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OTUZ İKİNCİ İNİKAT 

22 Nisan 1338 

İKİNCİ CELSE 

REİS : Reisi Sami Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Enver Bey (tzmir) 

REÎS — Cellseyi kuşat ediyorum. 
Efendim, Hariciye Vekilli üç müttefik devlettin 15 

Nisan 1338 tarihiyle Bülyüflc Millet Meclisi Hükü
metine göriderd'iğ'i mütareke ve şeraiti sulhJiye nota
sına. cevalben ihzar ettiği noltayı Heyetli Aliyenize arz 
edilmek üzere Makamı Riyaıstete göndermiş bulunu-

YtRMÎ ALTINCI İNİKAT 

13 Nisan 1338 Perşetribe 

BİRİNCİ CELSE 

Reisi Sani Rauf Beyefendinin tahtı riyaset
lerinde bil'inikalt zaptı sabılk hülasası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Ahvali maliye hakkındaki mü
zakereye devam olunarak teneffüs için celse tatil 
olundu. 

tkinci Celse 
Rauf Beyefendinin tahttı riyasetlerinde bi-

liniikat müzalkereye bir müddet devam edilip müzake
re kâfi görüldükten sonra takrirler kıraat olundu. Ve
rilen takrirlerden Çorum Mabusu İsmet Beyle Rüfe-
kasının varidatı cedide lâyihalarından Muvazenei Ma
liye Encümeninde bulunanların derhal Meclisin içti-

/. — Düveli Muteîifeye verilecek cevabi nota 
hakkında. 

REİS — Efendim, Heyeti Aliyen'izee münasip gö
rülürse bir taraftan cevabi notanın heyeti umuniiyesi-
ni burada miüzakere edefim, diğer taraftan da Encü
men bu nota hakkında tahkikatını icra «İtsin. Mu
vafık ise, Encümene havale edelim. Müzakeresini ten
sip buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Usulü mü
zakere hakkında bir şey arz edeceğim. 

REİS — Buyurun. 

yor. Bunun evvelemirde hafiyyen müzakeresi arzu 
ödiliyor. Heyeti Alinizce hafi müzakeresMn icrasını 
muvafık görürseniz lütfen ellerinizle işaret buyuru
nuz. İttifakla hafiyen müzakereci kabul edildi. 

Celsemiz hafiye inkılap ölm'iştir. 
Zaptı Sabık Hülâsası okunacaktır. 

maı atisinde müzakeresine başlanmak üzere Heyeti 
Umurriiyaye şevkleri ve ruznamedetkilerin her şeye 
tercihan ve müsitacelen müzakereleri ve verilen tak
rirlerin Muvazenei Maliye Encümenine havalesiyle 
halklarında acilen beyanı mütalaa edilmesi mealin
deki takriri kabul edilip her gün öğleden evvel ve son
ra olmak üzere içtimaa karar verilip celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip 
Reisi Sâni İzmiir 

Rauf Enver 
Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Zaptı Sabılk hülâsası hakkında mütalaa 

var mı?... Kabul edenler.. Zaptı sabık hülâsası kabul 
oluridu. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efefldiler, 
şiimd'i elimize verilen şu cevabi notta dört beş sahi-
feden ibaret bir şeydir. Bunu okumak, bunun ince
liklerine vukuf dtmeik; Heyeti VeMie bunu bir hafta
da işleye, işleye çıkardı. Bunun hakkında ceffelkalem 
olsun söz söyleşmek için zannediyorum ki iki saat ol
sun düşünmek lâzımdır. Bunu lâyıkı veçhile müıda-
veloi efkâr edip salim bir yola gitmek için müsaade 
ed'erseeniz lütfen müzakeresini iki saat sonraya bıra
kalım. Zannediyorum ki efendiler, bana cevalben Hü
kümet çıkıp diyecek ki bu cevap geç kaldı, her hal
de bu akşam gitmek lazımdır demesinler. Şimdiden 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 274 — 



1 : 32 22 , 4 . 1338 C : 2 

eniri vafcn kapafcaym da yarm müzaıkere edelim. On
lar bir hafta tuttular jbrz de bir gün tutalım, yarın 
birden bire bunun müzakeresinle geçersiz. (Yarın tatal-
dir sesleri) Yani yarm 23 Nisanıdır, tatildir, obirisi gü
ne kalsın, imali fikredell&n. Görüşelim, söyîiyeceği-
mÜzi soylliytelÜm. Her halde böyle birden bire cevap 
Verrnâyelim. Belci daha mlüzalkjere salim bir surette 
cereyan eder. Böyle emri valkiilerü Meclîsten çıkarmı-
yalım, . 

REİS — Müsaade buyurunuz. Riyasetin evvele
mirde vazifesi Hükümetin t̂ kl'if dttiği ve Heyeiti Aî!i-
yen'izin hafi müzakeresinli kalbul etltiği nota suretini 
evvelemirde Heyetli AMyenize arz etmektir. Bumdan 
sonra-müzaıkerenin tehiri talep edilir, kabul edilir o 
başka şey. Şu halde evveteırnlirde notanın mıatnü He
yetli Aliyemize arz edilecektir ve edilmelidir. O halde 
buyurunuz efendim. 

îdilâf Devletlerimin 15 Nisan 1922 Tarihli Notasına 
Veriîecelk Cevap Müsveddesi. 

Türlkiye Büyük Miilet Meclisi Hükümeti, 5 Ni
san 1922 tarihli notasına cevaben Fransa, Büyük Bri-
ltanya, İtalya Hükümetleri tarafından gönderilmiş 
olan 15 Nisan 1922 tarihli müşterek notayı aldığını 
beyan ile kesbi şeref eder. 

Üç Devlet Hariciye Nazırlarının hâr ve samiimi 
surette şarki karibde sulhun teessüsü arzusunu beyan 
eylediklerine ve diğer taraftan mütareke teklifi dahi 
ancak Aayayı suğrayı muslihane bir surette tahliye 
etsirmdk makısadiyîe yapıldığına göre Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti mütareke ile beraber 
talhliyenfin vukuunu takip edilen maksatların netayi-
ci mant&jyesline daha mutabık görmüş ve 5 Nisan 
1922 tarihli cevabi notasıyle harbin ihtimali avdetini 
reffeylemek maksadını takip eden Düveîi müttefika-
nm noktalı nazarına tevfiki hareket ettiğini zanneyle-
miştir. 

Filvakli 23 Mart 1922 tarihli mütareke notasında 
üç Devlet Hariciye Nazırları muhaısematın derhal ta
tilini musırrane tavsiye ederken «Şarkı karibde sul
hu iade etaelk ve yenliden can ve mal zayii etmeden 
Asyayı suğranın tahliyesli için teklifatta bulunabil-
mdk» maksadım takip eylediklerimi beyan ediyorlar. 
26 Mart 1922 tanMi esasaltı sülhiıye notasında dahi 
mütarekemin «Yunan KıuvvütleFi tarafından Asyayı 
»uğranın sureti mutsffihaoede tahliyesini ve bu havali
min mecmuu üzerimde Türk hâkimiyetimin iadeten 
(tesisini temin etmek niyeti sarihasiyle yapılmış oldu
ğu» zikredümektedir. 

Bunlara zaıriimeten Büyük Britanya Haricîye Na
zırı Lord Gürzon teklif edilen miütareke kabul edil
diği hailde bunu, Yunan Kuvvetlerimin tedricen Ana-
doluyu tahliyelerinin takip edeceğimi 30 Mart* 1922 
tarihinde Lordlar Kamarasınlda beyan eylem'işjtü. 

Bu slMlei beyanatı nazarda tutan Türkiye halkı 
mütareke ile beraber Anadolu'nun tahliyerinlin de hi-
lâimehöl bağlıyacağını ürriiıt e'tmeklte İken maatteessüf 
15 Nisan 1922 tarihli tebliği ahlirinkfe Düveli mütte-
fika mütareke ile beraber derhal tahîüyeyi kabul ede-
mi-yecdkTerirti ve tahliyeyi şeraıii. süMye heyeti umu-
miyeslinıin kabulüme talik eylediklerini billd&rmişler-

„ dir. 
Yunan Hükümetimin <vMüzakeratın başlamasından 

evvel bu kabil bir şarttı kabulden imtina -etmesi ve 
harbin Trakya'da yeniden başlıyabilmesü» glübi Dü
veli muazzamanm hâr ve samimi sulh arzularına 
bilfiil muhalefeti ve dihan efkârı umumiyetsii karşısın
da ağır takbihleri ve ithamları davet edecek olan 
harekâtı Düveli müutefitkanm tahliyenin talakına se
bep olarak göstermiş olmalarını burada münakaşa 
etmekten Hükümetim içtinap etmek ister. Her hal
de mezkûr sebepler tahliye hususundakli Türk nok-
tai nazarının sulh menafime ve adlü hakka ne dere
ce muvafık olduğunu isbat ötoekttedür. 

Yalnız Hükümetim şurasını tezyide lüzum görür 
ki bir zamanlar pek zengin ve mamur olan arazii 
meşğulede Yunan Ondusu her gün geçtikte şimdiye 
kadar yaptığı yangınlara, tahriplere yenilerimi ilâve 
öümekite ve dökülen masum islâm kanlarım yerii kur
banlarla tezyit eylemektedir. 

Yunan işgalimin Türk topraklarında y&tığı ha
rabeler ve müreffeh ehalüi islâmiiyeye mucip olduğu 
na kabili tasvir fecayi îzlmlir ve havalisini ziyaret eden 
bütün bitaraf ecnebilerle birlfldte Salibi Ahmer mu
rahhaslarının dahi tahtı şehadefciradedir. Hıristiyan 
ekaliyetSeri himaye eltmek hususundaki m'esaii in-
saniyeleri malûm olan Düveli mütfCefikanın Yunan 
işgali altında inleyen miüsîiman ekseriyetlerini bed
baht talilerine daha bir müddet terketmek ve uzaktan 
seyirci kalmak isteyeceklerine Hükümetim inanmak 
isitemez. Bu ümit ile Düveli müttefika Hariciye Na
zırlarını tahrik eden hissiyatı in&aniyeye müracaat 
ederek talisiz ve masum islâm kardeşlerimizi bir an 
evvel hasmın tahammülsüz ve zalimane idaresünıden 
kurtarmalarını ye kemdi niyet ve maksatları veçhile 
mütarekeyü tahliye ile takip ettirmelerini Hükümetlim 
musırrane rica eder. 

Vatandaşlarını bir an evvel hasmın pençei zül-
mundan kurtarmak azmüiraidesiyle müteheyyiç olan 
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TiuMye halanın tahliyeyi şeraiti sülhiye heyeti umu-
nrfyedimi kabulden sonra talika muvafakat etmemek
te ne derece mazur olduğunu Düveli müötefukamn 
suhuletle teslim edeceğini Hükümetim kaviyyen ümit 
eder. 

Hükümetîmin tahliye hususundaki noktai nazarı 
kabul olunduğu takdirde 26 Mart 1922 tarihlî nota
daki davete imtüssafen şeraiti sülhiyeyi berayı tettkik 
murahhaslarını göndermeğe amade olduğunu evvel
de de bildirmek şereflini ihraz etmiştim. Ancak mez
kûr şartlar arasında Büyük Britanya Başvekilinin 
1918 de «Türkiye'yi paytahtından veya ırkan ekseri
yeti hâkıime ile Türk olan Trakya ve Asyayı suğra-
ıım zenıgin ve meşhur arazisinden mahrum etm'ek 
içlin harp etmiyoruz.» yolundaki resmi ve aleni temi
natına ve müitiJefik devletler Hariciye Nazırlarının 
flkürlerinide daima hazır bulundurdukları ve tekli f-
îenini istinat öttürdükleri prensiplere muhalif cihetler 
varıdır. Mamafih «Türkiye'nin kuvvetlü ve müstakil 
bk mevcudiyeti miliyeye tekrar iptidar edebilmesi
ne müsaade edecek kuvva ile Türk M*illet ve Devleti
ni kendilerine ait addedülebİlecek topraklarda tekrar 
iade letmek ve müslümanlara en munsıfan'e b'ir tarzı 
idare temin eylemek vesaire gibi 26 Mart 1922 ta
rihli notada zîkr olunan prensipler Türkiye halkının 
üsltibjsali için bunca fedakârliklaır ihtiyar eylediği gaye
lerden ayrı bir şey olmadığına göre işbu prensiplere 
uymayan şeraiti süMyeriin ana göre tashih olunaca
ğından ve binnetice şeraitin heyetü umumîyasi üze
rinde mutabakat hasıl olacağından Hükümetim kat'ı 
ümk etmek istemez. 

.Türküye halkı kendine ait topraklarda müstakil 
ve emin yaşamaktan ve şüırıid'iye kadar serb&siiçe terak-
kıi ve inkişafına mani olan siyasi, adli ve iktisadi zen-
cirlerden kurtulmaktan ve hirtistiyan millstfere tabii 
görülen hukuktan sırf müsîüiman olduğu için mah-
ruim edilmemekten başka bir şey arzu etmediğini Hü
kümetlim bir defa daha tekrara müsaadenizi rica 
bdter. 

Filhakika harbi umumiye girmek yüzünden im
paratorluklar vüsatındaki msönldketTerden mahrum 
editadk suretiyle mağlup devletler arasında en ağır 
cezaya duçar olan Türkiye halkının meşru ve müte
vazı olan berveçhi balâ gayeleri. Düveli müfclefikaca 
esas itibariyle kabul edilmiş iken tahliyeyi şeraiti sül-
h'iye heyeti umumiyesinin kabulüne tal'ik etmenin şe
raiti sülhiyeyi tespit için geçecek aylar zarfında düş
mana Anadoluda tecdidi muhasemat iktidarını ver
mekten ve her türlü itirazdan âri bir surette Türk' 

lere aidiyeti teslim olunan arazlide müstevlilerin müte
madi ve mütezayit tecavüzleri altından islâm namu
su ve kan ve malının heder olmasına fırsat ihzar ey
lemekten başka bîr netlice verem'iyeceğine Hüküme
tlim kanidir. Hususiyle şeraiti mezkûren'in kısmı mü
himi yalnız Düveli muazzami mü'ttefikayı alâkadar 
eylediğinden Hükümetim bu husustaki hak münaka
şasını tahdit için düveli mezkûrenÜn Anadolu'da bir 
Yunan istilâ ordusu bulundurmağa" ihtiyacı olmadığı 
Üt'ikadındadır. 

Şurasını da beyana lüzum görürüm ki Düveli 
müîtefika şeraiti sülhiye heyeti umumiyes'inden han-
gjiîerinıi noktai hususiye telâkki eyledüklerini tasrih et
memekle Hükümetlimi tereddüde duçar eylemiştir. 

Filhakika muhtelif noktai nazara göre muhtelif iç
tihatlara ve tefsirlere mütehammil olmasından naşi 
bu tarzı taksljm dali mahzur ye mucibi münakaşadır. 
Bütün bu münakaşat ise îslârn ahali üzerimdeki barı 
işgalin temadiil ızitırabatını mucip olacaktır. 

Türkiye Büyük Miliat Meclisi Hükümıati tahliye 
hususundakli talebi esasinin büyülk bir mikyasta tat
mini hakkındaki beyanattan müteşekkir olmakla be
raber mülâhazatı anife şevkiyle mütareke ve tahliye
ye aynı zamanda başlanması 'lüzumunu tekrara kendi
ni mecbur görmüştür. Şu kadar var ki: Muhaberat ile 
geçecek zamanları hazfetmek ve yeniden mal ve can 
zayi etmeden sulha vasıl olmak emrinde ileri sü
rülen muhelif naktaı nazarın filhakika kabiili telif 
olup olmadığını şifahen müzakere ii'e hal ve tayÜn et
mek ve muhtacı tenvir olan noktalar üzerinde doğ
rudan doğruya anlaşabilmek maksatlariyle evvelâ 
ihzari şekilde görüçm'Ek ve zemüni itilâf bulunduğu 
takdirde derhal sulh müzakeratına mübaşeret eylemek 
üzere sahibi salâhiyet murahhaslarımızı tespit oluna
cak tarihte İzmlit şehrinide Düveli müttefikanm sahi
bi salâhiyet murabhaslariyle buluşmağa amade ol
duklarını Hükümettim namına arz ederim. Ve bu tek

life muvafa'kait olunduğu talkdirde murahhaslarımızın 
isimlerini biîıdiirm'ck üzere işarını rica ile kesbi şe
ref eylerim. 

21 Nisan 1338 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Hariciye Vekilli 

REİS — Hariciye Encümeni mazbatası geldi, o 
da okunacak. 

Riyaseti Celileyei 
Heyeti Vekilece tanzim ve Hariciye Encümenine 

tevdi olunan işbu cevabî nota müsveddesi Encüme-
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nimizce bittetkik merbut takrirdeki tadilât ile kabu
lü ekseriyet tarafından karargir olmuş ve berayı mü
zakere Heyeti umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Reisi Hariciye En M. M 
Cemal Veliyüddin 
Kâtip Aza 

Sivas 
Vasıf 

Aza Aza 
Saruhan Soysallı 

İbrahim Süreyya; ismail Suphi 
Aza Aza 

Maraş Mardin 
Tahsin Derviş 

RElS — Hariciye Vekili Beyefendi bu bapta söz 
söylemek istiyorlar. „ (Müzakere açmıyoruz sesleri) 
Hariciye Vekili Beyefendi berayı müzakere Meclise 
arz ettiğini tebliğ ettim ve müzakeresi için Heyeti 
umumiye karar verdi. Hüseyin Avni Bey tehirini 
talep etti, fakat henüz okunmamıştı, okunduktan son
ra müzakerenin ademi devamına dair Heyeti muhte-
remece bir karar verilmediğinden Riyaseti aksi ka
rar verinceye kadar devam eder. O itibarla Hariciye 
Vekili izahat verecek ise buyursun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hariciye 
Vekili Bey benim teklifime karşı söyliyebilir yoksa 
heyeti umumiyesi hakkında söyliyemez. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında da söyliye
bilir, sizin teklifiniz hakkında da söyliyebilir. Zati 
âlinizin sözü vardır, Yusuf Kemal Bey beyanı müta
laa ettikten sonra sizin* teklifinizi de reye koyarız. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili (Kasta
monu) — Heyeti Vekile tarafından tanzim edilmiş 
olan nota Heyeti Celilenizin manzum oldu. Nota 
gayet muvazzahtır. Bunda takip edilen maksatlar aşi
kâr görülüyor. Onun için zannetmem ki uzun uza-
dıya maruzatla başınızı ağırtmağa ihtiyaç olsun. Esas 
maksat tahliyede İsrar, tahliye talebinde İsrar eder
ken Devletlerin notatarındaki mübayeneüeri göster
mek ve tahliye teahhur ettikçe onun müslümanlar 
Üzerinde mucip olacağı haşaratı ve zararları tadat 
etmek, daha doğrusu hasımlarımızın bize karşı ciha
nın hissi insanîsini tahrik için kullandıkları silâha mu
kabil biz de pek haklı ve pek makul olarak silâh kul
lanmak istemek, birinci nokta budur. İkinci nokta; 
kendileri tardiyeyi şeraiti sülhiyenin heyeti umumiye-
sinin kabulüne talik etmiş oldukları için o noktayı 
da alıp şeraiti sülhiyenin heyeti umumiyesi hakkında 
sözler söyledik, betahsis bazıları zikredilmiş gibi gö

rünüyor. Fakat dikkat buyurulursa onun hakkında da 
söylenilen sözler umumîdir. Yani söylediğimiz söz
lere bakılacak olursa Misakı Millî muhteviyatı esas 
itibariyle hemen tekrar ediliyor. Onların bize şeraiti 
sülhiye üzere teklif ettikleri şeylere yine heyeti umu
miye, esas itibariyle cevap veriliyor. Bir nokta bel
ki biraz müphem, gizli kalıyor. Fakat o noktayı da 
bir kelime ifade eder. Yani ordumuz meselesi, orada 
da Türkiye halkım kendine ait topraklarda emin ve 
müstakil yaşamak ve o sözü hem boğazlar meselesine 
karşı bir sözdür, hem de orduya ve kuvvetimize kar-

* şı bir sözdür. Çünkü ordumuz olmazsa, bir kuvveti
miz bulunmazsa orada serbest bulunmazsak elbette 
ve elbette bu memlekette serbest yaşıyamayız. Onun 
için heyeti umumiye itibariyle arz ettiğim gibi ken
dilerinin dermeyan ettiği şeraite mukabele ediliyor., 
Sonra bu mukabele deniliyor ki siz verdiğiniz şeraiti 
sülhiye notasında gerek arzu olarak, gerek. prensip 
olarak şunu, şunu soyuyorsunuz. Tabiî şeraiti sülhiye 
notasında manzum âliniz oldu. Şunu istiyoruz, şu
nu istiyomz diyorlar. Eğer bu istediklerine bakacak 
olurscak Yunanlılara taalluk eden kısmım harice bı
rakınız, öbür tarafta kemen bize de sorsalar biz de 
bunu istiyomz. Malûmu âliniz kuvvetli bir Türkiye' 
ye ait olan topraklarda kuvvetli bir Türkiye istiyor
lar. Sonra bizimle onlar arasında tekrar muhareba-
tm başlamamasını istiyorlar. Bunlar bizim de arzula-
rımızdır.. Fakat bu arzulardan netice olarak çıkart
tıkları şartlar hiç uymuyor. Onun için kendilerine 
diyomz ki prensipleriniz bizim prensiplerimize teva
fuk ediyor. Onun için karşı karşıya gelip de konuşa
cak olursak ve böyle notalarla kendilerimizi iğfalden 
ise serbestçe konuşacak olursak bizim arzular sizin 
arzularınızdır ve binaenaleyh bizim arzularımıza mu
vafıktır ve onların netayiçi mantıkî olarak bizim 
taleplerimiz olmak lâzım gelir. Veyahut haliniz mey
dana çıkacaktır, bu gayet nazikâne söyleniyor. Bu 
itibarladır ki zarurî olarak İzmit'te ihzarî bir konuş
ma istiyomz. konuşma neticesinde itilâf hasıl ola
cak olursa şeraiti sülhiyeye geçeriz. İtilâf hasıl olmı-
yacak olursa artık böyfc notalarla vesaire ile vakit 
geçirmeğe hacet kalmaz. Allah ne takdir ettiyse, ne 
yapılmak lâzım geliyorsa -yapılır, notanın ruhu budur. 
İcabederse diğerlerine cevap veririm. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim; 
şu nota okunurken pek zayıf yazılmış ve bütün me-
talibimizi inceden inceye göstermiş gibi görünüyor 
efendim. Bendeniz demin de arz ettiğim gibi böyle si
yasî kelimelerin altında mana ve mefhum itibariyle 
muhtacı tefsir şeyler vardır. Biz de buna nüfuz ede-. 
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lim. Meselâ başlangıç iyi gitmiş - kendi içtihadıma 
göre - son notada velev ihzari bir surette olsun İz
mit'te görüşelim deniyor. Zannederim bu evvelki no
tanın kuvvetini kudretini düşürüyor. Binaenaleyh bu
nun Meclisçe de münakaşası lâzımdır. Bizim evvelki 
notayı ve Avrupalıların notalarım karşı karşıya koya
rak onlar ne demek istiyorlar, biz ne diyoruz? Bunu 
münakaşa etmemiz lâzımdır. Zannederim Heyeti Ve
kile arkadaşlarımızın nüfuz edemediği noktalara içi
mizde nüfuz edecekler bulunur. Çünkü içimizde on
lardan daha siyasî düşünceli arkadaşlarımız vardır. 
Onların da fikirlerini almak için istical etmiyelim. * 
Millet hayatiyle, mukadderatiyle, tarihiyle oynarken 
çocuk mektepte kıraat okur gibi bir kıraat, altında 
alt tarafından bunu demek istiyoruz demeyelim. Bu- i 
nun hakkında ariz amik düşünmek lâzımdır. Heyeti 
Celilenizden istirham ediyorum, bu müzakereyi te- j 
hir edelim. Gece veya münasip zamanlarda arkadaş- i 
larınız üçü beşi oturur onlar da Heyeti Vekile gibi j 
birer birer grup teşkil ederler. Ya tasvip ederler ve- i 
ya şu, şu şekillerde daha iyi olur diyerek bizi tenvir j 
edin derler. Daha iyi olur. İstifham ederim bunun 
müzakeresini bir gün daha tehir edilsin, siyasetler j 

REİS — Efendim, celse kuşat edildi. 
İtilâf Devletlerinin 15 Nisan 1922 tarihli notası

na verilecek cevabî nota üzerindeki müzakereye de
vam edilecektir : Söz Şeref Beyin. 

ŞEREF BEY (Edime) — Efendim; 5 Nisan 1922 
tarihli nota ile başlayan bu müzaıkerat; daha ilk no
tanın metnini okuduğumuz zaman bunun içinde hüs
nü niyet mündemiç olup olmadığını anlarız. O vakit 
bendeniz düşünmüştüm; fakat âlemi siyasette yapı
lacak ve daima yapmıyacağı işi yapacağım diye söy
lemek ve yapacağı işi gizlemek olduğuna nazaran si
yasî notalar; daima, her tarafa çekilen lastikli sözler
le yazılır - bu bir kaidedir - o zaman Heyeti Veki
llerim buna cevaben yazupta buraya arz ettiği nota-

böyle göründüğü gibi değildir. Ben bunun içerisinde 
pek incelikler görüyorum, bunlara nüfuz etmek iste
rim. 

REİS — Efendim, Hüseyin Avni Beyin bir tekli
fi ye Çorum Mebusu Dursun Beyin aynı maalde bir 
takriri vardır. (Yarın olmaz, öbür gün sesleri). 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Efendim, fevkalâde ehemmiyetli bir işte 
Meclisi Âlinizin istediği gibi beyanı mütalaat etmesi 
tabii lâzımdır. Yalnız öbür güne kadar talikte de zan
nederim mahzur vardır. Madamıki yarın yevmi mah
sustur, içtima yoktur, onun için tensip ederseniz bir 
saat veya iki saat sonra içtima ederiz. (Çok doğru 
sesleri). 

REİS — Efendim Çorum Mebusu Dursun Beyin 
takriri, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tekli
fine karşı Hariciye Vekili Beyefendi iki saat veya 
bir saat tatili münasip görüyorlar ve bunu teklif edi
yorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Ekseriyetle bir buçuk saat tehiri müzakere 
münasip görüldü. 

Bir buçuk saat sonra içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

da siyasî bir lisan kullanılmıştı. Bu sefer verilen ce
vaba yazılan şu notayı bendeniz okudum ve şaşır
dım. Bu, siyasî bir lisan ile yazılmış bir nota değil
dir. 

Çünkü siyasî nota bu lisan ile yazılmaz. Fakat 
bu maksadı müdafaa ve jfa için gayet güzel yazılmış 
ve gayet güzel tasvir edilmiştir. Çünkü notanın muh
teviyatının birincisi, doğrudan doğruya onların bize 
tebliğ ettiği cihatın mütcnakız görülen nokatını izah, 
ikincisi, doğrudan doğruya propaganda, yani dava
mızı propaganda şeklinde onlara göstermek; üçün
cüsü, bence gayet güzel ve katî sözü söylemiş olmak
tır. Çünkü İngiliz'ler Yunan'lıiânn kuvvetini takviye 
etmek ve taarruz edecek bir hale getirmek gibi bir-

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Mebdei Miizakerat : 1,45 

REİS : İkinci Reisvekili Rauf Beyefendi. 
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takım işler yaptıkilanm duyuyor ve işitiyoruz. Daima 
İngilizlerin siyaseti ötedenberi bildiğimiz veçhile 
«... İhtimali yoktur. Onun için böyle uzun tizadıya 
münakaşat ile güya başladığımız davada günden gü
ne sulh sözleri memleketin içerisine girecek ve güya 
asabımızın günden güne bir taraftan gevşemek, diğer 
taraftan da hiç na kabili inıkâr olan birtakım hain 
propagandalarında yol almak ve bizi nasıl olsa bir 
zaafa bırakarak istedikleri gibi birtakım ümMerdir 
ki bunları hir çolk istihbaratlarda işitiyoruz. 

Şimdi böyle uzun müzakere, münakaşa etmekten 
ise katî surette söylemek, ki efendiler; siz ne diyor
sunuz? Biz şarkı kari'bde sulh ve müsalemeti tesis 
etmek istiyoruz, artık cihanda sulh olsun... Âlâ : Biz, 
İslâm âlemi de diyoruz, 'ki biz de onu istiyoruz. Ka
sap oğlu değiliz, ki adam kesmekle meşgul olalım, 
biz de yuvamızı şenlendirmek istiyoruz, sizin istedi
ğiniz bizim istediğimize tevafuk ediyor. O halde ara
da ne var? Arada şimdi böyle uğraşmaktansa, gel 
'karşıma beyefendi; söyle istediğini, belki haklısın; 
çünkü verdiğin birinci notada sen Türkiye'yi canlı, 
hür, müstekil olarak kendi topraklarında yaşatmak 
gayesini besliyoruz, diyorsun; bunu diyen, karşımız
daki... Teklif ettiği şeraiti sülhiyeyi tutmuyor. Bu 
nota onu gösteriyor ve iyi gösteriyor, imaen, sara
haten, zımnen gayet iyi gösteriyor efendim. 

İkincisi; efendi, bu müzakere ile ne olacak? Ma-
damki sulh istiyorsun gel karşıma; ben de söyliye-
ceğimi söyliyeyim, sen de söyliyeceğini söyle, belki 
anlaşırız. Notada lafız itibariyle bir iki yere itiraz 
ediyorum: Birincisi; diyorum ki dördüncü sahife-
de : «vüsatmdalki memleketlerden mahrum edilmek 
suretiyle mağlup devletler arasında en ağır cezaya 
duçar olan Türkiye halkının...»» Bendeniz Devlet ve 
millet için cezayı kabul etmiyorum. Bu «ceza»ı yeri
ne «en ağır zararlara»; Olmalı... Çünkü kabahat et
medik ki bize bir ceza versin. Onun için zarara teb
dili istirham edeceğim: 

İkinctisti; «hdristiyan ekalliyetleri himaye etmek 
hususuodaM mesaili insaınlyeleri...» Bendeniz onu in-
sartiyetkâr bir mesaî olarak kabul ve arzu etmiyo
rum. «İnsaniyetleri;» kelimesini oradan kaldırıp yal
nız «mesaileri» denince nota tekemmül etmiş olur. 
İşte şimdi yani perdei mikabı yüzünden atacak ve 
Türkiye Büyük Miillet Meclisli Hükümetinin rüştü 
siyasetim isbat edecek veçhile yazılmış hir vesika bir 
eserdir, bu, gayet güzel yazılmıştır. Yalnız bu ilki 
kelimedm tashihi içtin bir takrir takdim ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bende
niz Şeref Beyefendinin ikinci defa olarak Meclisi 

Âlinize arz ettükleri iki kelime üzerine arz edecek
tim. Sözlerimden sarfınazar ediyorum, çünkü Şe
ref Beyefendi lizah buyurdular. «Mesaileri» şeklinde 
tashihini teklif edecektim. 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Efendim; bendemiz, 
bu notanın son fıkralarında hem hir tezat ve hem de 
bizim için hır çok mehaziri dai ahval Mssediyorumi 
Tezat hangi noktada okluğu, evvelâ bunu teşrih ede
ceğim: Bunların bize, evveM tebliğ ettikleri notada 
diyorlar iki: «filhakika Yunan Hükümeti ...» diyor. 
Esasen teklif bu olduğuna göre ş/imdi bdzüım cevabî 
notamızda ne diyoruz; «Şu kadar va«- ki muhaberat 
ile geçecek zamanlan... derhal sulh müzakeratıaaı 
mübaşeret eylemek üzere sahihi salâhiyet marahhas-
larımızın tespit olunacak tarihte İzmit şehrinde Dü
veli müttefikanı sahihi salâhiyet muraıhhasl'ariyle bu
luşmağa..» vesaire. Şimdi demek oluyor iki biz, bu 
şeriatı sülhiyenin huıtutu esasayesini zımnen kabul 
etmiş oluyoruz, yalnız nokatı muhtelife üzerinde 
imali fikrederek nokatı muhtelifeyi anlaşmak üzere 
bunlardan salâhiyettar murahhas istiyoruz. Nokaıtı 
muhtelife ise, esasatı sülhiyenlin hututu esasiyesinden 
teşaaup edebilecek notkattır. Binaenaleyh; yalnız bu 
nokatı muhtelifeyi halletmek üzere heyeti muranha-
sayı istemek doğru değildir. Sonra esasen bunların 
bizi tabi tutmak istedikleri oyalama siyasetinden, ta
lik siyasetinden son derecede içtinap etmek lâzım 
gelecek iken biz şimdi bunlardan salâhiyettar mü
messiller istemek suretiyle meseleyi büsbütün talk 
etmiş olacağız. Zira bunlardan hirisi murahhas tayin 
edecek on beş gün sonra, birisi tayin ettim gelecekıtür 
filân diyecek, böyle bilmem ne dereceye kadar doğ
ru olabilir. Bu ihzari konferansı buraya iki ayda 
toplanmıyacak efendiler... Halbuki bunlar bizi öte
den beri bir talik siyasetine tabi tutmak istiyorlar. 
Biz elimizle kendi boynumuza bu taliki takmış olaca
ğız. Bunun için büz bu tarz ile böyle yalnız nokatı 
rnuhtelfe üzerinde imali fikretmek ve yalnız nokatı 
muhtelifeyi anlaşmak idin murahhaslar istemekiğî-
nniz doğru değildir. Yalnız esasatı sülhiye için mu
rahhas isteyelim. Yoksa yalnız nokatı muhtelife üze
rinde imal fikretmek ve bunları neticelendirmek ficin 
biir heyeti murahhasa isteyelim. Bu olmazsa aylar 
geçecek, bizde istedikleri altı ay mütarekenin dört 
beş ayı geçecek ve hir şey neticetenındyecek. Bina
enaleyh her halde bu son fıkraların tashihi lâzımdır. 

REİS — Efendim tashihi içlin hir takrir verecek 
misiniz? 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) — Sureti tahriri 
nasıldır, ne güıbd yazılmalıdır. 
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LÜTFl BEY (Malatya, devamla) — Şimdi efen
dim bu hayati bir mesele olduğuna nazaran tashih 
edilmelidir. Sureti tadilde Heyeti murahhasayı no-
toatı mühknımeyi halletmek için istemiyeceğim. Esa-
satı sülhiye üzerine tespit edilecek olan nokatın bizce 
şayanı kabul olanlarına kabul şayanı kabul olmı-
yanlarını ret ile, bu suretle tashih edelim. Eğer bu
na Heyeti CelMeniz müsaade ederse bu akşam noktâli 
nazarımı tespüt eder ve yarın Heyeti Celilenıize arz 
ederim. Çünikü Heyeti Vekile bir hafta uğraştı, çalış
tı bize gönderdi. Ben ise yarım saıat evvel notayı 
ellime aldım. Böyle hayatî mühim bir maksat karşı
sında bir daktikada yazmam doğru olamaz ve yazıp 
veremem. Mahaza bunu yarına bırakırsanız bu ak
şam noktai nazarımı tespit eder ve yarın Heyeti Ce
lilenıize arz ederim. Bu hususun Makamı R'iyasetten 
reye konmasını rica ederim. 

REİS — Efendim, evvelce reye kondu. 

LÜTFÎ BEY (Malatya) — Yalnız takdim edece
ğim hulâsanın yarına talik edilip edilmemesi mese
lesini reye koymanızı rica ederim. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Düveli 
mutelifenin bize verdikleri notada şöyle deniyor. «Fil
hakika Yunan HükAmeti müzakerat başlamadan ev
vel bu kabil bir şartı kabulden imtina edebilir.» Yani 
tahliyeyi kabulden imtina edebilir. Kabulü halinde 
ya tahliyeyi ledeliktiaz yine harbe başlamak üzere 
kıtaatı harbiyesini Trakya'ya nakletmesine mümana
at etmek imkânsız olur diyorlar. Halbuki Anadolu'ya 
tahliye etmek meselesiyle (Eski nota sesleri) ... İmkân
sız olur diyorlar. Halbuki Anadolu'yu tahliyeye sebep 
olan kuvveti Yunan kıtaatı askeriyesinin tekrar Trak
ya'ya nakline mani olabilir zannederim. Eğer bizim 
ile muhasematın, muharebatın devamını arzu etmi
yorlarsa Trakya'ya nakline de mani . olabilirler. Şu 
halde buraya bir cevap verilmesi lâzım gelirse bu 
en son cevabî notada yoktur. Şimdi bizim vereceği
miz notada cevap verilmemiş olduğu anlaşılıyor. Ben
deniz bir şey anlayamadım. Yani biz diyebiliriz ki 
siz Trakya'ya nakline de mani olabilirsiniz isterseniz. 
Böyle bir kaydın bu cevabî notamızda bulunması lâ
zımdır. Burada meskûtu anhtir. Burasını Hariciye 
Vekilinden soruyorum. Bir de efendim son notamı
zın üçüncü sayfasında «Hükümetimin tahliye husu
sundaki noktai nazarı kabul olunduğu takdirde 26 
Mart 1922 tarihli notadaki davete imtisalen şeraiti 
sulhiyeyi berayı tetkik murahhaslarını göndermeye 
amade olduğunu evvelce de bildirmek şerefini ihraz 
etmiştim.» Yani şunları vaat ile Başvekilin beyana-

tiyle tezat var diyoruz. Halbuki onların bize tebliğ 
etlikleri şeraiti sulhiyede öyle bir şart yoktur. Ana
dolu'yu biz tabiiye ettirmeyeceğiz demiyor bu adam
lar. Tahliye ettireceğiz diyorlar. (Trakya sesleri) Yal
nız Trakya hakkında ise Anadolu'ya yazılmamalıdır. 
Baksanıza «Trakya ve Asya'yı Suğranın zengin ve 
meşhur arazisinden mahrum etmek için harbetmiyo-
ruz.» Bu sözünüze muhaliftir teklifiniz, halbuki bu 
muhalif değildir. Burada Anadolu'yu tahliye ettir
meyeceğiz demiyor. Anadolu'yu tahliye ettireceğiz di
yorlar. Bir de efendim Lütfi Beyin son ihzari konfe
rans teşkili hakkındaki sözlerine bendeniz de iştirak 
ediyorum. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Bendeniz efen
dim «ceza» kelimesinin «zarar» kelimesine tebdilini 
söyleyecektim. Bendeniz burada yok iken Şeref Bey 
söylemiş, sözümden sarfınazar ettim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendim, Düveli itilâ-
fiye şeraiti mütareke ve Anadolu'nun derhal tahliye
sini kabul etmiyorlar. Yunan bunu kabul etse bile 
ordularını Trakya'ya nakletmekten mümanaat ede
miyorlar. Sonra sulh şeraitinin heyeti mecmuasının 
kabulünü müteakip nokatı hususiyenin müzakere, mü
nakaşa hakkı mahfuz kalmaz şartiyle tahliye tarihi 
ileriye alınabileceğinden ve tahliyeye—mübaşeretten 
bahsediyorlar. Bendeniz yalnız şu cihetten nazarı dik
katinizi celbetmek isterim ki : Herhalde sulh şeraiti
nin, heyeti mecmuasını kabulden evvel tahliye tekli
fini kabulden imtina ediyorlar. Sonra yine şeraiti 
sulhiyenin heyeti umumiyesini kabulden sonra yani 
noktai hususiyenin müzakeresini kabul ediyorlar. Bi
naenaleyh dermeyan ettiğimiz tahliye şeraitinde ısrar 
etmekle beraber sulha müteallik bir ihzari şekilde 
müzakereyi kabul ediyorlar. Bendeniz diyorum ki 
mademki şeraiti sulhiyenin heyeti umumiyesi hak
kında bir şey söylemeksizin ihzari şekilde müzake
reyi kabul ettikten sonra şeraiti mütarekeden olan 
Anadolu'nun tahliyesi hakkındaki ısrarımızı muvafık 
bulamıyorum. Bunda ısrar yani mütareke şeraiti ol
mak üzere kabul ettiğimiz Anadolu'nun tahliyesi me
selesinde ısrar, iki suretle bendenizin fikrime doku
nan cihetlerini arz edeceğim, ki birisi bu tahliye me
selesine ısrarda bizim için acaba aczi ima etmez mi? 
İkincisi, biz mademki mütareke şeraiti, şeraiti sulhi
yeyi müzakere etmek için ihzarî bir surette müzakere 
kabul edyoruz. Biz de mütarekenin şeraitinde ka
bulü esası mahfuz kalmak şartiyle bazı hususatının 
müzakere edilebileceği suretinde bir kayıt bırakmak 
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istiyorum. Mademki şeraiti sulhiyeuin ihzari bir su
rette müzakeresini kabul ediyoruz ve bunun için mu
rahhas da göndereceğimizi söylüyoruz. Mütarekenin 
tahliye şeraitinde ısrar etmeyerek kendilerinin şeraiti 
sulhiyenin heyeti mecmuasını kabulden sonra bir ta
kım hususî nokatı münakaşayı kabul ediyorlar. Mü
tareke şeraitinin ... Aynı suretle bazı nokatı münaka
şa ve müzakere edebileceğimiz ümidini vermekte 
hiç bir beis görmüyorum efendim. Bu Trakya şeraiti
nin şeyini de müzakereye yol bırakarak mademki mü
zakere ihzaridir, bunu da o zamana bırakalım diye
lim. Bu tahliye meselesinde aynı hakla biz bunları ne 
vakit olsa tahliye ettireceğiz. Fakat sulha oturmadan 
Düveli itilâfiyeye bunda ısrar etmek acaba bir zaaf 
tevlit eder mi? Yani sulh yapmamak gibi bir fikir 
işrap etmesin, bendenizin maksadım budur. Madem
ki müzakeremiz ihzarı olacaktır. Bu cihetle de kendi 
fikrimizi tamamiyle ortaya koymak doğru bir şey 
değil, kendilerinin koyduğu kuyut ve şurut gibi bu 
ciheti de biz müzakere edebiliriz mealinde bir şey 
yazmak lâzımdır ve bu suretle tespit etmek lâzım 
gelir. Diğer cihetlerine bir sözüm yoktur. Yalnız mü
tareke şeraiti olmak üzere tahliye esasının ısrarı me
selesi bendenizi biraz düşündürüyor. Mademki bu 
müzakere ihzaridir, ihzari olacağına göre burada ıs
rar kaydı koymak doğru değildir. Bu ısrar kaydında 
bir defa Yunanlılara tahliye ettiremeyeceğimiz gibi 
bize bir zaaf tevlit eder, bunda ısrar etmemek fik
rindeyim. Diğer cihetlerine bir şey söylemiyorum. 
Mamafih bendeniz bir şey yazabilirim. Fakat bu 
müddette yazılamaz. Arkadaşlar da bunun müzake
resini bugün kabul ettiler. Bu cihetlerde herkes fik
rini, mütalâasını beyan etmek lüzumunu hissediyor
sanız ki lâzımdır, en hayatî meseledir. Bu mesele 
hakkında herkes fikrini beyan etmek her halü kâr
da lâzımdır. Bu böyle anî suretle olamaz. Bendeniz 
teklif ediyorum. Hiç olmazsa yirmi dört saat sonraya 
kalsın, zararı yok, herkes de mütalâasını beyan et
sin, çünkü mühim meseledir. 

ABlDlN BEY (Lâzistan) —-Muhterem arkadaş
lar, bendeniz bütün arkadaşlar gibi bu cevabı oku
dum. Bütün cevaplarda onlar bir şey anlatmak isti
yorlar. Biz de anlamadığımızı gönderiyoruz. Fakat 
yalnız Ömer Lütfi Beyin şeysinden dolayı aşk ve ha
rarete geldim ve söz istedim. Şu kadar var ki; den 
sonra gelen kelimeler o kadar güzel bir bombadır 
ki onlara o kadar iyi bir fişektir ki son derece... Ha
ni bu harbe striknin vermek gibidir. Arkadaşlar bu
nu yazan gayet iyi yazmıştır ve bunu kim yazmış ise 
doğrudan doğruya tebrik ederim. Arkadaşlar bu böy

ledir. Çünkü şu aşağıdaki son fıkraların tamamiyıe 
kabulünüzü rica ederim. 

REİS — Efendim Hariciye Encümeninin bu bap
ta mütalâası var mı? 

VELÎ BEY (Burdur) — Aynen kabul ediyoruz, 
Encümen namına. 

REİS — Efendim, Hariciye Encümeni aynen ka
bul ediyor ve bu bapta mazbatasını Meclise arz edi
yor. Hariciye Vekili Bey evvelce azayı kiram tara
fından ilâve ve tebdili hakkında bildirilen bazı no-
kat hakkında malûmat verecektir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Efendim, arkadaşlardan biri (Hıristiyan 
ekalliyetleri himaye etmek hususundaki m<îsaiî insa-
niyeleri) cümlesinden (insaniye) kelimesini kaldırıp 
(mesaîsi) suretine kalbi, diğer (mahrum edilmek su
retiyle mağlup devletler arasında en ağır cezaya) 
cümlesinden (cezaya) kelimesini kaldırıp yerine (za
rara) kelimesi Jcoymak hususunu teklif etti. Eğer Ha
riciye Encümeni bunun tebdili muvafık görürse biz 
bunda Hükümet namına bir mahzur görmüyoruz. 
Vakıa bunlar maksadı mahsus ile konmuştur ve ale-
limya konmamıştır. Malûmu âliniz mesaîi insaniye 
denmeyipte yalnız mesaî denirse kuvvetli bir tenkit 
vardır. Yani siz yalnız onlar için çalışıyorsunuz. Bu 
ise insanîdir, değildir oradan bahsolunmuyor, bu var, 
sonra malûmu âliniz mağlup devletler arasında en 
ağır cezaya kelimesi, onlar daima kullanıyorlar ve 
zikrediyorlar. Mağlup oldunuz cezanızı çekmelisiniz 
diyorlar. Biz onun için koyduk, mamafih ceza ke
limesinin yerine zarar kelimesinin konmasında ve me
saîi insaniyeleri cümlesinden insaniye kelimesinin kal
dırılmasında biz arkadaşlarca mahzur görmüyoruz. 
Eğer Hariciye Encümeni arkadaşlarımız da iltihak bu
yururlarsa ilâve edilebilir ki zaten Hariciye Encüme-
niyle Heyeti Celileniz arasındadır. 

Sonra Ömer Lütfi Beyefendinin fikirlerinden he
yeti murahhasayı yalnız nokatı hususiyenin tefriki 
için istiyorlarmış .gibi bir şey anladım, halbuki bizim 
maksadımız o değil. Malûmu âliniz okunduğu vakit 
görünüyor, heyeti murahhasayı nokatı hususiyenin 
tefriki için istemiyoruz. Biz diyoruz ki siz böyle bir 
şey istemiştiniz ve bize heyeti umumiyesini kabul 
ettiğiniz anda tahliyeye başlattıracağız diyorsunuz. 
Fakat aynı zamanda nokatı hususiyenin münakaşası 
mahfuz Kalmak üzere diyoruz. Burada müphem ola
rak bir şey yapılmamıştır. Acaba bizim anladığımız 
gibi o heyeti umumiye dediğiniz şeyler bir takım 
cüzüler midir ve o cüzülerin her biri bir noktai 
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hususiye midir ve binaenaleyh müphem olarak irat 
ettiğiniz filân, filân değil müphem olarak irat etti
ğiniz nokatı hususiyenin münakaşası bizim noktai 
nazarımızdan bütün heyeti umumiyesini intaç edebilir 
mi, edemez mi? Bunlar gayri muayyen kalıyor. Yal
nız bunu söylerken biz burada bir lakırdı söylemek 
istiyoruz, bu cümlede eh mühim olan odur. Düveli 
müttefika şeraiti sülhiye heyeti umumiyesinden han
gilerini nokatı hususiye olarak-telâkki ettiklerini tas
rih etmemekle Hükümetimi tereddüde duçar etmiştir. 
Biz sarahaten söylüyoruz ki bizce nokatı hususiye 
demek şeraiti hususiyenin heyeti umumiyesini teşkil 
eden noktaların her biridir demektir. Meselâ Trakya 
meselesi bizim noktai nazarımıza göre bir noktai 
hususiyedir. Kapitülâsyonlar bizim noktai nazarımı
za göre bir noktai hususiyedir, Boğazlar meselesi bi
zim noktai nazarımıza göre bir noktai hususiyedir, de
mek istiyoruz. Yalnız girizgâh olmak için, çünkü ih
zari bir konferansa davet ediyoruz ve ihzari konfe
ransa davet... Onların bizden istedikleri şeyi yapmı
yoruz. Onlar bize demişlerdi ki murahhaslarınızın 
isimlerini bildiriniz, biz murahhaslarımızın isimlerini 
bildirmiyoruz. Çünkü yukarıda söylediğim veçhile 
biz onlara ne dedik, evvelki notamızda yukarıdan 
aşağıya kadar tadat ettiğimiz sizin tarafınızdan ka
bul edildiği takdirde murahhaslarımızı göndereceğiz. 
Şimdi bunun için bu ihzari konferansa bir girizgâh 
yapmak için. Zaten yukarıda söyledik, dedik ki : 
Sizin prensiplerinizle bizim kaidelerimiz arasında fark 
yoktur. Onun için karşı karşıya gelirsek mademki 
prensiplerde fark yoktur, o halde sizin tayin ettiği
niz şeraiti sulhiyenin bizim istediğimiz şeraiti sul-
hiyeye inkılâp edeceğini ümit ederiz diyoruz. Bir de 
bu girizgâhla diyoruz ki bunu tayin etmemekliğimiz 
içtihatta, tefsirde tereddütleri ima ediyor. Bu tered
dütleri izale için ihzari konferans istiyoruz. Binaen
aleyh ihzari konferans istemek nokatı hususiyeyi ta
yin ettirmek için değil, açık arz ediyorum, ihzari kon
feransı istemek bunların asıl maksatlarına vakıf ol
mak ve oyunlarını ortadan kaldırmaktır. Çünkü mil
letin, çünkü memleketin uzun uzadıya böyle şeylere 
tahammülü yoktur. Biz bir an evvel ne yapmak lâ
zım gelirse, Cenabı Hak neyi takdir ettiyse o mu
kadderatı görmeye mahkûmuz ve mecburuz. Ha; ba
zı arkadaşlar dediler ki : İhzari şeklinde olmasın, 
zannederim Sivas Mebusu Mustafa Efendi söyledi
ler, ihzari şekilde olmasın da kati şekilde olsun de
diler. Halbuki kati şekilde konferansa oturmak bizim 
pek işimize gelmez, fikirlerini iyice anlamadan evvel, 
zaten Lord Gürzon bu bizim sulhumuz hakkında ce

reyan edecek devreyi üç devreye ayırmıştır. Kendi 
noktai nazarına göre : Biri mütareke devresi, diğeri 
mukaddematı sulhiye devresi, üçüncüsü sulh muahe-
desidir. Bize evvelâ mütareke yaptırmak sonra mu
kaddematı sulhiyeyi kabul ettirmek ondan sonra da 
uzun sürecek, malûmu âliniz muahede yapılacak. Yal
nız bunları kabul etmekle muahede bitmiş olmaya
caktır. Bilirsiniz reddettiğimiz Sevr muahedesi dört 
yüz şu kadar maddedir. İçinde kıyamet kadar me
seleler vardır. Teferruat vardır. Onun için üçüncü 
devre uzun sürecektir. Biz şimdi bu devrelere ya bir 
dördüncü aevre daha ilâve etmek veyahut onların 
mukaddematı sulhiye devresini biz evvelemirde ihza
ri konferans devresine kalbetmek istiyoruz. Onun için 
ihzari konferans demekteki maksadımız budur. Hatta 
Efendi Hazretlerinin fikrini tatmin için dedik ki ih
zari konferansta bir zemini itilâf bulunacak olursa 
o konferans kati konferansa inkılâp eder. Onun için 
ihzari konferansı bir maksadı mahsusla binaen iste
dik. Sonra Sivas Mebusu Mustafa Efendi Hazretle
rinin Loidcorc'un Trakya'ya ait ibaresine olan iti
razı, malûmu âliniz bu gibi meselelerde birinin sözü 
gibi nakledilirken aynen nakledilmesi lâzımdır. Onun 
içindir ki biz Trakya'dan ve Anadolu toprakların
dan, İstanbul'dan bahseden sözü aynen naklediyoruz. 
Fakat bu maddedeki maksadımız, müşevviki lehimiz 
doğrudan doğruya Trakya olduğu zahirdir. Sonra 
Emir Paşa Hazretleri tahliye hakkındaki ısrarı mu
vafık bulmuyorum, buyurdular, sebep olarak da bi
zim aczimizi işrap eder dediler. Halbuki biz tahli
ye hakkında ısrar etmekle diyoruz ki siz mademki 
bize karşı mal, can zayi etmeden tahliye ettireceğiz 
dediniz, öyle ise tahliye ettiriniz diyoruz. Biz tah
liyede ısrar etmekle, cihana karşı sizce de müsellem 
olan tahliye keyfiyetinin harp ile meydana gelmesin
den sulh ile gelmek evlâdır diyoruz ve bunda ısrar 
etmekle zaafımızdan ziyade kuvvetimizi göstermek 
istiyoruz. Çünkü bilmiyoruz, netice ne olacak? Çün
kü bilmiyoruz karşımızdakiler asıl karşımıza çıkmak
ta maksatları nedir? Karşımıza çıktıkları vakitte He
yeti Celileniz ne suretle hareket edecektir, bilmiyo
ruz. Fakat kuvvet istimalinden evvel her türlü vesa
iti sulhiyeye müracaat etmeye kendimizi, mecbur de-
mesemde, o suretle hareketi muvafık göstermektir. 
Yalnız şuna dikkat buyurulsun ki biz tahliyeyi dai
ma mütareke ile müteradif olarak söylüyoruz. Yani 
bize tahliyeden bahsetmez iseniz mütarekeden de 
bahsetmeyiniz. Biz size mütareke teklifini yaparken, 
şu, şu maksatlarla yapıyoruz gibi sözler de söylemi
yoruz değil mi efendim?.. Onun için mütareke tekli-
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fine müterafiktir, gayri kabili iftiraktır. Bizce, mü
tareke olacak mı, tahliyede olacak. Çünkü siz bizden 
mütareke yapmak suretiyle muhasematın, menini, 
talikini, kan dökülmesine mani olmak istiyorsanız 
biz de bu arzunuza iştirâkla beraber sizin hüsnü ni
yetinizin bir delilini istiyoruz. Söylediğiniz sözü yap
mak, söylediğin söz nedir? Bize mütarekeyi teklif 
ederken tahliyeyi yapacağız demelerini, ha dikkat bu-
yurulursa tahliye meselesiyle ihzarı konferans mese
lesi ayrı ayrı bir şeyler olmuştur. Şimdi bir taraftan 
tahliyede ısrar ediyoruz, bir taraftan tahliye yapmaz 
iseniz sizinle konuşmak istemiyoruz, demiyoruz. Biz 
mütarekeyi ancak tahliye için kabul ettik. Sizinle ko
nuşmaya başlasak da biliniz ki biz mütarekeyi kabul 
etmiyoruz. Yani bu suretle bir taraftan serbestli ha
reketimizi muhafaza etmek, diğer taraftan sulha ser
bestçe oturmak için her türlü temayülâtı göstermek 
istiyoruz. Zannederim ki milletin bize tevdi ettiği va
zifenin ifası da ancak bu suretle olur. Bir taraftan 
elimizde mevcut olan kuvveti yettiği kadar istimal 
etmek, milletin haklarını istimal için her ne elimiz
den gelirse onu yapmak, diğer cihetten de bunu ya
parken cihanın efkârını «aleyhimize davet etmemek. 
Her türlü sulh emellerini göstermek, her türlü tema-
yülâtını göstermek ve neticeyi Cenabı Haktan baş
ka bir kimseye bırakmaktan başka bir şey olamaz. 
Onun için Paşa Hazretlerinin tahliye zaafımızı gös
terir sözlerine biz iştirak edemiyoruz. Çünkü biz 
Heyeti Vekile, yazdığımız bu nota da bunu göste
rir, arkadaşlardan .itiraz eden noksan başka bir şey 
kalmadı zannederim. 

MUSTAFA BEY (Kozan) — Burada siyasî ve 
iktisadî zencirlerden diyoruz da malî dememişiz. İk
tisadî deyince malî acaba iktisadînin içinde midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (De
vamla) — Biz iktisadî deyince malî mesaili de içinde 
farzettik. Fakat bilmiyorum, kaydı müfit olursa onu 
da koyabiliriz. 

REİS — Salih Efendi, sual soracaktınız, buyuru
nuz. 

SALİH EFENDÎ (Erzurum) — Efendim beyanat 
sualime hacet bırakmamıştır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
tahliye esasını kabul etmeyip de ihzari konferans tek
lif etseler ve İzmir gibi bir yerde teklif etseler buna 
karşı ne gibi bir vaziyet alınacaktır? Bunlar, müta
reke olmasın yalnız hususî bir ihzari müzakereye gi
rişebiliriz, derlerse bunlara karşı o zaman ne gibi 
cevap verecektir Hükümet. İzmit'i de istemiyorlar. 

Edirne'de veyahut İstanbul'da toplanacağız dediler. 
Bu kayıtlara karşı mutlak olarak zikrediyoruz. Tabiî
dir ki bu gibi şeyleri mutlak zikretmek imkânı yok
tur. Böyle bir cevap karşısında bulunursan ne ya
pacağız? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Devam
la) — Efendim, konferansın Türkiye'de olmasını zan
nederim Loidcorc nutkunda söyledi. Yahut Lord Gü-
zon. Fakat daha ziyade onların maksadı İstanbul'dur. 
Konferansın İstanbul'da olmasını istiyorlar. Konfe
ransın İstanbul'da olması bizim işimize gelmezdi. Açık 
esbabını izah edeyim. Çünkü, malûmu âliniz bir yer 
de bir konferans olursa o yerin Heyeti murahhasa 
reisi kuşat eder ve alelekser onu Reis intihap eder
ler. İstanbul'da konferans olduğu vakitte mutlaka 
İstanbul Hükümetinden de birisi gelecektir ve onun 
riyasetinde olacaktır. İkincisi; biz İstanbul'da bulun
duğumuz zaman bizim vaziyetimiz harp ediyoruz. 
Henüz istanbul'dayız siz o bir tarafa gidiniz, biz bu
rayı Vali ile idare ediyoruz, diyemeyiz. Binaenaleyh 
muhtelif nıkati nazardan İstanbul'da konferans ol
ması ve o bildiğiniz Beyoğlu'nun biribir türlü entri-
kalı yerlerinde o konferansın inikadı bizim menfaa-
tımıza muvafık değildir. Sonra bu milletin hakkıdır, 
şerefi icabıdır. Büyük Millet Meclisinin tahtı idare
sinde bulunan bir yerde konferansın olması. Onun 
için bir yer düşündük. Bunun en muvafık olduğu ye
ri izmit'i düşündük. Devletlere karşı aykırı bir ha
rekette bulunmuyoruz. Çünkü arz ettiğim gibi konfe
ransın Türk topraklarında olmasına mütemayildir
ler. Hatta ben Fransa Hariciye Müsteşarı ile görü
şürken istanbul'u teklif ettiği zaman, İstanbul'da ola
maz dedim katiyen. Ya nerede olur dedi. Dedim 
ki Ankara'da yerleştirebilecek oturtabilecek yerimiz 
olsaydı, Ankara'ya davet ederdik dedim. Verdiğiniz 
sözü yapıp da veyahut tahliye ettirmiş olsa idiniz İz
mir'de yapardık dedim. Şimdi onun için Büyük Mil
let Meclisinin tahtı idaresinde bulunan bir şehirde 
konferansın inikadı, bizim için bir çok sebeplerle lâ
zım, buna imale edebilir isek bu bir muvaffakiyettir. 
İzmit'in tahsisi - bazı müşküller çıkarsa 1 müsaade 
ederseniz onu da iktiham ederiz - yani biz her veç
hile sert gitmeyeceğiz, en mülayim halde gideceğiz, 
mülayim olmak âciz olmak demek değildir]. Yalnız 
buna dikkat edeceğiz, mülayim olacağız. O mülâye-
met de aczimizden değil, sulh arzumuzdandır. Sonra 
efendim, diğer bir şey vardır. Malûmu âliniz bu kon
ferans mahalli bizim toprağımızda olursa, o konfe
ransa gelecek bütün azaların ibatesini, iaşesini, es
babı istirahatını biz temin etmeye mecburuz, bizim 
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şehirlerimizde onları oturtacak yerlerimiz pek yok. 
Evlerimizin hayatına pek alışmamışlar, biraz güç 
olur. İzmit'e büyük gemileriyle gelirler ve orada otu
rurlar, sonra diğer bir mülâhaza daha vardır ki - onu 
Heyeti Celileniz notaya bir karar verildikten sonra -
onu arz edeceğim. Nota hakkında bir karar verilmek-
sizin onu arz etmek münasip değil, izmit'in müzake
re sahnesi olmasının daha başka faydaları da var
dır. Yani şimdi umumî olarak arz edebilirim, Heyeti 
murahhasamızı daha kuvvetli teşkil etmek, daha açık
tan, daha doğrusu, daha kati suretlerle görüşmek im
kânını bahşediyor, sonra izmit'ten Ankara'ya doğru
dan doğruya izmit merkezinden telgraf muhaberesi 
imkânı vardır ki en mühim noktalardan birisi de bu
dur. Binaenaleyh izmit'i intihap etmekten maksadı
mız da budur. Ha;., buyurdukları gibi İzmit'i kabul 
etmedikleri takdirde tahliyeyi kabul etmeyerek başka 
bir şehre gelin deflerse onu da o zaman düşünürüz, 
yine Heyeti Celilenizde o zaman müzakere ederiz. 
O zaman kabul mu edeceğiz, ret mi edeceğiz? Bir 
karar veririz. Yalnız bizim taleplerimiz mukayyiden 
olduğu için o kayıtların haricinde bize bir teklifte 
bulunurlarsa tabiî o teklife karşı -bir cevap vermek-
liğimizde serbestîi hareketi haiz oluruz. Çünkü bir şey 
ile mukayyet değiliz. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Müsaade 
buyurursanız, suallerim ikmal olunmadı efendim. 

REtS — Bir sual sordunuz, cevabını aldınız. 
Buyurun Emir Paşa. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendim; bu arzu olu
nan ihzari konferans tesis olunduğuna göre, ihzari 
bir müzakerenin temininin bütün manasiyle tarafta
rıyım, bendeniz onun için - mütareke şeraitinden ol
mak üzere - tahliye meselesinde ısrar etmek fikrinde 
değilim efendim. Girizgâhlı bir surette söylemek ta
raftarıyım. Binaenaleyh zaaf meselesine gelince; ben
deniz zaaf değil tahliyede kimsenin muavenetine ih
tiyaç mes etmeksizin tahliye kudretini haiz olduğu
muz halde tahliye ettirmek için bu ısrar edişimiz 
hoşuma gitmiyor. Bunun bir zaafa hamledilmesinden 
çekmiyorum. 

Evet; ingiltere'nin efkârı umumiyeye ehemmiyet 
vermek mecburiyeti devrini geçirdiği şöyle bir sırada, 
efkârı umumiyeyi iğfal edebilecek bir surette ısrar 
etmeyi ve şerrişte vermekten çekinmeyi muvafık bu
luyorum. Ihzarî bir müzakereye de halel getirmemek 
için girizgâhlı bir surette bir cevap verilmek lâzım 
demek istiyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Ordunun mütalâası Başkumandanlığın Hü

kümete verdiği izahata göre tahliyesiz mütarekeyi 
kabul edemeyiz, bu katiyen ve katibeten menfaatımı-
za, arzumuza muvafık değildir. 

EMlR PAŞA (Sivas) — Bu sulhu kabul etme
mek lâzımdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Yok efendim, müsaade buyurunuz, rica 
ederim. Asıl meseleyi halledelim, mütarekeyi kabul 
edelim üç ay müddetle, üç ay müddetle neticede 
daha üç ay müddetle... «Haydi biz sizin dedikleri
nizi kabul etmiyoruz» dediler, bizi ileri sürdüler. Ri
ca ederim, bugünkü vaziyete göre menfaatımıza mu
vafık mıdır? Bu değil midir? (Katiyen sesleri) 

, EMİR PAŞA (Sivas) — Sual soracağım müsaade 
buyurun. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Efendim, 
«mesaîleri» yerine, «mesaîi insaniyleri» yazılmıştır. 
Buna itiraz ettiler, insaniyet kelimesini kaldıralım 
da «mesaiî insaniye» kelimesini koyalım dediler. Za
tı âlileri de buna temayül buyurdunuz, bendeniz de 
o temayüle karşı ısrar ediyorum kaldırmamak daha 
muvafıktır, mesaîi insaniyeleri, daha muvafıktır. Onun 
için bendeniz ipkasını istirham ediyorum. 

REİS — Tadil teklifi mi vereceksiniz? Sorduğu
nuz sual değil. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Efen
dim, kısa bir zaman ile tahdidi ve bu zamanı tayin 
edeceğimize ufak bir kayıt ilâvesi mümkün müdür? 
Bu suretle oyalamak mahzurundan içtinap etmek, 
kurtulmak suretiyle böyle bir şeyin buraya ilâvesi bu 
konferansın zamanını kısa bir zamanla tahdit etmek 
mümkün rnüdür ve muvafık mıdır? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim, malumu âliniz şimdi üç hafta 
zarfında murahhaslarınızı göndermenizi teklif ede
riz, dediler. Bizim tarafımızdan da böyle bir zamanı 
muayyen, kısa bir zaman için istemek veya şimdi kı
sa bir zaman zarfında müzakeratı bitirmek için mak
satlarını bildirmektir değil mi efendim? Maksadı âli
niz bu ise bunu böyle umumî bırakmaya müreccah 
değildir, çünkü mahzuru daîdir değil mi efendim? Bi
ze bakınız, bunlar ne cevap verecek? Ya kabul ede
cek, ya etmiyecekler, başka bir şey değil. Kabul et
tikleri takdirde gidilecektir, mesele yoktur. Kabul et
medikleri takdirde biz öyle şu zaman, bu zaman gibi 
çok söz söylemiş olmuyoruz değil mi efendim? Nota
mızda bir taraftan bütün efkâr ve amalimizi ifade 
etmek, cihanın efkârına müracaat etmek, fevkalâde 
sulhçu gözükmekte, mümkün olduğu mertebede sul-
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ha müheyya olmakla beraber» metanetimizi ima et
mekle beraber her halde gerek halen; gerek istikba-
len haysiyetimize gelebilecek ufak şeyleri düşünmek-
liğimiz lâzım. O mülâhazaya binaendir, yoksa buyur
duğunuz gibi öyle bir zaman tayin edecek olursak, 
daha kuvvetli tahdit edilmiş olsaydı bizim koyacağı
mız maksada daha iyi olabilirdi. Fakat ne cevap ala
cağımızı bilmediğimiz için böyle bırakmayı muvafık 
bulduk. Heyeti Vekile arkadaşlarınız dün akşam sırf 
bu cümle üzerinde ariz ve amik belki yarım saat dü
şündüler, nihayette böyle olması tensip edildi. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Müsaade buyurulursa 
âcizleri bir sual irat edeceğim : Acaba şu cevabî no
tada, yani kabul edileceğini farz ederek söylüyorum, 
yüzde kaç ümidimiz vardır? Düveli muhtelife bunu 
kabul edecek, Hariciye Vekili Beyin elbette bir he
sabı vardır, malumatı vardır. Onun için soruyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Malûmu 
âliniz, umuru hariciye, bilhassa umuru siyasiye hesa
ba, saymaya sığar şeyler değildir. Bunun istatistiki 
yapılamaz. Binaenaleyh bunu şu kadar zamanda, bu 
kadar zamanda söylemekten acizim. 

REİS — (Haşim Beye hitaben) : Bir sual sorma
ya hakkınız vardır, bir sual sordunuz cevap da aldı
nız, münakaşa, muhavere usulümüzde yoktur. 

HAŞtM BEY (Çorum) — Bir sual mi efendim 
bu? 

HASİP BEY (Maraş) — Notanın ikinci sayfasın
da gerçi Yunan fecayiinden bahsolunuyor ve bu da 
tahliye hususundaki ısrarınızın esbabı mucibesini teş
kil ediyorsa da, bu fecayii düşmanlar işittikçe mem
nun kalıyorlar, bunun tayyı mümkün değil midir? 
(Gürültüler) Bu, notanın tarzı tahririnden çıkarılsın. 
(Gürültüler) 

HARİCİYE VEKİLİ (Devamla) — Notanın tar
zı tahriri pek râna bir surette gösteriyor ki bu nota 
Devletler tarafından bize verilen o kısa bir nota de
ğildir. Biz cihana karşı bu sözleri ne kadar tekrar 
edersek o kadar hakkımızdaki kuvvetimizi gösteririz. 
Hatta müsaade buyurursanız şimdi son sualler bittik
ten sonra şayanı esef bir haber üzerine birer cümle 
daha ilâvesini Heyeti Celilenizden rica edeceğim? O 
da masum İslâm kanlarını yeni kurbanlarla tezyit ey
lemektedir, cümlesinden sonra (son günlerde ezcümle 
İtalyanın tahliye ettiği Söke taraflarında köyleri yak
mak ve ahaliyi katli âm etmek suretiyle irtikâp ettik
leri mezalim bu iddiamızın yeni bir delilidir.) diye
ceğiz, bu cümleyi ilâve edelim. (Hay hay muvafık sa-
daları) 
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I HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
| bu, zaman zaman geçmekle beraber şimdi Hariciye 
I Vekili Beyefendi de buyurdular : Ordu sureti kati-

yede tahliye esasını kabul etmiştir. Hariciye Vekili 
Bey; ordu alettir, ordudan fikir alınmaz, fikir mecli
sindir, ordu mecburdur. Bir kere bu bahsi kabul et
mem. İkinci, bendenizin sualden maksadım verilecek 
notada alınacak cevaba göre bizim şu teklifimiz ne 
gibi aksedecektir, buna karşı tedbir alınmadan, ne 
imza edilir ve ne de verilir. Buyurdunuz ki, ne cevap 
gelirse onun da cevabını veririz. Hayır, evvelâ gele
cek cevabı düşünür sonra yazarız. Şimdi tahliyeyi 
kabul etmiyorum dedi. Biz bir şeyle mukayyediz, o 
^a ihzari müzakere ile kabul ediyonız dedik. Şu şart
la ki ihzari müzakereyi kabul ediyoruz, demiyoruz. 
Diyoruz ki ihzarı müzakere yapmak üzere bu husus
ta buraya geliniz. Şimdi onlar bizi tutacaklar, diye
cekler ki, ihzari mütareke yapmak şöyle dursun mü
tarekeyi de yapmayınız. İstanbul'da, Edirne'de veya
hut Roma'da ihzari bir müzakere yapalım. Eğer bi
zim zararımıza olarak yarın böyle bir müşkülât kar
şısında kalırsak Hariciye Vekâleti siyaseti umumiye-
since tespit edilecek gaye nedir? Bendenizin sualim 
bu idi. Buna dair bir cevap alamadım. Sonra şurada 
dördüncü sayfada bir kelime vardır. (Hoca Vehbi 
Efendiyi göstererek) Efendi Hazretlerinin de nazarı 
dikkatini celbetmiştir. (Meşru ve mütevazi olan gaye
ler) Mütevazi olan gaye gerçi nisbeti millet amma, o 
kelime orada meşru bir mütevazih olsa daha müna
siptir. Yani mütevazi gaye olamaz, çünkü gayeye ma
tuftur. Mütevazi gaye muvafık olmıyacağı tarzına 
ben de iştirak ediyorum. Siz de müsaade ederseniz 
meşru ve mütevazi kelimesiyle tashih edelim. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Şimdi birinci nokta her daim tekrar edil
mesi elzem olan bir şeydir. Zannederim Hüseyin Av-
ni Bey biraderimiz de tamamiyle benim gibidir, her 
şeyi ehline bırakmalıdır. Her şey hakkında karar ver
meden evvel muhakkak milletin hayatı ve mematını 
elinde tutan ordunun reyi alınmadan, hangi Heyeti 
Vekilenin; hangi Meclisin nefsülemri muvafık olur? 
Verdiği karar nefsülemre tabidir. Rica ederim, bura
da ordu dediğiniz Başkumandanlıktır, ordu dediği
miz Erkânı Harbiye Riyasetidir, ordu dediğimiz Mü-
^afaai Milliye Vekâletidir. Ordu dediğimiz Ordu Ku
mandanı değildir. Rica ederim onları niçin vekil et
tiniz? Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti yine vekâ
lettir, Müdafaai Milliye Vekâleti' yine vekâlettir. Baş
kumandanlığı cümlesinin başına getirdik, ne için? 
Arkadaşlar düşmanı atmak için ise düşmanı atacak-
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lana evvelâ kendisine sormak lâzımdır. Ondan sora
rız, benden değil. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hayır, onu 
sual sormadım. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İkincisi, 
buyurdular ki: Evet onda halkları olabilir. Siz bir tek
lif yapıyorsunuz. Amma bu teklife gelecek cevabın 
dhıfiimalâu müteaddidesini nazan itibara alarak ve on
ların içerisinde mahzurlar da olacağını düşünerek bun
lara karşı yanlış hareket ediyorsunuz. Bu sual sorul
malıdır. Bendeniz ne dedim: Gelecek cevaba göre dü-
şürünüz. Gelecek cevabı, düşünürüz demek bu sözbri 
yalnız Hariciye namına söz söylemiyorum, aynı za
manda Heyeti Vekile namına söz soyuyorum. Bunları 
yazarken elbette ve elbette Hükümet bunları düşündü. 
Faıkat Meclisi Âlinizde, şu cevap gelirse şunu yapmak, 
bu cevap gelirse bunu yapmak mümkündür diye bunu 
izah etmekten ise o cevap geldiğinde mesuLiyeC!in<i de
ruhte eden arkadaşlar, biz Heyeti Vekile böyle böyle 
ihtimalleri nazarı dikkate almıştık, şimcüi şöyle bir 
cevap geldi. Buna göre hareket edeceğiz desek... (Doğ
ru sesleri) Sonra efendim, oradalki söz (Meşru ve mü-
tevazfdır) kelime baiâpervazane değildir demektir. Mü
saade "buyurursanız, bunu şey etmeğe de mecbur id'ik. 
Belki cümlede belki, tertipte iyi edebiyata vaktf olmayan 
bir hal olabilir. Biz bu kelimeleri yazarken daJma bu
nu Fransızca gönderildiğini nazarı dikkate alarak ya
pıyoruz. Eğer ibarede düşüklük varsa bundandır. 
Fakat söylemek istediğimiz mütevazıdır. Bizim hak
larımız meşrudur. Fakat bailâpervazane değildir. Efen
diler, biz Osmanlı İmparatorluğunun ismi ile sizin 
karşınızda bulunuyoruz. Bağdaştan Basra'dan Bel
çika'dan olan yerleri istemiyoruz demektir. Onun için 
kelime mütevazidir. Başka şeye lüzum yoktur zanne
derim. (Kâfi kâfi sadaları) 

Efendim bu cümlenin ilâvesini de teklif ediyorum, 
kabul eder misiniz? 

REİS — Efendim, heyeti umurrtiyesinıi reyinize arz 
etmeden evvel Hariciye Vekili ikinci sayfanın dördün
cü fıkrasında (Masum olan İslâm kanlarını yeni kur
banlarla tezyit eylemektedir) cümlesinden sonra (Son 
günlerde ezcümle İtalya'nın tahliye ettiği Seke ta
raflarında köyleri yakmak, ahaliyi katliâm ötmek su
retiyle irtikâp ettikleri mezalim bu iddaimızm yerjs 
bir delilidir.) 

HASAN BEY (Trabzon) — Reis Bey; «Yunanlı
lar» kelimesini ilâve edelim. Yunan ordusunun irtikap 
ettikleri mezalim demek lâzım gelir. (Doğru sesleri) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamda) — Pekâlâ, doğ
ru.... 

REİS — Yunan ordusunun - tekrar ediyorum 
son günlerde ezcümle İlaryanın tahliye ettiği Söke 
taraflarında, köyleri yakmak, ahaliyi katliam etmek 
lika ettikleri efalî iddia ettiğimiz mezalimin yeni bir 
delilidir, cümlesinin ilavesini teklif ediyor, Hariciye 
Vekili... Bu fıkrayı kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın; (Ekseriyeti azime ile kabul edildi) 

Efendim, müzakerenin kifayetine dair takrir var, 
tadil teklifleri de var, Hasan Fehmi Beyin, Lütfi Beyin 
ve Hüseyin Avni Beyin de hakkı kelâmları vardır. 
evvelemirde müzakerenin kifayetini reyi âlinize arz 
edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Müzakerenin kifayeti ekseriyetti azime ile ka
bul edildi. Takrirleri okutuyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfidir, bir 

defa da Hariciye Encümendnii dinleyerek tashih için 
verilen takrirlere geçilmesini teklif eyleriz. 

22 Nisan 1338 
Gümüşhane İzmir 

Hasan Fehmi Mahmut Esat 

REİS — Efendim, Hariciye Encümeni, mazbata-
siyle notayı aynen kabul ettiğini arz etmiştir, zanne-
derüm. 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Cev?bî nota müsveddesinin reye vaz ve kabu

lünü teklif eylerim. 
Karahisarı Sahip Biga 
Mehmet Şükrü Hamit 

Canik Canik 
Emin Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, nota cevabının aynen kabulü

nü teklif eylerim efendim. 
22 . 4 . 1338 

Ergani 
Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Nota müsveddesinin dokuzuncu fıkrası, ki dör

düncü sayfada muharrerdir. İşte o sayfanın ikinci 
satırındaki «Cezaya» kelimesinin «zararlara»^ tebdi-
len tayyını teklif eylerim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 
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Riyaseti Ceüleye 
Notada (ceza) yerme (zararlara) kelimesinin ya-

znbnasmı ve mesaîi iroaniyeden «insanjye> sözünün 
tayyını teklif eylerim. 

Edirno 
Şeref 

Riyaseti Ceîliteye 
22 . 4 . 1338 

Cevabî nota heyeti umumdyesi ve tarzı tahrirî iti
bariyle güzeldir, şayanı takdirdir. Yalnız berveçhi âti 
ufak tefek ketime tadilâtı yapılmasını lüzumlu gör
mekteyim : 

İkinci sayfada alttan onuncu satırdan Hıristiyan 
kelimesinin kaldırifması; alelıtlak ekalliyetler demek 
kâfidir ve mesaîi insaniye yerine yalnız mesaî kâfi
dir. 

Üçüncü sayfa üstten üçüncü satıra esasen Yuna
nistan ile alâkai katiyesi almayan şeraiti sülhiye su
retiyle tasrih etmeli. Vakia notada aşağı tarafta da 
buna dair kayıt varsa da burada tekrarı da faydalı 
olur. Üçüncü sayfa alttan sırf müsfüman olduğu için 
kaydı behemehal tay olunmalı ve bu satırın başında
ki Hıristiyan kelimesi yerine de (diğer milletlere) di
ye yazmalıdır. Bu suretle arzu edilen mana zaten 
tahtında müstetirdir. 

Esasen alemi İslâm, Tür(k0davasını kavramış ve 
pek iyi müdafaa etmektedir. Notanın bu kısmının 
alâkali kalması âlemi Islama karşı propaganda yap
mak maksadiyle yazıldığı anlaşılıyor. Bundan gele
cek fayda zararından fazla olacağına kaniim. 

Dördüncü sayfa üstten ikinci satır: en ağır ceza 
yerine en ağır zarar komak daha doğru olur. 

Beşinci sayfanın üstten beşinci satırın başına (... 
tarihli notada kendilerine salâhiyet ita olunduğu bil
dirilen Düveli müttefika murahhaslarının tarzında 
yazılması bu iznik içtimainin hiç bir suretle Düveli 
mütelife notasında, mezkûr esasatı sulhiyenıin kabu
lü manasını tazammun etmiyeceği ve tamamen ih
zari mahiyette olacağı noktai nazarım daha sarih ifa
de» eder fikrindeyim. 

Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celiieye 
Notaya yazılan cevap müsveddesi en muvafık bir 

şekilde, ölüp ancak Ömer Lütfi Bey arkadaşımızın 
teklifi veçhile «ceza»! kelimesinin «zarar», kelimesine 
tahvilinden sonra aynen kabulünü arz ve teklif eyle
rim. 22 . 4 . 1338 

Dersim 
Abdulhak Tevf ik 

| Notanın nihayeti olan (şu kadar var ki) den son-
I rası katiyeti ihlâl su. götürür yeri bulunduğunu ima 
I ediyor. Bu notaya muvafık cevap verecek alsalar bi-. 

le ihzari müzakereye taliki mesele etmelerine sebep 
I olacaktır. Böyle bir teklif ve tedbirin, notaların teva* 
I li edeceği anlaşılırsa o zaman yani nihayete saklan* 
I masını ve (şu kadar var ki) ile başlayan son fıkranın 

tayyını teklif eylerim. 
I Ertuğrul 
I Necip 
I Riyaseti Celiieye 
I Şu kadar var ki fıkrasından sonra (esasatı sulhn 
I ye hakkında) bir fıkranın ilâvesini teklif eylerim. 

22 . 4 . 1338 
I Siverek 
I Lütfi 
I Riyaseti Celiieye 
I Düveli 'itflâfiye murahhaslarının evvelce derme-
I yan ettikleri şeraitten ahiren vermiş oldukları cevap-
I la rucu etmiş olmalarını, müzcerret bizi oyalamak 
I ve bu sebeple düşmana daha ziyade iktisabı kuvvet 
I için vakit kazandırmak istediği manasım veriyoruz. 
I Bir taraftan da İzmit'te, tarafeyn murahhasları ara-
I sında muhtelif nokatı nazar üzerinde münakaşa icra-
I rası için teklif atta bulunmakla düşmana bu fırsatı 
I biz vermiş oluyoruz. Binaenaleyh eğer bu suretle im-
I rarı evkat bizim için daha ziyade 'iktisabı kuvvet et-
I meyüp te düşman için daha ziyade istifade bahş ol-
I duğuna Hükümet kani ise notadan bu (izmit'te mu-
I rahhasîann içtima) fıkrasının tayyını ve cevabın da-
I ha katî verilmesini teklif eylerim. 
I Yozgat 
I Süleyman Sim 
I Riyaseti Celiieye 
I Arkadaşların bazılarının talebi veçhile (mesaîi in-
I saniyeleri) terkibinden (insaniye) kelimesi tayyolu-
I nursa Hıristiyan ekalliyetlerin himayelerini ve binaen 
I taassubu Hıristiyaniyelerini yüzlerine vurmak gibi bir 
i 
I nezaketsizlik olacağından rnezkûr taleplerin reddiyle 
I (mesaîi insaniyeleri) tabirinin hal'iyle ipkasını talep 
I ve teklif eylerim. 
I Sivas 
I Mustafa Taki 
I Riyaseti Celiieye 
I Cevabî notanın muhtacı tadil olan cihetleri hak-
I kındaki mrkatı nazarımı şifahen arz ettiğim veçhile 
I tespit etmek üzere ikmali müzakerenin yarına taliki-
I rai teklif eylerim. 
I Malatya 
I Lütfi 
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REİS — Hariciye Vekili Beyefendi; bu bapta ce
vaplarınız var mı? 

YUSUF KEM Al, BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Birer birer cevap vermek icabetmez. 
Zannediyorum, ki kâfi derecede cevap verdim. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim, bendeniz 
mühim mesailde, kullanmış olduğumuz usulle doğru 
yola çıkacağımızı zannetmiyorum. Bir usulümüz var.. 
Ret veya kabul veyahut şunu istiyorum deniliyor. 
O takrirler bir mesele ürerine değil kıi. Efendim gö
rülüyor ki Mecüsi Alli; notayı heyeti umumiyes'iyle 
kabul etrnişitir. Yalnız ufaik, tefek kelimeler ilâve edil
mek iiSteniyor. Bu iş, dbslt'lar alış verişte görsün de
ğildir. Mademki böyledir, binaenaleyh bendeniizce 
bu takririn heyeti umumüyes'ini Hariciye Velküli Beye 
Verelim. Lütfen mütalaa buyursunlar, Meclisin He
yetti Umumliyösin'in fikrini de alsınlar, ona nazaran 
yapsınlar değil mi efendim? Hamuta bazılarını, kabul 
buyurduklarını da burada söylediler. (Doğru sesle
ri) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta-
ırrtonru) — Efendim; bundan maksat müzakerenin te
nini ise doğrudan doğruya ona gidelim, onu mev-
zuba'hüs edelim. Yok, eğer tehiri değil de bu takrir
lerin yegân, yegân tetiklik] ise veriniz bendenize birer 
birer tdtfcik edeyim. Yalnız zannediyorum kıi bu tak
rirlerin ekserisine cevap verdim ve fikrimi izah et-
tiim. Binaenaleyh simidi vereceğim cevaplan evvelce 
verdim, zannederim. Eğer Heyetti Celileniz, tasvip bu
yurur da tekrar tetkik edilsin denirse onu da yapayım. 
(Hayır, 'hayır sesleri) 

REİS — Efendim, Hüsrev Beyefendinin beyana
tına mukabil Hariiciye Vdküli Beyin mütalaatım dinle
diniz. Buna nazaran Hüsrev Beyin takririni reyinize 
arz ediyorum. Yani takrirler Hariciye Vdkâîsiine ha
vale edilsin; neticemi ayrıca müzaikere edelim, diyor
lar. Bunu kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın? Ka
bul edilmedi efendim. Malatya Mebusu Lütfi Beyin 
takririni reye koyuyorum efendim. (Malatya Meşbu
su Lütfi Beyin Talkriri tekrar okundu) 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
ediforietfi efendim. 

(Edirne Mebusu Şeref Beyin takriri tekrar okundu) 
(Hayır sesleri) 

REİS — Burada iki fıkra var. Birer birer reyini
ze koyacağım. Evvelâ notada oeza yerine zararları 
kelimesinin yazılmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Efendim tefrik eitimek mümkün değil; muva
fakat edenler lütfen ellerini kaldırsın. Efendim; elle-
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rinizi indiriniz. Arkadaşlar rica ederim yerlerine otur
sunlar. Diğer suretle reye koymağa mecburum. Nota
da «Cezaen» yerine «Zararlara» keliımesiniin yazılma
sını arzu edenler lütfen ayağa kallksınlar? Efendim 
notada cezaen yerine zararlara kelimesinin yazılma
sı ek'seriyatıl'e kabul edildi. 

ikinci fıkrası, mesaii insariiyeden, insaniye kelime
sinin tayyını teklif ediyor. Bu tayyı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın?.. Kabul edilmedi 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, usu
lü müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. Maksa
dım anlaşılmadı. Şimdi Hariciye Vekili Beyefendi gerek 
insani kelimesinin ve gerek zarar kelimelerinin Heyeti 
Vekilece kabul olunduğunu ve yazridığını söylemişti 
Şimdi reye konduğunda hay, hay diye bağırmıştık. 
Beş el kaüktı. Onun için bununla oynamağa vaktimiz 
ydklUır. (Gürültüler ve handeler) 

REJS — Efendim, müsaade buyurun. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Usulü 
müzakereye ait söyliyeceğim. Efendim, malumu âli
niz mesaili 'hariciyenin M'ecliste müzakeresi'için riizam-
namemiizde ayrıca bir fasıl temin edilmiştir. Bu diğer 
(kanunlar gibi tadilname sökünde müzakere edilmez 
efendim. Vakıa tadilname veriliyor. Fakat Hariciye 
Encüim?nine Heyeti Aliyenizce diğer encümenlerden 
daha fazla salâhiyet verilmiştir. Meclisin nazarı dik
kate alıp kabul edeceği her hangi bir takriri Hariciye 
Encümeni muzip görmezse nizamnam'enin tarzı tah
ririne göre Meclisin ondan feragat etmesi lâzım ge
lir. Bunun için işi uzatmaktansa Hariciye Encümeni 
şu okunan takrirlerden hangisini kabul edecek veya 

| tashihler arasında hangisini, kabul edecek ise bunu söy-
1 leşin, işi süratle halledelim. Bunun için Hariciye En

cümeninin bir mevkii mahsusu vardır ve onun reyi
ne müracaat zaruridir. Nizamnameye riayet ektiğimiz 
takdirde.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — O İstanbul 
Meclisinde. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Hatıra 
gelir ki Meclisin ekseriyetinin kabul ettiği nokıtai na
zarda Hariciye Encümeni aksini iltizam ederse mutla
ka ekalliyetin reyi ile mi mukayyet olacağı? O vakit 
efendiler, encümeninizi değiştirmek icabeder. Yoksa 
mesaili hariciyede alelusul her şeye karar verilmez. 
Bunun için Hariciye Encümeninin hakkını teslim ede
lim. Bu tekiiiflerden hangisini kabul edebilecekitir. On
dan sonra Meclisi Alinin mutlaka ısrar edeceği nokta
lar varsa o ayrı bir mesele teşkil eder. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim, 
cidden arkadaşlarımız muhlim bir noktaya işaret bu
yurdular. Yalnız Hasan Fehlmi Bey zannederim yal
nız bir ndkltaıda Meclisimizin şekline isabet buyurdu
lar. -Çünkü Mecl'isimiz öyle buyurdukları gibi değil
dir. tş içlinde istical vardır. Zira bizim Meclislimiz her 
sıfaltı camidir. Binaenaleyh bu tadil nameler Encümene 
verilmeli ve bunun üzerine tetkik edilmelS. Bunların 
dercinde fayda nedir diye bir mazbata ile gelirlerse 
îsabet ederler. Fakat bizini MeclisHe bir hassa, bir 
hastalık vardır ki o da alelacele bir işi çıkarmaktır. 
Bunda teemmül lâzım ve teennıi lâzımdır. Bu tadilna-
meleri Encümene verelim. Encümeni Hariciye iki saat 
sonra biz bunların dercinde bir mahzur varsa tekrar 
bize bikfirilsin. Fayda varsa dercedils'in ve bitsin. 
Eğer biz bu zihniyetle müıstacelen iş çıkaralım dersek 
bu hata devam eder. Efendiler; o nizamname, yarın 
bizim ihtiyacımıza kâfi değildir. Bu günkü ihtiyacı
mız budur. Hariciye Encümenine veririz. Hariciye 
Vekili Beyefendi ile bir saat, ikli saat müzakereden 
sonra bizi ükna edecek delil ile gelirler. Bu ibarelerin 
ithalinde şu zarar var, konmamasında şu fayda vardır 
diye mazbata ile gelirler ve bizi bu suretle tenvir et
melidirler. Takrir veren arkadaşlarımızın mütalaası 
alınmadan takrirler reye kondu. Tabii bu müşküldür. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Usulü müzakere 
hakkında söylendi, yine aksii takarrür etti. 

REİS — Niçin söylüyorsunuz efendim, söz ver
medim. (Handeler) Hariciye Vekilinden sordum. Ben 
bu takrirlerin ekserisine şifahen cevap verdim buyur
dular. Ayrıca tamikine ve mütalaasına lüzum gör
müyorum. Fakat tehirini Heyeti ali yen iz arzu edi
yorsa ki o da şimdi reyinizle arzu etmiyoruz dediniz. 
Binaenaleyh Hasan Fehmii Beyefendinin ifadelerine 
Hariciye Encümeninin mütalaası varit olacağı söylen
di. Hariciye Encümeninin rey ve mütalaalarının sor
ması lüzumuna kan'i olduklarını anladım. Onun için 
Hariciye Encümeni Mazbata muharriri bey bu husus
ta söz aldı, ona söz veriyorum. Bu suretle neticeye 
vasıl olabiliriz. 

VELİ BEY (Burdur) — Efendim, Hariciye Encü
meniniz cevabi nota hakkındaki noktai nazarını maz
batasında bildirdi, ve dedi ki bu müsvedde aynen kabul 
edilmelidir ve Encümen ekseriyeti ile bu müsveddeyi 
tiasdik etmiştir. Kabul edilmelidir. Encümen yine 
ekseriyetle müsveddeyi tespit ermiştir. Binaenaleyh 
Encü Tien hissiyatını, kanaatini, noktai nazarını bu 
mazbatada izhar etmiş bulunuyor. Bu kanaatini En
cümen izhar ederken Heyeti Celilenin durudıraz mev

zuu münakaşası oian kelimat, cümleler üzerinde mü
nakaşalarda bulundu ve Heyeti Vekile tarafından ge
tirilen müsveddenin ihtiva efitiiği kelimelerde ve cüm
lelerde mevcut olan mcaniriin ve oraya o kelimelerin 
konulmasını pek mütlevazin, pek mabirane ve maksa
dı pek ziyade temine kâfi olduğu kanaatini izhar etti 
ki onu aynen muhafaza hususunda musir kalmıştır. 
Bunun içlin rica ederim bu gibi siyasi metinlerde ke
limeleri ulu orta ilhamlarla tebdil etmekten ise kâmil, 
etraflı, uzun düşüncelerin mahsulü olan metni aslinin 
ana fikirleri madamki mahfuz kalacaktır. Kelimat in 
mahfuz kalmasını ilttizam edelim ve Harciye Encü
meninin mazibatasıki Hariciye Vekili Beyefendinin 
kabul ettiği bazı tadilât müstesna olmak üzere kabul 
ederek bu takrirleri Hariciye Encümeni mazbatası ile 
karşılaştırmak suretiyle Hariciye Encümeni Mazba-
atası kabul edilsin ve metin aynen muhafaza edilsin. 
Bu suretle metnin aynen mahfuziyeti cihetini iltizam 
etimiş olalım. Encümen bu noktai nazarını tasvibi ali
lerine arz ediyorum, ve hepimizi tahrik eden endişe
lerin metnim mahfuziyetiyle beleğan mabelağ temin 
edileceğini Encümen namına izhar ediyorum ve o 
kanaatta bulunuyorum. 

REİS — Efendim, Hariciye Encümeni namına 
mazbata muharriri Beyefendinin beyanatı mesmu âli
niz oldu. Kenldi ifadeleriyle teyit ettikleri gibi şimdi
ye kadar Hariciye Vekilinin Söke vaziyeti dolayısiyle 
icra edilen mezalim hakkında teklif ettiği ve heyeti 
umumiyece kabul edilen fıkradan başka Edirne Me
busu Şeref Beyin takririndeki ceza yerine zarar keli
mesinin Heyeti Umumryesiyle kabul ve ikame edil
mesi suretini Encümen de kabul ediyor. Bundan baş
ka diğer takrirlere karşı Encümenin bu baptaki mü
talaası üzerine mazbatayı Reyi Alinize arz ediyorum. 
(Muvafık sesleri) Şu halde Makamı Riyaset Hariciye 
Encümeninin mazbata muharriri vasitasiyle izah etti
ği veçhile mazbatasını reyi âlinize vazediyorum. Ha
riciye Encümeninin kabul buyurulan tadilâtta dahil 
olduğu halde ve Hariciye Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, büyük bir ekseriyet
le Haridiye Encümeninin kabul tarzında olan teklifi 
kabul edildi. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Arkadaşlar; bir nokta daha arz edeceğim. 
Deminki maruzatım sırasında demiştim ki (İşitemi
yoruz sesleri) İzmit'in mahalli içtima olmak üzere 
teklifi bir başka mülâhazaya mebni demiştim ve onu 
nota Heyeti celideniz tarafından kabul edildik ten son
ra arzedileceğini beyan etmiştim. Biz Heyeti Vekile 
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arîcadaşları düşünüyoruz kli izmit'e gidecek Heyeti J 
murahfoasarnızın başında bizzat Mechs Reisi Paşa I 
Hazretlerinin bulunması bir çoik ndkatı nazar itibariyle j 
muvafik ve memleketin menafti iktizasındandır. (Çok I 
muvafık sesleri) Bunu tabîi şimdiden Düveli müteli-
feye bildirmiyoruz. Yalnız bir cevabı muvafık aldığı
mız zaman kendilerine bildireceğiz. Cevabı muvafık I 
almadan bildirmek muvafık değildir. Yalnız şimdi- ] 
den Heyeti Celilenizün malumu olmak üzere arz edi
yorum. Çünkü malumu âliniz Meclis Reisi Paşa Haz- J 
relüleıli, Heyeti muralhhiasanın riyasetinde gdtitMeri va- I 
kilitle kendilerime verilecek safâh'iyetname Hariciye Ve
kâletinden değil doğrudan doğruya Meclisi Aliniz- I 
den olacaktır. Yani Meclîsi Aliniz bir kararı mahsus I 
ittihaz buyuracaktır ve Türkiye Büyük Millet Meclü- I 
einin fevkalâdelikleri işte bu gibi kararlarla görü- I 
leceiktir. Onun için şimdiden Heyeti Celilenlize arz 
ediyorum ve netice olmak üzere budur (inşallah ses- I 
leri) 

LÜTFİ BEY (Malatya) — Böyle sahilde bulunan 
bir mahalle Paşa Hazretlerinin gitmesi doğru mudur I 
bir mahzur yok mudur? I 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Onların.. 
RElS —Efendim müsaade buyurursanız haft cel- I 

sede Heyeti Al'iyeriize arz edilmek üzere Yusuf Kemal I 
Beyin KastamorıU Mebusu sıfa'tiiyle bir takriri vardır. I 

Büyük Milkit Meclisi Riyaseti Celilesine I 
Ahiren Avrupaya vukubulan seyahatim esnasın

da Heyeti Vekile karariyle acizlerine verilmiş olan 
yevmiye mlikitarının Meclisi Alice muvafık ve münasip 
görülen hadde tenzilini sureti mahlsusada niyaz ve bu i 
muamelenin hafi bir celsede icrasını - düşmanlarca bu 
bapta yapılacak propagandadan ibtirazeı - ayrıca arz 
ve teklif eylerim. 

11 Nisan 1338 
Kastamonu Mebusu ve 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

YUSUF KEMAL BEY" (Hariciye Vekili) (De
vamla) Yalnız Mebus sıfatiyle değil aynı zamanda 
Hariciye Vekili sıfatiyle.. 

RElS — Efendini, Yusuf Kemal Beyin Heyeti 
Alinlize vaki olan maruzatına muttDali oldunuz. Söz is- I 
tteyen var mu? (Muvazeneli Maliyeye sesleri) I 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisartsahip) — Evvelce bu 
hususlta karar verilmetpiş midir? I 

RElS — Eıendim cereyan eden muamele gayet sa- I 
riftcir. Yusuf Kemal Beyefendi Avrupa'ya giderken 
burada izahat verlm'i&Jtir. Bu bapita Hükümet tahsisat I 
tahlif etti, Heyeti umumiye haltta Muvazeneli Maliye- J 

I ye gitmeğe lüzum görmeden müstacelen kabul ettiniz. 
I Bu beyeli umumiyenin malumu olduktan sonra, ta-
I bii beyan etme/k mecburiyetindeyim. Hariciye Vekili 
I Beyefendi bunu bazı sözler söylemek suretile bu teklifi 
I Heyeteii âliyenize arz ediyor/Heyeti Aîiyeniz tenkisi 

muvafık görüyorsanız ona göre muamele yaparız. 
I Muvafık görmüyorsanız yapılacak bir muamelesi ol-
1 mıyacaktır. Bu taikriri muamele görmek üzere muva

fakat edenler lütfen el kaldırsın, heyeti umumiyesi 
I bu takririn mucibi muamele bir şekli görülmedi. 

I Efendim, hafi celsenin kifayetine ve celsei aleni-
I yeye geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka-
I bul edilmiştir. 
I Lütfen arkadaşlar salonu teîlkeîmesinler. B*ir me-
I sele hakkında İktisat Vekâletine istizah taikriri var

dır. 
I Celsemiz alenidir efendim. 

I (Okunmayan Takrirler) 
22.4.1338 

I Riyaseti Celileye 
I Cevabî nota, heyeti umumiyesi ve tarzı tahriri 

itibariyle güzeldir. Şayanı takdirdir. Yalnız berveçhi-
I âti ufak tefek kelime tadilâtı yapılmasını lüzumlu 
I görmekteyim. 

İkinci sayfada alttan onuncu satırdan «hristiyan» 
I kelimesini kaldırmalı. Alelıtlak «ekalliyetler» demek 

kâfidir. Mesaii insaniye yerine yalnız mesai kâfidir. 

Üçüncü sahife üstten üçüncü satır : Esasen Yu-
I nanistan'la alâkai katiyesi olrnıyan şeraiti sulhiye ne 

suretle tasrih edilmeli. Vakıa notadan aşağı tarafta 
da buna dair kayıt varsa da burada tekrarı faydalı 
olur. 

Üçüncü sayfa alttaki «sırf Müslüman olduğu için» 
kaydı behemahal tay olunmalı ve bu satırın başında-

J ki «hristiyan» kelimesi yerine de «diğer milletlere» 
diye yazılmalıdır. Bu suretle arzu edilen mana zaten 
tahtında müstedirdir. 

Esasen âlemi islâm Türk davasını kavramış ve 
I pek iyi müdafaa etmektedir. Notanın bu kısmının 

alâhalihi kalması âlemi İslama karsı propaganda yap-
l mak maksadiyle yazıldığı anlaşılıyor. Bundan gelecek 

fayda zararından fazla olacağına kaniim. 

I Dördüncü sayfa üstten ikinci satır. «En ağır ceza» 
yerine «en ağır zarar» demek daha doğru olur. 

Beşinci sayfanın üstten beşinci satırın başına 
I (... tarihti notada kendilerine selâhiyet ita olunduğu 

bildirilen düveli müttefika murahhaslarının) tarzında 
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yazılması bu İzmit içtimainin hiç bir suretle düveli 
mutelife notasından mezkûr esasatı suihiyenin kabu
lü manasını tazammun etmîyeceği ve tamamen ihza
ri mahiyette olacağı noktaî nazarına daha sarih ifade 
eder fikrindeyim. 

Trabzon 
lüsrev 

Riyaseti Celileye 
Düveli itilâfiye murahhaslarının evvelce dermeyan 

ettikleri şeraitten ahiren vermiş oldukları cevapla rü-
cu etmiş olmalarını mücerred bizi oyalamak ve bu 
sebeple düşmana daha ziyade iktisabı kuvvet için va
kit kazandırmak istediği manasını veriyoruz. Bir ta
raftan da İzmit'te tarafeyn murahhasları arasında 
muhtelif nikah nazar üzerinde münakaşa icrası içki 
teklif atta bulunmakla düşmana bu fırsatı biz vermiş 
oluyoruz. Binaenaleyh eğer bu suretle imrarı evkat 
bizim için daha ziyade iktisabı kuvvet etmeyip de 
düşman için daha ziyade istifade bahş olduğuna hü
kümet kani ise notadan bu (îzmit'de murahhasların 
içtimai) fıkrasının tayyını ve cevabın daha kat'î ve
rilmesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırn 

Riyaseti Celileye 
Notaya yazılan cevap müsveddesi en muvafık bir 

şekilde olup ancak Ömer Lütfi Bey arkadaşımızın 
teklifi veçhile «ceza» kelimesinin «zarar» kelimesine 
tahvilinden sonra aynen kabulünü arz ve teklif eyle
rim efendim. 

22.4.1338 
Dersim 

Abdülhak 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Ahirren Avrupa'ya vuku bulan seyahatim esna
sında Heyeti Vekile karariyle âcizlerine verilmiş olan 
yevmiye miktarının Meclisi Alice muvafık ve müna
sip görülen hadde tenzilini sureti mahsusada niyaz 
ve bu muamelenin hafi bir celsede icrasını - düşman
lara bu bapta yapılabilecek propagandadan ihtira-
zen - ayrıca arz ve teklif eylerfm efendim. 

11 Nisan 1338 

Kastamonu Mebusu 
Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

(Celsei hafiyye meyanında ruznarneye. 11.4.1338 
Heyeti Umumiyeye 12.4.1338) 

Reddedilmiştir. 
22.4.1338 

Kâtip 
Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Cevabî notanın muhtacı tâdil olan dihetleri hak

kındaki nikatı nazarimi şifahen arz ettiğim veçhile 
tespit etmek üzere ikmali müzakerenin yarına talikini 
teklif eylerim. 

Malatya 
Lütfi 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidÜr. 
2. Cevabî nota müsveddesinin reye vaz ve ka

bulünü teklif eyleriz. 
22 Nisan 1338 

Canik Biga 
Emin Hamit 

Karahisansahip Canik 
Mehmet Şükrü Süleyman 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Nota cevabının aynen kabulü

nü teklif eylerim efendim 
Ergani Mebusu 

Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Tahliyenin sulha tekaüdüm etmesini muhik göste

recek esbab ve delâlet meyanma âtideki mealde bir 
noktanın ilâvesini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Necip 

Hadisenin 'izalesi sebebin refine mütevakkıf bulun
ması kaidei külliyesine ve vaziyeti hazırayı tevlid eden 
esbabın en mühimmi Mondros mütareke vaziyet ve 
şeraitinin ihlâli olmasına göre dahi tahliyenin, yani 
o mütareke vaziyetine rücuun her şeye tekaüdüm et
mesi lâzirnei hakkaniyet olarak görülmek iktiza eder. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfidir. 

Bir defa da Hariciye Encümenini dinleyerek tashih 
için verilen takrirlere geçilmesini teklif eyleriz. 

22 Nisan 1338 
İzmir Gümüşhane 

Mahmut Esat Hasan Fehmi 
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Riyaseti Celileye 
Arkadaşların bazılarının talebi veçhile (mesaii in

sani yeleri) terkibinden (insanîye) kelimesi tay olu
nup hristiyan ekalliyetleri himayelerim ve binaenaleyh 
taassubu hristiyanelerini yüzlerine vurmak gibi bir 
nezaketsizlik olacağından mezkûr taleplerin reddiyle 
(mesaii insaniyeleri) tabiridin haliyle ipkasını talep ve 
teklif eylerim. 

Sivas 
Mustafa Taki 

Riyaseti CeJafeye 
Notada (ceza) yerine (zararlara) kelimesinin ya

zılmasını ve mesaii insariiyeden (insaniye) sözünün 
tayyını teklif eylerim. 

(Birinci fıkra kabul edilmiştir. Kâtip Hakkı) 
22 Nisan 1338 

Edirne 
Şeref 

Riyaseti Celileye 
Notanın nahiyeti olan (şu kadar varki) den son

rası katiyeti ihlâl su götürür yeri bulunduğunu ima 
ediyor. Bu notaya muvafık cevap vertcek olsalar bile 
ihzari müzakereye taliki mesele etmelerine sebep ola
caktır. 

Böyle bir teklif ve tedbirin notaların tevali edece
ği anlaşılıyorsa o zamana, yani nihayete saklanma-

....y.. 

sını ve (şu kadar var ki) ile başlıyan son fıkranın tay
yını teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Necip 

Riyaseti Celileye 
Cevabî notanın müzakeresini yarma talik etmek 

mütalâa ve muhakeme için zaman kazanmak cihetin
den münasip olacağından müzakerenin tehirini ve ya
rına talikini teklif eylerim. 

Çorum 
Dursun 

Riyaseti Celileye 
Nota müsveddesinin dokuzuncu fıkrası, ki dör

düncü sahifede muharrerdir, işte o sahifenin ikinci 
satırındaki (cezaya) kelimesinin (zararlara) tebdilen 
tayyını teklif eylerim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Şu kadar var ki fıkrasından sonra (esasatı sulh iye 

hakkında) bir fıkranın ilâvesini teklif eylerim. 

22.4.1338 
Siverek 
Lütfi 

> ; • » - « 

— 27? — 


