa Mebusu 

Dr. Emin 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Hükümetin tanzim ettiği cevabî 
notanın aynen kabulünü teklif ederim. 

4 Nisan 1338 
Çorum Mebusu 

Sıddık 

»-« -« 
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