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ELLİ YEDİNCİ İNİKAT 

18 Haziran 1338 Pazar 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 3,45 

REİS : (Reisi Sam Hüseyin Rauf Beyefendi 

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

REİS — Efendim dünkü içtimada- bazı rüfeka ta
rafından verilen takrirler üzerine Avrupa devletleri 
mecalki milliyesine tahkikatın iki taraflı yapılmasına 
dair protesto gönderilmesi hususu takarrür etmişti. 
Hariciye Vekili Beyefendi bu hususta hafi bir celse 

akdini teklif ediyorlar. Kabul buyurursanız celseyi 
hafi olarak başlayacağız. 

Celsenin hafi olmasını kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Celse hafi olarak kuşat edilmiştir. 

Geçen hafi celsenin zaptı okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ELLİ BEŞİNCİ İNİKAT 

15 Haziran il 338 Perşembe 

İKİNCİ CELSE 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat; 

Suriye gümrükleri hakkında Heyeti Vekilece ittihaz 
edilen mukarreratı Maliye Vekili* Bey tarafından 
tdbliğ olunarak müzakere edildikten sonra mezkûr 
mukarreratın malumat kabilinden telâkkisiyle ruzna-
meye geçilmesine dair takrir kabul ve teneffüs için 
celse tatil olundu. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil'inikait; 

Hariciye Vekili Beyin diğer mesaile takdimen istimaı 
kaibul olunarak Moskova Sefaretinde cereyan eden 
hadise hakkında teati edilen notalar Vekil Bey tara
fından kıraat olunup irade edilen suallere cevap ita 
edildikten sonra izahat kâfi görüldü. Noitalarla ittihaz 

edilen tedabirin muvafık olduğuna dair Yozgat Me
busu Feyyaz Âli Beyin takriri kabul edildi. Siverek 
Mebusu Lütfi Beyin ahvali harbiye hakkındaH sual 
takriri Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine tebliğ 
olundu. Celsei hafiye ruznamesi Makamı Riyasetten 
tebliğ edilip ruznamedeki mesailin müzakeresine ge
çilmesi kabul edildiğinden Cumartesi günü içtima 
olunmak üzere celseye nihayet verildi. 

Aynen kabul edilmiştir. 
18 Haziran 1338 

Reis Kâtip Kâtip 
Hüseyin Rauf Kayseri Van 

Atıf Hakkı 

REİS — Hafi celsenin zaptı hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aynen kabul edilmiştir. 

?.. — MÜZAKERE: EDILEN MEVAD 

/. — Memleketimizdeki ekalliyetlere mezalim 
icra edildiği iddiası ve İngiltere'nin teşebbüsü ile 
beynelmilel bir heyeti tahkikiye teşkili istikametinde 
yürütülen hareketi protesto için Hariciye Encüme
nince hazırlanan metin. 

REİS — Söz Yunus Nadi Beyin. 

Buyurun Yunus Nadi Beyefendi. 

YUNUS NADİ BEY (Hariciye Encümeni Reisi) 
(İzmir) — Efendim; dün birer sureti tevzi ounan no
talarda (1) görmüş olduğunuz veçhile Avrupa millet-
l'eni Meclisi Mebusanına göndermek üzere Harici-

(l) Encümence izhar ve Meclise takdim kılınan 
nota metni ile Meclis müzakeratı neticesindeki mu-
sah hah metin zaptın sonuna merbuttur. 

— 452 — 
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ye Encümenince 3 Haziran tarihlinde tespit edilen no
tanın gönderdlipr görkterilmemesM, -gönderilmesinde 
mahzur ölüp olmadığını münakaşa ettik. Mailumu âli
niz bir müddetten beri devletler ingiltere teşebbüsü 
ile memleketimiz dahilinde ekalliyetlere güya taarruz 
vaki oluyormuş diye bir tahkikalt icrasını ileriye sür
müşlerdir. Bu mesele gittikçe ilerlemiştir. Ara yerde 
bazı şerait muallâk olarak Fransa kabul ettiği gibi ahi
ren yanıi 5 - 6 gün evvel Amerika daihi kalbul etmiş 
bulunuyor. Binaenaleyh tahkikat meselesinin İngilte
re'ce taraıfeyince tebliğ ettirecek kadar bir mahiyette 
olup olmadığını, mahiyeti hakikiyesini 'bilmiyoruz. 
Bunun üzerine Hariciye Vekili Beyle bu hususta gö
rüştük. Kendisini, bu notanın Büyük Millet Meclisin-1 

den diğer meclislere şu sırada gönderilmesi hususun
da mütereddit gördük ve ondan dolayı bu cejsei ha
fiyenin akdi münasip görüldü. Hariciye Vekilinden 
alacağımız izahata göre ve Meclisi Âliniz tarafından 
verilecek karara göre hareket ederiz, gönderilip gön
derilmemesini takarrür ettiririz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim, bendeniz bu mesele hakkında doğ
rudan doğruya söz söylemek istemezdim. Meclisi Âli 
karar vermiştir, Meclisi Âlinin kararı şüphesiz icra 
edilecektir. Yalnız iş bu dereceye kadar gelmiştir. 
Hariciye Encümeni Reisi Beyefendinin izah ettikleri 
veçhile malumu âliniz şu günlerde devletler bir tah
kikat meselesiyle meşguldür. Yunus Nadi Beyin söy
lediği gibi İngiltere bunu diğer devletlere de kabul 
ettirdi. Diğer devletler de mütekabilen İngiltere'ye 
tekliflerde bulundular. Fransa tahkikatın yalnız Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin tahtı hükmünde, tah
tı idaresinde olan yerlerde değil, aynı zamanda Yu
nanlıların işgal etmiş oldukları mahallerde de icra 
edilsin, dedi. Vakıa buna dair katî, resmî bir şey al
madım. Faik at zannederim İngiltere de buna muva
fakat etmiş. Amerika'nın ise tahkikattın yine müteka
bilen yapılmasına taraftar olduğu anlaşılıyor. Son al
dığımız haberde - ki bundan dört beş gün evvel dir. -
İngiltere Hükümeti tarafından İstanbul'daki komi
serlerine bu işin suveri tatbikiyesinS arkadaşlarınla 
görüş diye emir verildiğini ve General Pelle'nlin *de 
'buna cevaiben hükümetinden henüz bu bapta talimat
name almadığı merkezindedir. Bildiğimiz malumatı 
resmiye budur. Onun için böyle bir teklifin arifesin
de bulunuyoruz. Bu hususa dair bizim tarafımızdan 
yapılacak her hangi bir hareketin buna bir vesile 
teşkil edip etmiyeceği çayı tetkiktir, çayı mülâhaza
dır. Bu noktayı Heyetli Celileriizin^nazarı dikkatine 
arz etmek isterim. (Geç kalmışsınız sadalan.) Bana 

dün ha!ber verdiler. Sonra bu nokta bitsin, Reüs Paşa 
Hazretlerinin İzmit seyahati hakkında bazı dedi ko-
dular var onun hakkında da malûmat arz edeceğim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Aöalba biz bu millet 
meclislerine bu notayı göndermesek tngilizlec, kendi 
azimlerli'nden geri dönecekler mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Balkınız bü 
gitsin, gitmesin İngilizler bize yapacakları tekliflerin
den vaz geçeceklerdir demiyorum, teklif bugün yarın 
gelecektir de demiyorum. Çünki bilmiyorum geçen 
gün (Rapa) nın yani İngiliz başltercümam Rapa'nın 
Hâmit Beye müracaatla bizim matbuatın lisanından 
şikâyet ettiği sırada söylediği bir söz vardır. Çok 
ehemmiyet vermeye gelmez, doğruya Lord Curzon'al 
(Kürzon) hücum ediliyor diye. Tekrar, tekrar arz edi
yorum kendisine fevkalâde ehemmiyet verilecek bir 
şey değildir. Fakat arz ettiğim gibi. buna müteferri-
dir. Diyor ki İngiltere böyle bir tahkikat teklifinde bu
lundu, diğer devletlerin de buna iştirakini istedi. «Bir 
devrei tevekkuf geçerken»... diyor. Gazetelerin 
bu Lord Gürzon'a hücum etmelerini anlamadık. Bil
mem ne filan... Her halde bir devrei tevekkuf var. 
'Bunun sebebi nedir, doğrudan doğruya malum değil. 
Fakat öyle zannediyorum ki; onlar da anladüar ki; 
Büyük Millet Meclisi bu teklifi güç kabul edecek. 
Çünki iddia ettikleri şey olmamıştır. Bu bir dereceye 
kadar oldu. Çünki biz açık söylüyoruz. Meselâ bu
rada Monjene, mümessil değil, Monjene söylüyoruz. 
Evet Hükümet birtakım mülâhazatı askeriyeye bina
en, bir takım zaruretlere binaen, Hıristiyanîarı falan 
yerden almış falan yere göndermiş ve bunlar bu yer
den falan yere giderken memleketimizin icalbatı ahvali 
olarak birtakım mahrumiyetlere duçar olmuşlardır, 
içinde ölenler de olmuştur. Fakat bu aynı zamandaı 
Müslümanların başına geliyor. Yoksa Büyük Millet 
Meclisi hiç bir vakitte zihninden Hıristiyanların kaltli 
hakkında bir fikir geçirmemiştir, diyoruz. Bunu söy
lediğimiz zaman da doğru diyorlar. Nitekim geçen 
gün gelmişti; bana diyordu ki geçen Pazar günü Ka
tolik Kilisesine kâtibini göndermiş kâtip gitmiş orada 
kilisenin dolu olduğunu ve hatta kilisenin haricinin 
de dolu olduğunu görmüş. Lâakal 500 kişi vardır, 
diyor. Bunu yazmış Hükümetine onların katiyen aslı 
esası yoktur. Ankara'da gördüğüm gibi Sivrihisar'da 
da Hıristiyanlar dükkânlarda işleriyle, güçleriyle meş
gul oluyor ve şüphesiz bizim içerimizden geleni, yandı 
içerilerden gelip gazetelerde, neşredilen, meselâ Kay
serimde falan, bilmem nerede, filan nerede, filân di
ye mezalim şayiaş/nı tekzip yolunda birtakım telgraf-

| 1ar vardır, Elbette bunlar hakikattir. Evet o adara 
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ben varım düyor. Yok adamın imzası ile yazı yazıl- 1 
<rwaz. Onun için Hıristiyanların mevcut olduğu görü- I 
düyor. Onlar ise artık Hıristiyan yoktur, Türkler biz I 
bu işi adamalkıllı yapamadık, bu sefer adamakıllı ya- I 
palım diyecekler, hepsirii benzeteceklerdir. Diye kor- I 
kuyorlardı. O korkuların da olmadığı anlaşıldı. Ha... I 
Bu teklifin sebeibi aslisi, bilirsiniz ki, sulhumuzu te- I 

t i 

hür etmekti ve benim şahsî noktai nazarıma göre İn- I 
giliz kabinesinin mevkiini tahkimde de bu teklifin te- I 
siri vardır. Bu düşünce ile bu teklifi yapmışlardır. I 

"Maksatlarında da muvaffak oldular. Bu ka'binenin 
muhalifi olan bir takım kimseler bu noktai nazardan I 
da Yunan siyasetini tutmak fenadır, Türk siyasetini I 
tutalım diye hücum edeceklerdi. Cenevre'den hemen 1 
avdet sıralarında bu vaka çıktı, İngiltere Parlamento- I 
sunda ve ligarazın çıkartıldı. Evet böyle bir vesile I 
olmasaydı da bunlar yine başka bir şeyden çıkaracak
lardı. Bilmiyorum belki hakikaten bir devrei tevakkuf j 
geçirirken Hariciye Vekiliniz siyaseti hariciye noktai- 1 
nazarından böyle olmak lâzım gelir demiyor. Mecli- I 
si Âlinizin nazarı dikkatine arz ediyor. Bu vesile ile 
ellerine bir vesika yerilmiş olur mu, olmaz mı? Mec- I 
lisÜ Âlinizin nazarı dikkatini celbediyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — Efendiler: 
malumu âliniz biz bunun protesto edilmesine karar 
vermişiz. Hariciye Encümeni bunun müsveddesini 
kaleme almıştır. Bittabi hariciyenin bu hususta bir 
mütalaası olmak lâzımdır. Bu hususta Hariciye Ve- ı 
'kâleti ve Hükümet ne düşünüyor? Yani bunun çekil
mesinde ne gibi bir mahzur görüyor? Bu mahzuru 
ne gibi icaptan dolayı görüyor? Bu ciheti söylemeli
dirler. Tabiî siz birçok mesail ile alâkadarsınız. Eli
nizde birçok vesaik vardır. Bunlara göre bize bir fi
kir söyleyiniz. Zatı âlinizin burada söylemiş olduğu
nuz ifadatta hiç bir şey söylemediniz. Bu çayı nazar- I 
dır dediniz. Bunun ne suretle çayı nazar olduğunu j 
anlayabilmek ve bu bapta beyanı mütalaa edebilmek' ! 
için fikrinizi anlamak isteriz. I 

YUSUF KE'MAL BEY (Devamla) — Benim ve j 
Hükümetin fikri ne olduğunu burada tamamen arz et- I 
tim ve hariciye olmak sıfatiyle bunun gitmesi caiz de- j 
ğildir demiyorum dedim. Meclisi Âlinizin nazarı dik- J 
'katine arz ediyorum dedim. Düşünecek, icabeden | 
izahatı yine benden isteyecek Heyeti Aliyenizdir. I 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Yusuf Kemâl ! 
Beyefendiye bendeniz' şunu sormak istiyorum ki: İn- ş 
gillzüer kararlarında musırdırlar ve devrei tevakkuf j 
getirmeleri müphem bir şeydir, lehimizde de olabilir, j 
aleyhimizde de olabilir. Binaenaleyh İngilizler şu veç- • 
'hile musir okluklarına nazaran, biz böyle bir nota j 
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ile İngilizlere fırsat vermem'iş olsak dahi bu meydana 
çıkmayacak mıdır? Çıktığı takdirde dahi bu tahkikatın 
iki taraflı yapılmasını dahi ret edip etmiyecekleri ma
lum değildir. Zannederim Heyeti Vekilede de bu te
bellür etmemiştir. Şu itibarla eğer biz reddedieceksek 
böyle bir notayı vermiyelim. Eğer ret etmiyeceksek 
verelim. Ret etmiyeceksek vermekte bir mahzur yok
tur, 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ret edecek
sek vermiyelim... Ret edecek Meclistir. Meclis uzun 
uzadıya burada müzakere eder kararını verir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Hariciye Vekili Bey 
bu notanın verilmesi münasip olacak mı olmıya-
cak mı kendi reyinizi söyleyin. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Tekrar et
tim, arz ettim. (Gürültüler) Efendim müsaade buyu
run rica ederim. Vermesi mi münasip vermemesi mi 
münasiptir. Ben yazdığım notalarımda bundan tevak
ki ediyorum. Samsun bombardımanı münasebetiyle 
yazdığım notalarda hatırıma geldi söylemek - ki ba
kınız Hükümetimizin yaptığı tedabir ne kadar haklı 
imiş. Geçen sene Yunanlılar elan Karadeniz sahilin
de bulunan Rumları teşvik ve tahrikte devam ediyor 
demek lâzım gelirdi, demedim ben onu. Ya Yunan
lılar bu hareketleriyle bir taraftan içimizdeki Hıris 
tiyanlan tahrik etmek istiyorlar, bir taraftan da Müs
lümanları heyecana getirmek istiyorlar. Onun için 
Yunanlılar işgal ettikleri arazideki zulüm siyasetine 
öbür taraftaki Müslümanlarla Hıristiyanların arasını 
bozmak siyasetin1; takip ediyorlar dedim. Bu defa da 
İstanbul hakkında protesto yapıyorum. Üssübahri ya
pılmalından dolayı ki - evvelce protesto etmiştik, 
şimdi tekrar ediyorum. Sebebi budur, bir ihtiyat 
yapıyorum. Tekrar ediyorum bu* ihtiyatla bunun önü
ne geçebilecek miyiz? Fakat Hariciye Vekilinin ge
len ve kendisince müfit addettiği her şeyi zannede
rim Meclisi Âlinize arza ve Meclisi Alinizin nazarı 
Ittılaına arz etmek borcumdur ve etmeye mecburum 
ve kati olarak demiyorum ki gönderilmesin bu mesele 
bu şey demiyorum ve diyemem çünkü Meclisin verdiği 
karar üzerine bütün mesuliyeti ben deruhde ediyo
rum. Bunu yapmayınız. Yapmazsanız iyi olur. Arka
daşlar diyecek kadar elimde kuvvet yoktur. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Şimdiye ka
dar sizin yaptığınız protestolarla bizim yapacağımız 
protesto üzerinde daha bir fevkalâdelik var mıdır? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim tabiî meclislerin doğrudan doğruya diğer devlet
lerin meclislerine müracaatı hususiyle bu gibi hakkı 
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madeîet yofunda müracaatlan vakidir ve daima bun- 1 
'dan faîdeler hâsıl olur ve meclisler beyninde müna- 1 
sdbetler hasıl olur. Meclisler yekdiğeriyle görüştüğü 
zaman daha sam/imi daha açık görüşürler. Yan'i me
selenin esası hakkında Meclisi Âli'nizden diğer mec- ' 
listere müracaat hakkında benim diyeceğim yok. Bu 
müfjrtir. Bu şüphesizdir. Bu vesile ile ben nokta'i na
zarımı arz ettim. Müzakere eder ve hak'ikat ve ekse-
riyet ne tarafta bulunursa ona göre... 

REİS — Efendim bu mesele Mecliste müzakere 
edilirken iki takrir verilmiş. Birisi Mazhar Müfit Bey, 
Hariciye Vekâletince protesto edilmesi, bilâhare La-
zistan Mebusu Ziya Hurşit Beyin verdiği takrirlerdir. 
Meclisi Âlice meclislere protesto edilsin denmiş, Mec
lis de kabul etmiştir. Her ikisi de Hariciye Encüme
nine gönderilmiştir. Fakat yalnız her nasılsa bir an-
laşi'lmamazlık eseri olacak Hariciye Vekâletinin bu 
hususta protesto nok'tai nazarı mevzuubahis olmamış
tır. Bunu da berayı malûmat arz ediyorum. Yani He
yeti Âl iyeniz iki takriri kabul etmek suretiyle hem 
Meclisi Âlice, hem Hariciye Vekâletince protesto edil
mesi.., 

İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — Müsaade bu
yurursanız takrirler buradadır arz edeyim.,. Esası iki 
tanedir. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim; Hari
ciye Vekili Beyefendiden şunu sormak işitiyorum. Bu-
raıda tahkikat icra olunduğuna dair, yani memleketi
mizde fecayi ika edildiği hakkındaki şayia birbuçuk 
aydan beridir veyahut bir aydan beridir bu matbuat
ta devam ediyor. Acaba bu tahkikat teklifi ortada 
deveran ederken Fransızlara, Amerika'ya yazılmışken 
tahkikatı reddedip edemeyeceğimizi Hükümet düşün
dü mü? Düşündü ise hangisini düşündü, hangisini 
muvafık gördü ve kabul etti? Edeceksek neden biz 
şimdiye kadar açık ortaya atmadık sesimizi. Gayrı 
İresmî olarak edeceksek ortada o halde hiç bir mesele 
(yoktur. Sesimizi^ çıkarmamalıyız. Acaba edecek mi
yiz, edemiyecek miyiz? Binaenaleyh ben görüyorum 
ki Hükümet ne yapacğını düşünmemiş kararlaştırama-
mış havaya bırakmış, uyumuş ve yarın öbür" gün bu
nun karşısında Hükümetlerin teklifine karşı bizi ga
yet fena bir vaziyette hayır biz kalbul edemeyiz dedirt
meye mecbur edecek ve tahkikat teklifi kabul ettiği
miz takdirde itilâf hükümetlerinm, muharebe etti
ği düşmartkonın kendi arazisi üzerinde hakimiyetini 
kalbul etmektir. Bunu kaibul edip etmiyeceğimizi, 
yapmayacaksafc bfei bütün dünyanın ötekinin beriki
nin nazarında bir heyeti gasıba ve zalime diye bizi 

teşhir ediyorlar. O ithamlara karşı efkârı umumiyeye 
ne diyeceğiz? Nedir ne oluyoruz? Nasıl tebriye ede
ceğiz? Neden birbuçuk aydan bert etrafımızda dö
nen bu teşniata neden göz yumduk ve seslimizi çıkar
madık, ağzımızı açmadık? Onun için ben görüyorum 
ki biz uyuyoruz. Hariciyemiz ve Hükümetimiz uyu
maktadır. İkinci vaziyette bir siyaset eseri olarak Av
rupa'da böyle bir şey uyandı. Buyuruyorlar ki*pek 
doğrudur. Bir kere Hıristiyanlık namına Avrupa'da 
bir cereyan uyandı mı Protestan kilisesi ayaktadır. 
Taalluku hasebiyle Amerika protestanları da ayakta
dır. Bu sebeple siyasetle kendilerine zalırımuin bu
luyorlar. Sorarım ben; her devlet kendi siyaseti için 
icap edeni yaptığı halde biz neden kendi siyasetimizi 
niçin yapmıyoruz? Avrupa bir devrei tevakkuf geçi
riyor. Ne vakta kadar sürecek bu devrei tevakkuf? 
Namütenahi mi diyeceğiz? Orduyu mütemadiyen el
de tutarak ve harp noktasından müspet bir gaye gö-
zetmiyerek, siyaset noktai nazarından da müspet bir 
gayemiz yok. Heriflerin merhametlerine muallak 
gibi görünüyor. Bu hususta Hükümetin siyaseti ne
dir soruyorum? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Heyeti Vekile uyuyor diye sual buyurdular. 
Uyumak efendiler Hariciyenin dosyası şuradadır. Bir 
tahkikat heyeti gönderirsiniz ve tahkikat heyeti gi
dinceye kadar Hariciye Vekili Vekâlete devamda ma
zurdur. (Hayır sesleri) Rica ederim uyumuyor ve uyu
maz. (Gürültüler) rica ederim. Sözümü söyliyeyim. 
Uyuyor diyorlar uyumuyor. Şimdi efendim tahkikat 
teklifi hakkında kabul- edecekmiyiz, etmiyecek mi
yiz? Bunun hakkında Hükümet fikrini şimdiden bil
dirmelidir. Buyuruyorlar. 

SALÂHATTfN BEY (Mersin) — Çok evvelden 
bildirmeli idi. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bir buçuk 
ay evvelinden bildirmelidir buyuruyorlar. Hükümetin 
gönderdiği evrak ve vesaik, verdiği talimatlarda ts-
tanbuld'aki komiserlerden birisi muttali olarak, itti-
la hâsıl olarak, dostlarından birisinden vesaya gel
miştir. Hariciye Vekâleti dosyasında var. Gerek Ce-
lâldttin Arif Beye gerek mümessil Ferit Beye talimatf 
verilmiştir. Uzun uzadıya muhabere olunmuştur, olun
maktadır. Dosyalar Hariciye Vekâletindedir. Rica 
ederim şimdi Salâhattin Beyefendiden soruyorum? 
Ben Büyük Millet Meclisinin azasından olmak üzere 
milletin vekâletini, mesuliyetini deruhde etmiş olmak 
itibariyle soruyorum. Şimdiden ben karşımdaki düş-

[ manlarıma bütün esbabı reddiyemi bildireyim de.düş-
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manlar ona göre hazırlanarak başka entrika mt çe
virsinler? Ha sonra ikinci bir cihet buyurdular ki o 
umumî siyasetimize aittir. Tahkikat meselesi hak-
kında arkadaşlar bize bir teklif vaki olmadan o teklifi 
Hükümete koymak, Meclise getirmek ortada fol yok 
yumurta yok gibi çaya varmadan paçaları sıvamak 
gibi bir karar almak kabil midir? Bu kabil değildir. 
Bu kabil olmayınca Hariciye Vekili ne türlü hareket 
edecekti? Tahkikat teklifinin bize geleceğine de kati
yen kani değilim. Arz ettiğim gibi bugün de gelebi
lir, yarın da gelebilir, belki de gelmez. Fakat biz te-
kaddüm edelim m'i? Onun için Hariciye Vekâleti uyu-
mamıştır. Uyumadığımızı tahkik edersiniz ve vesaikle 
sabittir. Ondan sonra Hariciye Vekili hakkında me
suliyeti daî bir harekette bulunursunuz. Sonra tahki
kat meselesini Meclisi Âlinizde mevzuübahis etmek 
istiyorsanız her vakit mevzuübahis edebilirsiniz. Lâ
zım gelen tebligatı yaparsınız. 

Sonra ikinci cihete geldiler. Orduyu bir sene 
daha iki sene daha besleyecek miyiz, vesaire yapacak 
mıyız? Bu siyaseti ümumiyeye taalluk eder. Arkadaş
lar onun için umumî müzakere açmalıdır. Geçende 
kısmen bu mesele hakkında şeraiti sulhiye hakkında 
mevzuübahis oldu. Bu o meseleye teferru eder. Ha
ricîye Velcilin'izi Avrupa'ya gönderdiğiniz vakitte Ha
ricîye Vekiline yalnız tenvir ve tenevvür salâhiyetini 
verdiniz. Hariciye Vekâletine imza salâhiyeti verme
diniz. Arkadaşlar Hariciye Vekilinize biriyle konuş
mak salâhiyeti vermediniz. (İstediniz de mi verme
dik sadaları.) Vermediniz ve bugün de veremezsiniz. 
Rica ederim bugün açık görüşelim, konuşalım çünki 
asıl derdimiz buradadır. Avdet ettiğim zaman ben bu
rada seyahatim esnasında neler gördüğümü arz etti
ğim sırada bu noktada size noktai nazarımı arz etmiş
tim ve nazarı dikkatinizi bu noktada celbetmiştim. 

BÎR MEBUS — Versek ne yaparsın? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Versek, ne 
yapabilirsin? O başka bir meseledir. Salâhattin Beye 
şimdilik cevabım yoktur. Başkalarına da cevap vere
ceğim. Yalnız arkadaşlar Meclisten musırren Hariciye 
Vekilinin uyumadığı sabit olmak için, uyumadığını 
tetkik için bir tahkik heyeti istiyorum ve o heyeti 
tahkikiyenin devamına kadar Hariciye Vekâletine de
vanı etmiyeceğimi musırran arz ediyorum. (Gürültü
ler) 

HAMİT BEY (Biga) — Mondros rruütareked mej 

işumeskifl takip eden günlerde İstanbul ille beraber 
bedbaht dairei inltlihabiyernâzi de İnıgiMer tarafından iş
gal edflıdi. Bu işgali .takip eden zamanlarda da îngiliz' 

terin kendi ederiyle tasillit etnikleri Yunan canavarları 
. dairai irnCiıhabiyemiziın ihtiva etmekte olduğu beş ka

zada her gün için envai mezalim ve fecayıi yapmak
ta olduklarını ve turuku maihaberönıkı mefkudiyeti 
haisebiyl/e bin müşkflât ile almaıbiietı malûmat mer
kezi milli de dahi... sahibi imffiiyaz etmektedir. Ha-
niciye Encümeni tarafından Yunan 'Manın vmukaddes 
topraklarımız üzerinde icra ve ika ettikleri canavarca 
mezalim ve sanayi hususunda musavver olan bu pro-
testonamede maalesef dairei intihaıbiyemiz hiç bah
sedilmemiştir, Ben zannediyorum ki bizim de zavallı 
daiıred intihabiyemiz hiç bir zaman misaki mlililîdıen 
çıkarılmış değildir. Mecl/isimiz buna hiç bir zaman 
taraftar olamaz. Bunun ithalini rica ederim. Bu 'ih
mal edilmiştir .ı 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaş
lar; ekalliyetler hukuku meselesinin ne vakit ve 

, ne şerait altında çıktığını düşünürsek ekalliyetler hu
kukunu müdafaa maskesini kullanan İngiltere'nin 
bu silâha ne vakit müracaat ettiğini düşünürsek pek 
çok zafiyetler meydana çıkar. Aynı zamanda Saba
hattin Bey biraderimizin .bir suali vardı. O vakitten 
beri böyle bir meselenin. çıkacağı ve geleceği varit 
iken ve dünyanın matbuatı yazarken ve Hükûmetfer 
arasımda müzakere olurken biz acaba tedbir alabilir 
miydik, alamaz mıydık? Ne (tedbir aldık? ikinci sual 
de budur .Nihayet bu iki suale cevap verdikten son
radır ki bu gün Mecliiısin haklı olarak karar verdiği 
bu protestoda isabet mi var, hata mı var? Bu mey
dana çıkar. Şimdi ikindi sualden başlayacağım. Da
ha ehemmiyetli olduğu içtim. Biz ne tedbir aldık? 
Orta yerde böyle bir mesieîjenıiın olacağı meydana 
çıkınca ilk hikmeti vazifemiz oruu daha başlangıcın
da mefluç bırakmaktır. Meselâ buraya Saıllibİ Ahmet 
dolaşmağa geldi. Bundan damltıp fırsat beklediği va
kaları meydana verecek. Çünki Bavel denilen herif 
buna sebep olimasa da İngiltere yine böyıle bu vesile
yi alacak. Fakat onlar gelirken bize öyle bir fırsat 
gelmişti ki o salibi Afomertere mutat olduğu veç
hile Hükümet her yerde rehberlik ederek onların is-
tedliği şeyleri kendisine göstermek ve mezafltom olma
dığını gösterecek ve bununla Avrupa'yı ihsas edecek
tik. Bize tahkikat tebligatı okluğu gün hukuku haki-
miyetiımize mugayir dlıarak reddedebiliniz ve korkma
yız. Çünki cemıiyatı hayıriye vapurları şahit olmuştur 
ki, çünki bizde vukuat yoktur. Bu bir vakadır ki 
maatteesüf lehlimize kullanırken aleyhimizle kullanılr 
mışiır. İkincisi Meali/sterin Meclislilere müracaatı ka
tiyen vakayı bizdim çıkarttuimaklığımızı icaböttlirmez. 
Uyuyan yılanı uyandırmaktır. Menfaati olanlar onu 
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çıkarmışlardır. O menfaat zaili olmadıkça maksatla
rımdan yaz geçemezler. Bu gün bir devrei tevakkuf
ta bulunuyorsak onum esbabını hadisatı umuımiyede 
arayalam. O pek baisiit (değildir. Esbabını ararken gö
rürüz ki Devletlerim ıbir kısmımı sürükleyebiliri ek »için 
.Devletlerin bir çoğu Yunanistan'da tahkikat yapıl
masını ve bazı devîietler »de evvelice yapılan tahkikaitla-
rın ne netice verniğini İngiltere'den sormuşlardır yine 
tnıgitlltere, devletleri etrafında sürüklerken unıultmayaflam 
ki Avrupa'da mühim hadisat cereyan etmektedir. O 
hadfealtm en başftcasmı Aflmaniya, Fransa münase-
ıbatı, Japonya, yemi Lafaey konferansı şark garp mesaiıli 
ÜBe sıkı alâkadardır. Yallmız bir mesele 'le vaz geçmiş 
değildir. O hailde bumu tevkif eden esbabı hadfiısata 
nıe bir tesir icra elder. Protesto etmeklliğimıiz ne bir 
daımHa kazanır yani ne bir daımla ilâve eder, ne eks'iir. 
Ancak bir hakikati meydana çıkaracaktır ki Avrupa'-
rdakli hükümetlerin belki de mi'Uet mecllisfeni içinde 
bulunabilen, bulunması eksik olmayan, her haîlde 
muhal olmayan namuslu adamlarım nazarmdan sak
ladığı hakaıyiki ona hitap etmek, onun da insamlık, 
izzeti nefisini okşamak ve onu da müteyakk'iz etmek
tir. Binaıenailleyh bu noktanın tehir ediKmıas'i değil, geç 
kaiHdığma kamilim ve o kanaaıttaymı. Yalnız bir mıelse-
leden müteessirim ki; bir meseM müstahhaıre çıkara-
cak kadar, Meclis karar verdiği halde o karan tehir 
ve onun üzerimde müzakere açacak kadaır mesele İhdas 
eden. Bu meselede Heyetli Vekieyi görüşmüş ve bum
da sarih bir fikir beyan ederek görmek iısitıerdıim. Hal
buki aksine Maarif Vekili Beylin Hariciye Vekili Be
ye sorduğu sual şahidi aflienîdir. Yan/i meselle o kaldar 
mühim olsaydı konuşurlardı. Demek konuşmuyariliar 
demektir. Vekayi ve şevahit antik bu hususta tamiki 
(mütalaaya hacet bırakmıyor. Ancak Yusuf Kemâl 
Bey biraderiımiizden çok rica ederim ki kendisine arka
daşımızdan biri sual sorduğu vakit mağlubu asabiyet 
dirayetliyle mücehhez suale cevap Vermeği çekinmek 
suretiyle değfil, bir çok defalar vaki olduğu gibi, hakla 
olarak müzakerenin içimden çekilip çekinmemeği mü
zakereden sonra kemâ>Jli sükûnflla mevzubahis etmeleri
ni ve vekillerimizden böyle hareket etmeği beklerdim. 
Yoksa böyle aielfevr.... 

YUSUF-KEMÂL BEY (Hariciye Vekfi) (Kas
tamonu) —- Böyle bigayri hakkın uyuyorsunuz danli-
len söz üzenin»dir, 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Böyle bir 
arkadaşımız uyuyor der, fakait yeki de uyumadığımı 
/bbat eder. İşte bu sükûn 'iledir ki biz mukadderatı
mızı tevdi ettiğimiz vekiMierim harekâtımdan emin ola-
hilariz. Yoksa efendiler iyi bitelim ki miMeÜer ve mec

lisler bilhassa hususaitı hariciyede hükümetleri sıkı 
bir murakabe altmda bulundurmaz onun her bir haJli-
ni ve hamekâtıını yakındam -takip «İtmez her haline işa
ret koymaz nota vermezse emin olunuz ki bütün ta
rihler şahittir. Bir ekalliyetin bir hareketi, imemilıeke-
ıti bin felâkete sürükler. Bütün tarih bu Vekayi İ3e do
ludur ve tarihi umumî en yakın ve en açık bir misal
dir. Hayır efendiler bütüp Vekayli takyit mecburiıye-
tündıadîir. Soracağım ve cevaıp veaıeaefclıerıdiır. 

VEHBÎ BEY (Maarif VeMi) (Karesi) — Şu flok
tanım tashih ed'ümesM rica edeceğim. Bendeniiztirt 
siorduğum mesele o nıotaaım verilip, verilmemesi hak
kında değil (İşitimliyoruz saidaları, kürsüye sadaJjarı, 
Efendim işMnirim. 

;Efemdim bendenizin sorduğum mesele Hariciye 
Encümenince sorulan nata üzerine - çünki biz öyle 
bir mesele konuşmadık ve havale edifelii on beş gün' 
o'ıiu, ancak henüz yapmış getiriyor. Bunun kiıymeti, . 
ilk defa buradaki tezahürat vuku buılur bulmaz erte
si gün cevap yazılacaktı. Bunun şişline kebabına be-
maıber kabahat bulmalııyız, bulmak icabediyarsa. Bina-

I ©«aleyh o günkü tezahürat üzerine bu gün on gün son
ra yazi'ümış gelmiş ve bu gün ceflısıeli hafüye olacağını 
hiç birimiz biKmliyoıtuz. Başka meselede bulunurken 

I Hariciye Vekillinden bir şey sordum, Vekil Bey ka
naatini söyledi. O.kanaaltını da bir aza, sıfaltiyflıe Sor-
dum. Acaba Dr. Bey bu mesele Heyeti Vekilıede gö
rüşülmüştür, görüşülmemıişitir, kerametÜıeTİiylıe mi billi-
yorlar. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamıla) — Sorduğunuz 
suaMer üzerine, maddi suallerimizle. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Öyle ise sorduğum 
sualleri anlamamışsın. 

YUNUS NADÎ BEY (Hariciye Encümeni Re
isi) (İzmir) — Efendim 3 Haziranda karar veri-

j len bu kararın infazı filhakika teahhur etmiştir. En
cümende bir takım mezuniyet hasebiyle, Encümenin 
bir taraftan nisabı azalmış, bir taraftan da heyeti 
idaresi kalmamıştır. Bunlar tekevvün etmedikçe tabiî 

I ne içtima olur, ne de mazbata ele alınabilirdi, se
bebi teahhuru budur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, geçende 
bilmünasebe bir takrirle arz etmiştim ki, bendeniz bu 
protestoların katiyen aleyhindeyim. Onun için evve
lâ Heyeti Vekileyi, sonra da Meclisi Âliyi protesto 
ediyorum. (Bravo sadaları) Bunlar acizden başka bir 
şey değildir. Biz bu orduyu neden tutuyoruz, süs için 
midir? 30 milyon varidatı bu son zamanlarda 60 mil
yona iblâğ ettik. Nereye gidiyor, niçin mavuzaaley-
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hine sarf edilmiyor, niçin ordu taarruz için lâzım 
olan kabiliyeti taarruziyeyi iktisap -edebilmek için 
mesaîyi bulamıyor, milyonlarca lira her sene heder 
oluyor? Bunun aleyhindeyim. Binaenaleyh en son 
söz orduya müracaat edilmelidir. Yoksa acizden baş
ka hiç bir şey ifade etmez. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — En doğru söz bu. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Efendim; 
bendeniz söylemek istediğim söz, Hariciye Vekili Yu
suf Kemâl Beyefendi tahkikat meseleleri üzerine bu
yurdular ki; ben... Halbuki Hariciye Vekili olan zat, 
gayri resmî ve nîmi resmî menabiden aldığı hava
dise göre bütün kati kararını verir. Salâhattin Bey
efendinin buyurdukları öyledir. Bizim hazırlıksız 
bir zamanımızda, bu tahkikat teklifi gelirse, biz o 
zaman ani olarak ret edip müşkil bir vaziyete mi 
düşeceğiz? Yoksa kabul edip de memleketimizde sa-
lâhiyettar bir heyetin gezdirilmesine müsaade edecek 
miyiz? Bu bir buçuk ay içerisinde hazırlanılmamış 
olduğunu Yusuf Kemâl Beyefendi Mecliste söyledi. 
Sorulan suallere cevap vermemekle ispat etti. Son
ra, Yusuf Kemâl Beyefendi öteden beri izin almağa, 
çekilmeğe çok heveskârdırlar. Bunu derhal fırsat ad
dettiler. Yok bendeniz devam etmem, bilmem nedir, 
Meclisi Âli, bir zatı mütemadiyen tutmak için İsrar 
edemez. Meclisi Âli, kayıt altında, tehdit altında 
hiç bir kimseye vazife ifa ettiremez. Memleketin si
yaseti umumiyesine taalluk eden bir meselede biz, 
daima kendi başına hareket edeceğiz. Yoksa Meclisi 
Âlide karar verip de, onu bir vekilimize dikte etti
rip de o dairede hareket edeceğiz. 

Evvelâ bu birinci mesele, böyle bir zamanda Ha
riciye Vekilimiz böyle mukni cevap vermek için me
busların hücumuna tahammül eder ve herkese cevap 
verir, isterse kalır, yoksa tehdit eder vaziyette gör
mek istemeyiz. Herkesi ikna eder ve herkese ce
vap verip ve kanaatini söyleyen zevatı ve Meclisi 
Âliyi bu cevaplarla tatmin etmelidir. Yoksa çekili
rim, filân demek, yapamıyorum, demektir. Ondan 
sonra Reşat Beyefendinin buyurduğu gayetle doğru
dur. Meclisi Âli, geçen sene Kütahya ve Altuntaş 
muharebatından sonra iki defa Müdafaayı Milliyeye 
para verdi, bütçe verdi. Ondan sonra altmışar mil
yon lira - bu fakir millet - (120) milyon lira para 
verdi. Maksat bir ordu meydana getirip... (Yüzde kır
kı unutma sadaları) Müsaade buyurun, yüzde kırkı 
bağışladık. Bu ordu daha 9 - 10 ay evvel taarruz edip 
vazifesini göremedi. Şimdi iki mesele kalıyor. Acaba 
millet şu orduyu ne zamana kadar besliyecek, bu 

millet bu altmış milyon lirayı ne vakte kadar vere
cek ve bu evlâdını bu orduda tutacak? 

RElS — Ziya Bey; Mevzubahis olan nota me
selesidir. Rica ederim bunun üzerine müzakere aç-
mıyalım. (Doğru sesleri) Bu protesto üzerine söyle
yiniz, meseleyi çığandan çıkarmayalım! 

ZtYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Hariciye Ve
kili Bey buyurdular ki; bu siyaseti umumiye mesele
sidir. Reisi sani Beyefendinin ihtar buyurdukları pek 
doğrudur. Çünkü sual soracağımız makam burada 
yoktur. Burada söz söyliyeceğiz, ona cevap vere
bilecek makam yoktur. Sonra siyaseti umumiyeyi tav
zih etmeli idiler. Salâhattin Beyefendi, Hariciye Ve
kilimizin salâhiyetini tevsi etmeliyiz, siyaseti tevdi et
meyiniz buyurdular. Erkânı Harbiyei Umumiye Riya
setiyle birleşerek, yan yana gelerek ordunun kuvve
tine göre ne için hazırlanmamıştır? Evet biz, misakı 
millî için harbediyoruz. Bu pek doğrudur. Her ne fe
dakârlık icabederse yine misakı millîden dönemeyiz. 
Fakat misakı millîmizi idrâk için, en yakın yol ne
reden gider? Bu ordu vasıtasiyle mi, siyaset tarikiyle 
mi,, ne ile? Hiç kimse bu kürsüye çıkıp da Meclisi 
Âlinizi ve milleti bu hususta tatmin edememiştir. 

BtR MEBUS BEY — Kim? 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) — Hariciye Ve
kili, yahut Heyeti Vekile. Binaenaleyh vaziyetin her 
şeyden evvel tavzihi lâzımdır. Böyle müşkil zaman
larda daima çekilmekle bu vazifeyi ifa edemeyiz ve 
bu vaziyeti idame edeceğime dair bendenizin kanaatim 
yoktur. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bendeniz Tev-
fik Rüştü Beyin fikrine iştirak ediyorum. Bu protes
to notasını göndermek hiç bir zaman İngilizleri tas-
mim ettikleri yoldan döndürecek, yani tahkikatı he
yeti göndermelerine saik olacak, vesile teşkil edecek 
değildir. Zaten o gelecektir. Bu notayı katiyen gön
dermelidir. Yalnız bu vesile ile demin bir sual sor
dum. Sualimi demin Salâhaddin Beyefendi tavzihan 
irat ettiler. Buna karşı Hariciye Vekili Bey Vekâlet 
uyumuyor dediler, dosyalarında muamelâtı lâzime 
mevcuttur, dediler. Bendeniz şu noktayı arz etmek 
istiyorum ki; gelen dosyalar Hariciye Vekâletinin 
dosyalarında durmak için gelmemiştir. Hariciye Ve
kâleti daima zemini hazırlamakla mükelleftir. Cene-
ve konferansında bunun emsali adidesini görüyoruz. 
Ceneve konferansı olmazdan evvel Bolşevik hüküme
ti her yere eazimi ricalini gönderiyor ve zemini ha
zırlıyorlar, biz de zemini ihzar edelim. Yoksa Meclisi 
Âli her meselenin teferruatına kadar karar vermek-

— 458 — 
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le mükellef değildir.- Meclisi Âli veçhe tayin eder, 
Meclisi Âlinin veçhesi malumdur. Misakı Millî ile 
muayyendir. Bunun bazı noktalarında tereddüt hasıl 
olursa, bazı muahede akdi lâzım gelirse bunlarda da 
Meclisi Âli veçhesini sarahaten tayin eder. Yoksa 
uzaktan gelmekte olan bir dalgaya karşı kaptan se
yirci kalamaz. Bu dalgaya karşı ne katar ittihaz ede
yim demez. Dalga geliyor, tehdit geliyor, binaenaleyh 
yağmur yağacağı zaman yağmurluk satın alınır tar
zında değildir. Nota bize gelsin de ondan sonra bu 
tahkikat meselesini mevzubahis edelim, o zaman dü
şünelim, bu mevzubahis değil. Hariciye Vekili Bey
efendi bu baptaki fikrini evvelce tespit buyururlar, 
aldıkları malumat ile mücehhezdirler, tereddüt eder
lerse bize gelir sorarlar ve zemini hazırlarlar. Ben
denizin veçhe meselesinden anladığım budur. Harici
ye Vekâleti hiç bir zaman vasıtai tebliğ ve tebellüğ 
değildir. Burada muhtelif vekâletlerle aramızda ihti
lâf çıkıyor, daima icabettiği yerde bize veçhe tayin 
edilmedi, biz düşünemiyoruz, Meclisi Âli bir şey 
ittihaz etmedi, malumatımız olmadı... Bendenizce bi
zim vekillerimiz idare ettikleri işlere az çok bir şey 
karıştırmahdırlar. Onlar orada mütebassır, derin dü
şünür, herşeyi görür adamlardır. Yoksa biz onları 
her gün ipleri burada, Mecliste bebek oynatır gibi 
iplerini çekecek değiliz. Bendenizin zannım herhal
de kendilerine hüsnü zan ve hürmet gösterdiğimiz 
vekil arkadaşlarımız bilhassa memleketin en münev
ver zevatından bulunan Yusuf Kemâl Beyefendi da
ima bu meselenin ilerisini ilerletmelidirler. Bizi tenvir 
etmelidirler ve zemini hazırlamalıdırlar. Bendeniz bu
nu anlıyorum. 

Heyeti tahkikiye meselesine gelince; bendeniz bu
na da lüzum olmadığı fikrindeyim. Her vekâletin ol
duğu gibi sizin bir Hariciye Encümeniniz vardır, ica
bında herşeye kesbi ittila edebilir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim malumu âliniz bundan evvel bazı takrirler 
üzerinde Meclisi Âli bu bapta karar vermişti. Bu 
karar üzerine Encümen bir şey yapmıştır. Hariciye 
Vekili Beyefendi bu hususta Meclisi Âlinin nazarı 
dikkatini celbediyor. Bu nazarı dikkati celbetmesi do
lay isiyle müzakere açılıyor. Nazarı dikkati celbeden 
bu mesele hakkında elbette Hariciye Vekilinin düşün
düğü mahzurlar olması lâzım gelir. İşte düşündüğü 
şu mahzurları Meclise arz ederek, şu mahzurlar do-
layısiyle Meclisi Âlinizin nazarı dikkatini celbederim 
demek lâzım gelir. Bu protestonun çekilip çekilme
mesi hakkında ben şu mahzurları görüyorum, hükû-

J met şu mahzurları görüyor. Bugün bu çekilecek olur
sa ben bunun mesuliyetini deruhde edemem diye müs
pet bir şey söylemesi lâzımdır. Veyahut Hariciye Ve
kâleti bu hususta hiç bir fikir ve kanaat sahibi de
ğildir, hiç bir zaman tetkikatı yoktur ve bizi tenvir 
edecek "bir malumatı ya hamil bulunuyor ve belki de 
bulunmuyor. Bulunmadığı halde bizim nazarı dikka
timizi celbediyorum demesiyle nazarı dikkatimizi cel
bediyor. Ne ile celbediyor. Nazarı dikkatimizi celb 
için bu protesto şu tesiri yapar, buna inzimam eden 
malumatı mütekaddim şu merkezdedir. Bu itibarla 
şu mahzuru tevlit edebilir, bu itibarla bunu tehir 
etmek lâzımdır. Yalnız bir devrei tevekkuf geçiri-

L yormuş da ondan sonra heyeti tahkikiye meselesini 
diğer devletler bu fırsatla belki tesri edebilirmiş. Ha
yır biz tahkikat istemiyoruz, bizim memleketimizde 
yapılan mezalimi protesto edeceğiz. Avrupalılar ve 

I bizim düşmanlarımız yüzbinlerce cilt teşkil edecek 
1 mezalim icadetmişlerdir. Biz ise mezalim icat ve 

ihtira edecek değiliz. Mevcut olan mezalimin ve ya
pılan şenaatin ve akıtılan kanların binde birini söyle-

I mek için Avrupa milletlerinin nazarı dikkatini celbe-
I deceğiz. Bundan ne mahzur tasavvur ediyoruz. Evet 

yalnız mahzur olabilir, Hariciye Vekilinin veya hü
kümetin haiz olduğu vesaite bittabi biz malik deği
liz, bittabi onlar bir çok şeye maliktir. Bizim ve-
killerimizdirler. Onlar o şeyden istinbat ederek Mec
lisi tenvir ederler ve biz de o tenvir karşısında ken-

I dimizce hasıl edeceğimiz kanaata göre fikrimizi ka-
I rarımızı teBdil edebiliriz. Fakat fikrimizi, kanaatımı-
I zı tebdil edecek ortada bir şey yoktur. Efendiler; 

bu olsa olsa Hariciye Vekili nazarı dikkati celbede-
I riz, diyor. Bu ne oluyor? Âdeta Hariciye Vekili yü-
I kü üzerinden atmak ve mesuliyeti üzerinden silkmek 

gibi bir şey oluyor. Yani ilerde bir tahkik komisyonu 
I vesaire meselesi gelecek olursa ha; bu işde siz pro

testo çekdiniz de bu ondan geldi idi, yahut diyecek 
I ki ey; ne yapalım o zaman söyledim, tenkide başladı-
I nız> siz de bunu yaptınız. Yok efendiler böyle kati-
I yen ifayı vazife edilmez. Vekâletin mesuliyeti bu su

retle deruhde edilemez. Vekâletin mesuliyetini deruh-
j de eden zat milletin işlerini yapmak için bu böyle lâ-
I zımdır böyle yapılması lâzımdır, veyahut bu böyle 

olmaz, olması da doğru değildir. Şu mahzurları var-
I dır. Diye müspet söylemesi lâzımdır. Sonra Salâ-
I haddin Bey arkadaşımızın sorduğu bir sual üzerine, 
I arkadaşlarım da temas etti, Hariciye Vekili Bey bu-. 
I nu hakaret telâkki ederek istifa etmek istemişlerdir, 
I Salâhaddin Beyin hatırından böyle bir şey geçmemiş-
I tir. Buradaki uyumak kelimesi, yani hükümeti lâyı-
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kiyle çalışmamıştır tarzında söylemiştir. Heyeti Veki
le de ona göredir. Tabiî Salâhaddin Beyin maksat
larını Hariciye Vekili bunu bir sebep ittihaz ediyor. 
Bu da doğru değildir. Eğer Hariciye Vekâletinde dos
yalar varsa ve Hariciye Vekâleti vazifesini yapmış
sa - rica ederim - Hariciye Vekili yapmış olduğu 
şeylerden bir nebzesini, Heyeti Âl iyenizi tenvir ede
cek bir noktayı söylemekten neden çekiniyor; ne mah
zur vardır? Yani Meclisi Âli bu söylenecek söze mu
hatap olamaz mı? Şayanı itimat değil midir ki söy
lenilmiyor. Bendeniz hükümetin, Hariciye Vekâleti
nin müspet olarak bir mahzur dermeyan etmediği 
takdirde bu şeyin, bu protestonun çekilmesini faide-
li görüyorum. 

Eğer müspet olarak mahzurlarını gelir de söyle
yecek olurlarsa bunun da çekilip çekil'miveceğini mü
nakaşa ederiz, müzakere ederiz, ondan sonra karar ve-
ririiz. Yoksa şimdiki şu zamana kadar cereyan eden 
müzakerata nazaran, bendeniz protestonun çekilme
sinde mahzur görmüyorum. 

SALÂHATTİN iBEY (Mersin) — Efendim, söz
lerim biraz şiddetli olmuş veyahut «uyuyor» kelime
si fazla tefsir edilmiş zannediyorum. Bendeniz, Hari
ciye Vekâletti ve hüküimelt uyuyor dedim. Bunda belkli 
mübjfci olabilirim. Çünki Hariciye Vekili Beyefendinin 
icraatından ne Heyeti Celileniz, ne de Encümen arka
daştan vesaire malumattardırlar. Ortada bunun esba
bını iddia ettftrecek esbap vardır. O esbabı şimdi söy-
liyeceğim. Bendeniz Hariciye Vekili Beyefendiye de
dim ki; buna karşı bir hattı hareket ittihazı lâzım
dır. Tahkik heyeti kabul mü edecek, ret mi edilecek? 
Hangisi faiidelidir; bu devlet ve millet için hangi şık
larına göre çalışılmalıdır? Efkârı ammede şurada, 
burada, matbuatta çalışılmalı idi. «Hükümet uyuyor» 
kelimesinde ihtiimalki aldandım, fakat zannediyorum, 
aklanmadım. Buyuruyorlar ki süferaya talimat ver
dim. Dün kendisinden sormuştum, 25 mayıs tarihli 
Tanda İngiltere Avam kamarasında irat olunan su
ale cevaben hükümet memuru diyor ki Ankara Hü
kümetli Anadolu'da, yapılan mezalime dair tahkikat 
icrası hususunu kabul ettiğini italya'ya resmen bildir
miştir, ki bazı şerait tahtında kabul edeceğiz. Sor
dum, böyle bir şey var mıdır? Belki Ceiâlettin Arif 
'Bey tarafından bazı şeyler söylenilmiştir, diyorlar. 
Burada tahminen zaptettiğim sözlerden bu hususta 
ajanslarımızda bir tekzip yapılmadığını anladım. Bu, 
burada resmen söylenilmiştir. Binaenaleyh hüküme
tin tahkikat icrasını kabul edip etmediği bu kürsüde 
alenen söylenilme! id ir. Hafi celselerde bunun hakkın

da hiç bir şey söylenilmemiiştir. Bendeniz dün sordum, 
buna dair bir şey yoktur.- Bu Celâlettin Arif Beyin 
'ifadesidir, buyurdular. Bu kadarsa bile bu gayri kâ
fidir. Faaliyeti siyasiye ile, gazetelerle, ceridelerle, su
nunla, bununla milletin simasına bir ses gelmemiş
tir. Bu noktai nazardan telmihan bu ifadede bulun
dum. Kendileri dermeyan buyuruyorlar, bu mucibi 
teşekkürdür. Arkadaşlardan diğer bir zat bu mezalim 
hakkında tahkikat icrası talebine karşı memleketimi
ze Salibi Ahmer heyetleri geldi, üsera garnizonlarını 
gezmeye geldiler; Şankı karip heyeti filan gibi, mem
leketi gezen bazı kimseler vardır. Hükümet onları da 
lehimize kullanmalı, buyurdular? Hükümetçe ittiha
zı lâzım gelen hattı hareket her ne ise bu Meclisi Âli
de dahi evvelce tekarrür ettirilmeli idi. Fakat ettirile-
miyece'k kadar şayanı ehemmiyet değilse, hükümet 
kendi elindeki malumat ve vesaitine nazaran, ajans
larla her tarafa bunu ilân etmeye çalışmalı idi. Hü
kümet müttehit olarak kendi karşısına çıkan Avrupa' 
İri arın ağzından ses çıkamamalı idi, böyle bir karar 
ile yüklenmemelerine meydan vermemeli idi. Bende
nizin dediğim müteaddi çalışmamalarıdır. Müteaddi 
hareket etmelidirler. Benim itiraz ettiğim nokta bu
dur. Kendileri Meclisi Âliyi ikna ederlerse, Hariciye 
Vekâletimizin,'kendisinin fiili çalışmış, müteaddi ça
lışmış ve üzeriirmize teveccüh etmiş bir tehlike ve le
keye karşı - vaktiyle - tedabir ittihaz ettiklerini biz 
de anlamış oluruz. Yalnız bizim anladığımız kâfi de
ğil, aynı zamanda gazetelerin de neşretmesi lâzım
dır. Bu, suveri muhtelife 'ile yazılacak bir şeydir. Bir 
nota cevabı verdik, bu hususta görüşelim, dediler. 
Mukaddematı sulhiye için hiç bir teşebbüsatta bu
lunmadık. Bunun için hiç bir taahhüde girmemek 
üzere bir yerde görüşelim, dedik. İki ay geçmiştir. 
biz aramıyoruz. Acaba aramıyor muyuz? Belki Ha
ni oi ye Vekâleti arıyor. Fakat ben diyorum ki; herhal
de nota ile, filanla biz bunu aramalıyız. Her halde 
ne olursa olsun, bir çok nikat üzerinde bizim görüş-
me'kliğim'iz lâzımdır. O vakit de, bu sulh müzakeratı 
esnasında malî, iktisadî, adlî bütün nikat üzerinde 
çekişilecektir. Bu nikat üzerinde tarafeyn arasında 
fikren bir zemini itilâf bulmak üzere resmî, gayri 
resmî müzakerat ve mükalemat başlamalıdır. Ordu
lar bir taraftan harbetsin diğer taraftan memleketin 
malî ihtiyacatı hususunda, iktisadiyatımızın ne rad
deye kadar fedakârlık etmeye imkânı vardır? Bunda 
tabiî en dar hudutlarımızda durmayacağız. Tabiî vâ
si, azamî hudutlarımızda duracağız. Fakat Avrupa 
i!e müzakereye başlamalıyız. Harp oluyor diyorsunuz. 
Ezcümle î.oid corç, bu vesile ile Cenevre konferan-
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sini da kapatıyor. Biz desek ki, ayol «Avrupa'nın 
imar ve islâhı için (34) devleti topladınız. Şark hu-
dutlarındaki eli silâhlı insanlar, bir çok mahaller müs
tehliktir, müstahsil değildir. Avrupa harap oluyor, 
diyorsunuz. Loid corç Cenevre konferansının netice
sine dair güzel bir nutuk vermiştir. Bu nutukta har
bin nasıl bir alet olduğunu ve bunun nasıl yola ge
tirileceğimi ve bu yolun ne derece makul, mutedil 
olduğunu söylemiştir. Tam bizim sesimizin çıkacağı 
zamanda bize sormadan bir sual tevcih ediliyor gfrbi 
geliyor. Binaenaleyh biz de s öyl emeliyiz ki, seneler
den beri ateş içinde olan bir millet onların borçları 
altındadır. Omların resülmallerini dahi teahhüt edi
yorlar. Heriflere beş para vermliyeceğiz, diyeceğiz. 
Binaenaleyh gerek tehdit ederek, gerek insanî nokta
lara temas ederek bu adamlara verdiğiniz notaya ni
çin cevap vermiyorsunuz. Rusya ile görüşmek iste-
meki'iğimiz yalandır, blöftür. Buna göre burada va
ziyet tespit edilecektir. İşte bu noktai nazarda bir mil
let var, diyebiliriz. İşte bunu kendisi şayanı mülâha
za görmüştür. Fakat-elan hiç bir netice görülmemiş
tir. Şimdi haziran idindeyiz, Beyler önümüzde de iki 
aylık bir devre vardır. Mevsimler başka vadiye ge
çip gidiyor. Ne olursa olsun esaslı bir adım atacağı
mız zaman gelmiş ve geçmiştir. Maalesef mayıs ta 
geçti. Bu noktalar, Meclisi Âlinizde görüşülmedi. Ya
zacağımız ne ise ona göre müracaat ve o müracaatı 
yapmalıyız. 

Arkadaşlarımızın söylediği bir noktai nazar da 
bu yolda bir şey gibidir. Fakat bunda ilâve olarak 
söylemiş olduğum şey bilfarz efkârı umumiyei ciha
na müracaat etmiş olmak ye aynı zamanda Loid 
çorca kendi nutkiyle kendisine cevap vermek lâzım
dır. Tahkikat bir meseledir. Şimdiye kadar ne yap
tınız? Bir tanesini gösteriniz. Yoktur oyalamak için 
mi uğraşıyorsunuz? Bu kadar memleketi ve siz re-
sülmalimizi yıkıyorsunuz ve sizinle bütün mesail için 
serbest bir halde bütün taahhüdatımızdan vaz geçe
ceğiz. Eğer harp istiyorsanız biz harpten çekinmiyo
ruz. O devletlerden hiç bir zaman kaçar adamlardan 
değiliz, demeliyiz. Arkadaşlar bendenize göre yaz
dıklarımız şey güzel olmakla beraber biraz uzun gel
di. Bilhassa üzerine kuvvet ve sarahat vererek ceva'* 
bımızın mütehaniz olması lâzımdır? O nıikata da Loid 
Oorcun kendi ifadeseyle verilmelidir. Tahkikat için 
ortaya atılan efkâra karşı yazılan bahse pek güzel şey
ler yazılmıştır. Bu, encümence vekâletle beraber Jbir 
daha gözden geçirilerek millet ifadesiyle tespiti lâ-
^iırtdır. Zaten zımnen o notanın ifadesinde tasrih 
edilen ifade aşağı, yukarı bu noktadır. Bu noktaya 

gidilmesini teklif ederim. Maruzatım budur. Maruza
tım tahtiyei şahsî değildir. Bununla hiç bir zaman 
filân, filân zatları murat etmiyorum. Fakat hükümet 
danülen heyet - ki bizdendir - onun mesaisi hususun
da teşrik ettiğimiz gibi taht iye de etmeliyiz. Bu nok
tadan kelime şedit olmuştur. Şedit oldu ise inşallah 
onlar daha iyi çalışmıştır. Bunun «tabını bendeniz 
çekeyim ve bu itap benim için hiçtir. Elverir ki mem
leket istifadesi için Heyeti Cel'ileniz çalışsın. Onun 
için arkadaşlarımdan çok rica ederim, şahıslarına 
karşı olan hürmetimi bilirler, suitevil buyurmasınlar, 
etmiyeeeklerini de 'biliyorum. Hariciye Vekâleti baş
ka türlü çalışacaktır. Şöyle veya böyle olması husu
sundaki hakkı rüçhanını Meclise bırakmasını bende
niz de doğru bulmuyorum. Ellerimizdeki vesaite gö
re çalışmalıyız. Meselâ bu notanın verilip verilme
mesi tii en evvel Hariciye Vekili söylemelidir. Binaen
aleyh maruzatımın hüsnü telâkki edilmesini rica ede
rim. Bendenizin maruzatım hüsnü telâkki olunursa 
nota bir kere rötuş görebilir. Ne nokta üzerine isti
nat edersek oraya bir parça daha 'basmalıyız. Efkârı 
umumiyeye bir müzakere şeyi açmalıyız. Mevsim 
•ilerlemiştir. Vaktimizi boş geçiriyoruz. Tekmil sene 
böyle geçiyor, demektir. Halbuki bu mesailin hiç hiç 
olmazsa esasları hakkında anlaşmaya doğru gitmeli
yiz. Efendiler, bizim istediğimiz şeyleri Avrupa bili
yor. Avrupa siyaseti metalibimizi tahrip etmek için 
bunu idame ettiriyor. Binaenaleyh bunun mevaddı 
esas iyesi üzerimle görüşülmelidir. Çünkü bir sulh, 
yalnız arazi meselesi değildir. Ekseriyetle biz yalnız, 
yalnız arazi meselesinde zannediyoruz. Böyle bir te-
lâkkli hatıra geliyor, değil... Bilakis daha mühim me
sail var. Biz adlî, malî, iktisadî, nik'at üzerinde lüzu
mu kadar uğraşarak, onlara anlatarak dedikleri gibi 
hu meseleyi ne için uzatıyoruz?. Onu izah edelim, 
Onun için bendeniz Hükümetin siyasetfindte faaliyet 
rica ederim ve arz ettiğim delile karşı cevaplarını 
beklerim. Resmen tahkikat teklifimi kaibul etmiş mi
dir? Etmedi lise neden tekzip etmiyor?.. 

MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Efendim, muh
terem refikimiz Salâhattin Beyefendi mühıim noktala
ra geçti. Heyeti Umumiye bu protestonamehin gön
derilip gönderilmiyeceği hakkında bir karar verdıilk-
ten sonra Encümen noktali nazarını izah edecektir. 
Meclisi Âliden bu kararı beklemekteyiz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisansaihip) — 
Efendim, bu protes'tonameyi göndermek, gönderme-
mek meselesi hakkında şimdiye kadar muhtelif hatip 
arkadaşlarımızın beyanatından istidlal ettim. Harici
ye Vekili muhtereminin nazarı dikkati celp müracaa-
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tını bendemiz şöyle anladım. Hariciye Vekili notanın 
gönderilmesinde mazarrat ihtimali görüyor. Fakat 
•katiyen kestiremiyor ki muzırdır. Muzır olduğunu 
katiyen teyakkun etmedikçe, ona dair vesaik elde et
medikçe 'bu böyledir diyemezdi. Mazarrat ihtimalin
den bahisle Meclisin nazarı dikkatini celbettiğine na
zaran bendeniz muhakemem, notanın bir taraftan 
menfaat ihtimali var; bir taraftan mazarrat ihtimali 
vardır. Şu ihtimaller üzerine münakaşa edersek... 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Mazarrat ihtimali 
hiç yoktur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Mazar
rat olduğumu iddia ediyor ki bendenizce makuldür. 
Çünki Inıgiiîıizler tahkikat bahanesiyle içlimize soku
lup bir takım esrarımızı anlayıp bizi yıkmak istiyor
lar. İhtimalkli Düveli muzamma içinde bizim huku
kumuzu, menafiimizl müdafaa eden adamlar da var
dır. İhtiımalki onlar, 'yani Fransızlar bu meselede İn
gilizleri tahkikat fikrinden feragat ettirmek üzere ise 
henüz feragat etmemiştir. Feragat ettirmek kabil bir 
derecede ise biziım böyle bir talebim'iz İngilizlere faz
la kuvvet verir de tahkikat galebe ederse bir ihtimal-
diır bu. Bu tahkikatın neticesinde biz mutazarrır olur 
muyuz?' Olmaz mıyız? Çünlki şekli tahkikat bizim 
içimize sokulmak esrarımızı keşfetmek, bizi o suret -
let yıkmaktır. Şu halde mazarrat ihrJimali bendenizce 
fazladır. Nota gönderilirse ne menfaat olur? Şimdiye 
kadar Avrupa ibtir takım jeneralleri ile vesaire ile bir 
çok mezalimi meydana çıkardı, vesaiki neşretti, bun
dan ne çıktı, ne istifade ettik. Bendenizce bir şey is
tifade etmedik ve bir şey çıkacağını da bendeniz zan
netmiyorum. Gerçi bir faide çıkmalk ihtimal/ine kar
şı Meclis geçen gün bir karar vermiştir. O günkü bir 
galeyan neticesinde bir tabiri fıkhi vardır. (RefüJme-
fasid...) Menfaat ihtimali olan şey, mazeret ihtimali 
olan şeye tercih olunur. Mademki aksi tesirinde bir 
şüphe vardır. Bir cümeli hikemiye vardır. (Da'ma 
yünidüke ilâ ma yüridük) mademki bir tereddüt var 
ve mazarrat ihtimali vardır. Bunu terk etmek hik
met iktizasıdır arkadaşlar. 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Şek ile yalkin zail olmaz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Devamla) — Bu bir 
siyaset meselesidir azizim. Biz Anadolu'nun mukad
deratına hâkim bir mevkideyiz. Sonra Yusuf Kemal 
Bey mazarrat ihtimali var diye nazarı dikkati celbe-
diyor. Mazarrat vardır demiş olsa vesaik soracağız, 
meydana çıkamıyacak. Bendeniz de olsam bu mevki
de ben de böyle derdim. Bazı arkadaşlarım katî ka-
naatla gelmeli: d ir... Bu mesele demesi doğru değildir. 

Yusuf Kemal Bey çok doğru yapmıştır. Bundan başka 
bir şey olamazdı. Ancak Meclıisön nazarı dikkatini 
celbedobi lirdi. Yalnız Yusuf Kemâl Beyefendi, muh
terem fikri ile, mesaiisıiyle Meclisi çok tenvir etmiş 
ve çok irşat etmiştir. Yalnız son zamanda Salâhatfcin 
Bey arkadaşımızın (uyuyor) demesine karşı velev şar
ta talikan olsun çekilmesini, bendeniz Yusuf Kemâl 
Bey arkadaşımızın göstermiş olduğu faaliyetleriyle 
mütenasip görmüyorum. Bunu tahlil edersek evvelki 
gösterdiği liktidaon tam nakısını yapmış oluyor. Ev
velce şu meseleyi Meclisin nazarı d'ikkatine atfediyo
rum demekle büyük bir iktidarı ilmî göstermiştir. 
Salâhattin Beyefendinin Hariciye Vekili uyuyor, He
yeti Vekile uyuyor demesine karşı çekilmesini ben
demiz nasıl teşrih edeyim. Bunu acaba her hangi bir 
mebustan kendisinin taalluk ettiği bir vekâlet hakkın
da tenkit edilmek hakkını nezetmek istiyor demek
tir. Böyle tefsir olunursa ki tefsire'müsaittir. Evet 
ben çalıştım, çalıştığını İsbat etmeli idi ve çalıştığını 
isbat etti. Fakat çalıştım diye iddia etmek şu Meclisi 
kendisini çalışmamazlık ile hükmetti m;i, etmedi mi? 
Hayır çalışmamışsın diyen olmadı. Salâhattin Bey
efendi arkadaşımız da kendisine karşı cemilekârane 
cevapta bulunduğu hâlde ısrar etmesi doğru değil
dir. Ümit ederim ki, sözlerinden rücu ederler, vazi
felerine devam ederler. Çünki bir heyetin tahkik edip, 
bilmem ne idesine kadar şu mühim zamanda Hari
ciye Vekâletinin boş kalması, yahut Vekâlet vekili 
ile idare olunması doğru bir şey değildir. Vatana 
muzırdır. Vatan aleyhinde bir hareketi, muhterem 
Yusuf Kemâl Bey arkadaşımız da kabul etmez ve 
dönmek te kendisinin büyük bir kemâlidir. Bunu arz 
ediyorum ve bendenizin müddeiiyatım bundan iba
rettir. 

HASÎP BEY (Maraş) — Efendiler, bendeniz bu 
protestonun verilip verilmemesi hakkında söyiemiye-
ceğim. Ancak Reşat Bey biraderimiz Meclisi Âliyi 
protesto etti. Ona karşı bir iki söz söylemek istiyo
rum. Reşat Bey israfattan bahsettiler ve bu israfatın 
önünü almak için Meclisi Âli bütçe yaptı ki diyorlar 
ve protesto ediyorum dediler. Bu protestoya hakları 
yoktur. Bilmukabele ben kendi tarafımdan kendile
rini protesto ederim. Çünkü kendileri hem Muvaze-
nei Maliye Encümeni Reisi bulunuyorlar, hem de 
Harp Encümenine dahil bulunuyorlar. Ne için? Ora
da protestolarını, orada yapmadılar ve yaptılarsa ni
çin haberdar etmediler. Bendenizin sözü budur ve 
bunu affetsinler ve cevap versinler. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Hiç bir dakika bu sö
zümden vaz geçemem. Gerek Harp Encümeninde ve 
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gerekse Muvazene* Maliye Encümeninde bulunan ar- I 
kadaşlar bu sözlerime her dakika şahittirler. I 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Muvazene
de her zaman söylerler. I 

HASİP BEY (Maraş) — Burada da söylemeli 
efendim. (Burada da söylediler sadalan) I 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim; bu 
protesto meselesi müzakere edildiği vakit de zaten I 
bendeniz bir şey çıkm+yacağmı arz etmiştim. Şimdi 
ecnebi Meclislerine yazıyoruz, mezalimi protesto edi- I 
yoruz; ecnebi hükümeti ne yapacak, tabiî Hükümetin- I 
den sual edecek. Hükümeti de onla diyecek ki; esa- I 
sen tahkikat meselesi müzakere edilmiş takarrür et- I 
mişitir. Onlar da yani Yunanlılar da bizim aleyhimiz- I 
de şikâyet ediyorlar. Bakalım hangisi haklıdır, han- I 
gisti haksızdır diye tahkik edelim. Ondan sonra neti- I 
cesini aniıyahm ona göre hükmedelim, derse Meclis, 
hayır sen tahkikat yapmryacaksın, T. B. M. Meclisi- I 
nin söylediği haklıdır ve T. B. M. Meclisinin sözünü I 
mutlaka dinliyeeeksin z mıi diyecek? (Hayır sadalan) 
Bendenize öyle geliyor ki; Yusuf Kemâl Bey düşün- I 
dü ve Meclisim nazarı dikkatini celbetti. Bir Harici
ye Vekili ne diyebilirdi, bu protestoyu yapmayınız I 
derse, ne sıfaitla söyliyecekti. Yalnız kendisi böyle di
yebilirdi, çünkü bu Meclisin Vekilidir. Yalnız Mec- I 
lisan nazarı dikkatini cellbedecek ve nezaketen böyle 
yapmaık lâzım gelir. Yoksa Meclis mutlaka ben bu- I 
nu Mecllislere göndereceğim; diye ısrar ettiği vakitte 
Hariciye Vekili yok yapmayınız diyemezdi ve demek I 
te istemezdi. Nezaketen böyle icabederdi. Azalık sı-
fatiyle buraya gelir, yalnız bir söz söylerdi. Bundan 
dolayı Yusuf Kemal Bey burada Meclisin haklı bir 
surette nazarı dikkatini celbetmiştlir. Çünkü tahkikat 
meselesi sükunet kesbettliği bir sırada belki şiddetlen
mesine vesile teşkil eder, belki etmez. Vesile teşkil 
ederse, meselâ onlar da bize cevap yazarlarsa evet 
mektubunuzu kemali tazimle aldık, okuduk. Onlar da 
sizin aleyhinizde, şikâyet ediyorlar. Binaenaleyu tah
kikat bunu halletsin. Nasıl ki; bir tarikten dışarı 
çıkabildiniz. Protestoyu verelim, kolay mesele, fakat 
neticesini müzakere etmek lâzım. Sonra Hükümet 
meselesi. Herhangi bir meseleyi Hükümet nazarı dik
kati eelbetmek suretiyle, bu Meclise getirdi ise Hü
kümet meselemi olarak zuhur etmiştir. Hariciye Ve
kili uyuyor, Dahiliye Vekili hiç bir şeye bakmaz. Hep 
'bir hücum. Peki ama efendim; o da bizim arkadaşı
mız; o da alâ kadreülimkân çalışıyor, ve bir de sual 
ediyorum zatı âlilerine, Hariciye Vekili ıslah edecek, 
bizi kurtaracak dersek ilk defa kendime teessüf ede- I 

rim. Hariciye Vekili bizi kurtaracak, Dahiliye Veküli 
bizi kurtaracak, Müdafaai Milliye Vekili tirizi kurta
racak. Binaenaleyh bizim kurtulmamız, behemahal 
bu üç zatın Ünayetine muntazır, bir haldir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Öyle olsaydı, 
biz buraya gelmezdik. 

YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Bunu ben 
anîamam. Hükümetin seVketmek dolayısiyle değil - bi
zim gördüğümüz noksanını, Hükümötiten sormak do
layısiyle - Bu Mecliste mevzubahis etmekliğimiz- lâ
zım gelir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İşte sorduk, 
'Beyefendi. 

YAHYA GALİP BEY (Devamıla) — Müsaade bu
yurun; ben de aklımın erdiğini söyliyeyîm. Yusuf Ke
mal Bey diyor ki; - Hariciye Vekili uyuyor - sözü
nü kabul etmem. Ben uyumadığımı evrakımla isbafc 
edenim, bu evrakı Mecliste okuyamam - çünkü Mec
liste, tabiî okuyamaz - meseleyi eğer iki yüz kişinin 
(içerisinde pişirmek için - zaten elhamdülillah üç ki
şinin yanında konuştuğumuz bir şey dışarıya çıktığı 
halde - 300 kişi içerisinde konuşursak, sofanın ta 
öbür tarafına kadar ses giderse bilmem meseleyi ne 
kadar hafi tutabileceğiz. Banim aklım ermiyor. Bina-
aleyh söylediği doğrudur. Uyku uyumadığını evra
kımla isbat ederim diyor. Pekâlâ, biz de uyku uyu
madığını arzu ediyoruz ve kendileri de uyumuyor 
ve Salâhaftin Beyefendi de ben uyku uyuduklarını 
kendilerini tahkir sure/tiyle söylemedim, diyor. Öyle 
çıkmış bu mesele bu suretle halledilmeli. Yani Ha
riciye Vekâleti meselesi, bu notanın gidip, gitmemesi
ne karıştırılmamalıdır. Sonra bunu müzakere etme
lidir. Sonra bu notayı gönderdiğimiz zaman böyle 
bir cevap karşısında kalmıyacak mıyız? Eğer varit 
ise' göndermiyelim, yüzde bir varit ise göndermiye-
lim. 

M EH MED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahtip) — 
Gönderilip, gönderilmemesi meselesinde bir kelime 
müsaade buyurun, arz edeyim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) — Heyeti Veki-
leniin mazbata muharriri sıfatiyle söylüyor. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bir arkada
şın lehinde bir insan bir şey söylerse mazbata muhar
riri mıi oluyor? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Arkadaşlar; malumu âliniz Hariciye En
cümeninde bulunan arkadaşlar, haftada bir Hariciye 
Vekilini gelir, görür. Harioiye Vekilinden vukuat hak
kında malumat sorar, Hariciye Ve'k'iM de elindeki ma-
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lumaıtı arz eder. Binaenaleyh Hariciye Encümeni aza
sından Tevfik Rüştü, Şükrü, İsmail Suphi Beyefen
dilerin sözlerine hiç cevap vermiyeceğim. Diğer ar
kadaşlarımızın sözlerine gelince; arkadaşlar ben öte-
den'beri herkesin haysiyetine hürmet ederim ve bi
hakkın kendi haysiyetime de hürmet etmiş bir ada
mım ve edeceğim. Binaenaleyh benim Mecllisle olan 
muamelâtım resmî bir muameledir. Meclis bepim 
muamelâtımı resmen tetkik eder, bana mücazat eder. 
Yoksa burada gelip te uyuyor, haysiyetsiz denemez... 

SALÂHATTİN BEY («Mersin) — Böyle bir tabir 
yoktur. 

YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) — Rica ede
rim dinleyiniz. Ben de sizin giibi bir mebusum. Rica 
ederim müsaade 'buyurum, yalnız vekili değilim. (O 
söz yok sadaları) Binaenaleyh meseleye gelelim. Tev-
fii'k Rüştü Beyin vesa'irenin sözlerine cevap vermiye
ceğim. Salâh'a'ttin Beyefendi ne olmuş sebebini şimdi 
anladım. Salâhatitin Beyefendi bana bir nota verdiler. 

SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — Yok, rica ede
nim. 

YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) — Yani mü
messillerine bir talimat ver, dediler. O talimatın icra 
edildiğime daiir gaiba ben kendilerini görüp katı ma
lumatı veremedim. Teessürü bundan ileri gelmiş, öy
le anlaşılıyor. Avam kamarasında mesele resmen 
(Çerriberlayn) tarafından mevzubahis olmuş, ben Ha
riciye Vekilline sordum, Hariciye Vekilinin söylediği 
sözler tamamiyle hatırımda kalmadı, düyor... 

iBendenıiz cereyanı vakayı nakledeyim; Tan ga
zetesinin bir nüshasında, Londra'dan işar olunuyor, 
diye bir fıkra vardı. O fıkrada (Çemberlayn) soru
lan bir suale cevaben; an'ket teklifinin yeni tahkikat 
teklifinin Ankara Hükümeti tarafından kabul olun
duğunu İtalya'ya bildirmiştir, mealinde Londra'dan 
Tan gazetesinin muhabiri Paris'e işar ediyor. Bunu 
böyle gördüm. Yine Paris'te çıkan ve bizim aleyhi
mizde bulun'an Deba gazetesi de (Çemberlayn) in 
söylediği sözün resmî değil, nîm resmî olduğunu söy
lüyor. Yani (Çerberlayn) Ankara Hükümeti tarafın
dan tahkikat teklifinin nîm resmî bir surette kabul 
edildiği İtalya'ya bildirilmiştir, diyor. Bu gazetelerin 
ikisini de gördüm. Nota meselesinin esasını biliyo
rum. Gerek (Deba) gazetesinin yazısından Çemiber-
layn'ın 'bir fı'krali ahiresi de vardı. Şüphesiz bu fıkra
yı gören arkadaşlar, o fıkrai ahireyti de görmüşlerdir. 
O fıkrai ahirede deniliyordu ki; Anadolu hükümeti 
tahkikat teklifini kabul ettiğini resmen veya diğer 
rivayete göre nîm resmî bir surette kabul etmiş ise 

de bir takım şartlara talik etmiştir. Yani bu kabul 
muteber değildir. O ibarenin nihayetinde... İlâhi idi 
Celâlettin Arif Bey dem'iştıi ki; siz İzmir'de tahkikat 
yaptınız ve resmen bu taayün etti, Yunanlıların me
zalimi ve bu günkü tahkikatı yapmak isteyen dört 
devletin adamları idi, jeneralleri idi. O raporu yazan
lar onun altında da neticei hüküm olmak üzere ora
ların tahliyesi lüzumunu gösteriyorlardı. Bu neticeyi 
ne yaptınız, bu neticeyi veriniz de ondan sonra tah
kikat isteyiniz. Yoksa biz memleketimizde tahkikat
tan korkmayız demişti. Aslı bu idi. Salâhattin Bey
efendi pekâlâ bilirler ki; en güzel tekzip, en doğru 
tekzip havadisin çıktığı membadan çıkan tekziptir. 
Hariciye Vekili de bunu duyar duymaz derhal emri
ni verdi ve bunu lâyıkı veçhile tekzip etti. Hariciye 
Vekâletinin dosyasında bunlar vardır. Binaenaleyh 
burada Hariciye Vekillinden uyuyor sözü söylenme
den evvel bir kere gelip Hariciye Vekilinden sorul
malıdır... iki. Sonra bir nokta hakkında nazarı dik
kati celibettiler ve kendilerine teşekkür ederim.. Dedi
ler ki;... Ha... Yine tahkikat meselesine müteferri 
ilki nokta var onları arz edeceğim. Salibi Ahmetler 
var, Şarkı karip heyetleri var bunların nezdinde biz 
çalışmıyoruz ve bunlarla yapmıyoruz dediler. Salibi 
Ahmer üç, dört aydan beri bu memlekete girmek is
tiyor. Daha evvel zamandan beri... Ey efendiler... 
sokmakta biraz tereddüt ediyoruz. Çünki Salibi Ah
itlerin - kendi tabirince - kızı olan bir müessese var
dır ki o müessese de bu memlekettedir. Yani Hilâli 
Ahmerdir. Salibi Ahmerin, Salibi Ahmer heyeti umu-
miyesinin bizim memlekete yapacağı işi Hilâli Ah
mer yapar. Hilâli Ahmer Türkiye'nin muavenetidir. 
Hilâli Ahmer belki muavenetini yalnız Müslümanla
ra yapmaz, hıristiyanlara da yapar. Hilâli Ahmer 
eğer burada bizim tebaamızdan muhtacı muavenet 
Hıristiyanlar varsa, onlara da muavenet yapacak yine 
Hilâli Ahmerdir. Ben Hariciye Vekâletine geleliden 
beni o meseleler çıkmıştır. Biz bunu, o yolu takip edi
yoruz. Doktor (Revonç) buraya geldiği vakitte gö
rüştüğüm zaman doktor İsrar etti. «Rica ederim ben 
sizin şöyle dostunuzum, böyle bilmeme nenizim» be
ni gönderiniz, Samsun tarafındaki hali göreyim, de
di. Ne yapacaksınız orada. Sizin vazifeniz burada.» 
dedim «'burada biz Yunan eslilerini görmeye geldik» 
dedi. «O tarafta Yunan esirleri yok» dedim. «Mua
venet yapacağım» dedi. «Hilâl i ahmer yapar» dedim. 
Muavenet yoluna gideceğim dedi. Gitti. Bize fevka
lâde nota ile gelen ve düşmanımız bulunan-Dr. (Ro-
vih) raporunu yazdığı vakitte bir kısmı aleyhimizde, 
bir kısmı lehimizde, burada bir takım adamları din-
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lemis o suretle aleyhimize yazmış. Dr. Revihe mü-
saade mi etmeli idik? Salibiahmerin istanbul'daki 
röprezantanı üç defadır buraya gelmek için benden 
müsaade listiyor. Eğer Heyeti Celiîeniz bana böyle 
müisaaide 'verirse o Hariciye Vekili minnettar olur. 
Çünki (İMâla'h) demiştir şimdiye kadar olan müra
caatlarında. Gelsin buraya tahkikatını yapsın. He
yeti Vekilede bu mevzubahis oldu. Heyeti Vekile bu
na müsaade verdi. Fakat Haricliye Vekâleti bir takım 
şeralüte talik ederek müsaade verdi. Hariciye Vekâ
leti kendisi mazarratların hepsinin önünü alacaktır 
diye müsaa'de verdi. Onun için arzu buyurdukları Sa-
Iibiahmer nezd indeki mesaî daima sarf ediliyor, fa
kat o mesaiye karşı böyle teklifler geliyor. 

Gelelim Şarkı Karib heyetine : «Burada hiç bir 
şey söylemi yeceği m» Çünki bir geceyi sabaha kadar 
yalivararak geçirdim. Bu mesele için zannederim, faz
la söylemeye hacet yoktur. Onu bitenler bilirler. Çün
ki o adanı buradadır. O adam nezdinde, hükümet 
nezdinde ne yapmıştır? (Gürültüler) Efendim mak
sadım Şarkı Karip Muavenet Cemiyetleridir. Heye
tin burada adamları vardır. Hususiyle şimdi gelen 
reisi vardır. Mis Billirtgis buradadır. Bu hadise üze
rime Mis Bill'ingis nasıl telgraf çekti? Nasıl müracaat 
oluııldu? Rica ederim bunları bana birer birer hikâye 
eötrirmeyiniz. Salâhattin Beyefendi yalnız gelirlerse 
yan yana kendilerine hepsini anlatırım. Binaenaleyh 
islbatını arzu ettikleri şeyleri ya müsbettir, ya değil
dir. Müs'bet ise o söze mahal yoktur. Müsbet değilse 
Hariciye Vekâletine (uyuyor) diyen zat, tekrar ediyo
rum Hariciye Vekâleti hakkında tahkikat yaptırır. 
- Çünki ben ona ehemmiyet vermem - Mesul eder. 
Tekrar ediyorum mesul eder ve ben bunu istiyorum. 
Oyuncak değil millet vekâleti... Siyaseti umumiyesine 
ait Hariciyenin mesaisi,. Salâhattin Beyefendi beni 
bu noktada tenvir buyurdular. Dediler ki; Canım biz 
bir nota verdik, bu notaya bir çok müddetten beni 
cevap gelmedi. Bunu tahrik etsek.... Biz zaten şimdi
ye kadar Avrupa'da bulunan bütün mümessillerimiz 
nezdinde daima bu protestoyu takip ediyoruz. Bil
hassa Paris'te çün'ki en ziyade faaliyet sarfedilen yer 
orası... Çıkmıyor... Fransa şu teklifi yaptı. İngiltere 
yapmıyor. Fransa İzmit'e gidelim dedi kabul etmedi; 
Fransa oraya bir sefinei harbiye gönderelim dedi, 
cevap vermedi. Türklere ültimatom teklif edelim de
di Fransa ka'bul etmedi. Bizim yapacağımız iş ne olur
du? Biz sizinle mutlaka görüşmek istiyoruz, geliniz 
görüşünüz... dersek olmaz arkadaşlar. Ya biz o tek
lif ettiğiniz şeraiti sulhiyenin heyeti umumiyesi yok 
mu? Bunun aşağısı yukarısı olur gelin görüşelim de-
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meıı idi İngilizlere... Bunu diyebilir miyim. Hariciye 
Vekili şimdiye kadar Heyeti Vekilede olmadı, Hari
ciye Vekili bir şey yapmadı diyorlar. Meclisi Âli şim
diye kadar veçhe, veçhe diye bu bapta Hariciye Ve
kâletine ne verdi? Rica ederim Misakı Millîden baş
ka Hariciye Vekilinin elinde ne vardır? .Rica ederim 
'buyuruyorlar ki arkadaşlardan birisi; Hariciye Ve
kili vasıtai tebliğ ve tebellüğ olamaz. Maatteessüf 
bunu söyleyen arkadaşımız da Hariciye Encümenin
de azadır ve orada Haricliye Vekâletinin şimdiye ka
dar yaptıklarını görüyor. Şimdiye kadar niçin ben
den şikâyet etmemiş? Niçin benim tecziyemi isteme-
rriiş? Taaccüp ediyorum. Çünki öteden beri Encü
mende bulunuyor. Arkadaşlar doğru, Hariciye Ve
kili vasıtai tebliğ ve tebellüğ değildir. Aşağı yukarı 
vazifesini müdriktir. Aczi dahilinde. Kendi hali nis-
betihde. Onun için lâzım gelen teşebbüslerde de bu
lunur. Fakat tekrar ediyorum Hariciye Vekili olsun, 
Hükümet olsun bu bapta başka yerlerde olduğu gibi 
mesuliyeti üzerine alarak sulh meselesinde büyük 
adımlar atabilecek sıra mıdır? Verin o salâhiyeti, ar
kadaşlar çok iyi olur. Vakıa bu suali soran Salâhat
tin Beyefendi diyecek ki; evet ben evvelce bunu tek
lif ettim. Ben hükümetin böyle olmasını ve Meclisten 
böyle bir dereceye kadar müştak ilen hareket etmesi 
ve bir kabine şeklimi teklif ettim. O ayrı bir mese
ledir. Biz hali hazırı düşünüyoruz. Onun için daha 
ilerisine gitmek istemiyorum. Hariciye Vekilli öyle 
zannediyorum epey mesaî sarfetti ve kendisinin söy
lediği sözün amelî şekil verecek mesaî sarfetti. Yani 
yalnız yazı ile değil, daha başka suretle mesaî sarfet
ti. Arkadaşlanmdan şikâyet etmeyeyim, yine ken
dimden şikâyet edeyim. Şimdiye kadar bunda bir 
dereceye kadar muvaffak olmadım. Temenni ederim 
ki; halefim olacak Hariciyeci arkadaşım muvaffak 
olur. «Halef yoktur sadalan» Sonra arkadaşlardan 
rica ederim menfaatlarını tehdit ederek çağırmalıyız. 
Sair suretle çağırmalıyız buyuruyorlar. Biz her türlü 
şeyleri yaptık. Buraya gelin sizinle konuşalım demek
le maatteessüf düşmanlarımız gelnniyor. Elbette za
man zaman gelecek ki gelecekler. O zamana kadar 
Hariciye Vekâleti mümessillerinin nazan dikkatini 
celbetmektir. Bir takım hareketler de yapıyor.. Rica 
ederim siz burada ne yapsanız ben her şeyi söyle-
m'yeceğim. Açık söylüyorum ama tabiî benim vaza- • 
fera ıbütün mesuliyetleri ben üzerime alarak söylü
yorum ki söylemiyeceğim. Benim millete karşı va
zifelerimi nazarı dikkate alarak, benim vicdani mec
buri yeüenimii nazarı dikkate alarak ne türlü zahmet
ler çekiliyor görüyorsunuz. Ben Heyeti Celilenizin 
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vlezaifiimıi ne suretle takdir ettiğinizi pekâlâ biliyo-
ru!m. Fakat mesuliyetti maddiyeden korkmıyarak sırf 
ırti'Mete karşı, tarihe karşı manevî bir mesuliyeti yük
lenerek diyorum kli; rica ederim çok ısrar etmeyin. 
Az çok şeyler yapılıyor. Sağa sola doğru neler çekildi
ğini kendiniz görüyorsunuz. 

Sonra melbus arkadaşlarımızdan birisine daha ce
vap vereyim. Diyor ki; Vekil Mebustan tenkit hak
ikini nezetmek mi istiyor. Hayır arkadaşlar, hayır 
(bilâkis ben meşruti yeHin ilk gününden beri, bütün ma
zim, bütün halim ve bütün sa'yim meşrutiyet aşkı
dır. Mebus bütün kuvvei tenkidiyesiini istimal et
meli. Yalnız şurayı rica ediyorum. Mebus kuvvei 
tenkidiiyesini yaparken fiile hasretrnelidir, şahsî de-
ğTıi. Kullanılan kbiimeter, daima fiili ifade eden keli
meler olmalı. Gecenin saat üçünde - yani maddî ola
rak cevap veriyorum - gecenin saat ikisinde, üçünde 
telgraf gönderen Hariciye Vekili pek iyti uyumuyor 
zannederim. Açık ısöylüyorulm arkadaşlar, bütün bun
ları ve netice olarak arz ediyorum. Tekrar ediyorum. 
Yusuf Kemâl çahşamıyacaktır. 

BASRt BEY (Karesi) — Efendiler; deminden be
ri tekrar edilen beyanat ve ifad'at bende haddinden 
çok fazla süren bir uyku hastalığı tesirini veriyor. 
Salâhattlin Beyefendi tarafından Hariciye Vekili Bey
efendi hakkında veya Heyeti Vekile hakkında uyu
yorlar denmiş, insanız efendiler; yeriz, içeriz, kalka
rız, uyuruz, - uyanırız. Bu kelimenin ne gibi bir mak
satla sarf edildiği faili tarafından söylendikten sonra 
temcit pilavı gibi tekrar tekrar bu kelime üzerine ba
sıp ta bunu bir izzeti nefis meselesi yapmak müna
sip midir? Değil midir? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Çekilmek isti
yor canum. 

BASRİ BEY (Devamla) — Bu gün düşman bu 
milleti felâketlere sürüklemek için uğraşıyor. Fakat 
dostlar bu kadar naz yapmasınlar. Rica ederim bizim 
bu felâketli zamanlarımızla böyle şahsî infialâtı, his
si yatı gıcıklayan kelimeleri bir izzeti nefis meselesi
ne kalbetmek günahtır, vebaldir. Efendiler Heyeti 
Vekile içinde, Heyeti Vekileyi teşkil eden arkadaşla
rımızın hepsinden fazla olarak bu Meclis defaatla, 
lif ufakla Yusuf Kemâl Beyefendiye beyanı itimat et
ti. Yusuf Kemâl Beyi en kuvvetli bur uzuv olarak 
tultıtu. Salâhattin Beyin bir maksadı hakareti muta-
zammın olmayan uyku kelimesinin üzerinde ısrar et
mek kanaat noktai nazarından değil; bu kelime nok-
tai nazarından istifade etmek zannederim ki; iyi bir 
şey değildir. Bu gün şu müzakereyi yaptığımız za

manlarda memaliki meşgulede cereyan eden acıklı 
hadisatı eğer düşünürsek efendiler bu gibi kelime
leri değil hatta bir çok şeyler hakkında fedakârlık 
yaparak bu memaliki meşguleyi kurtarmak neye mü-
tevekkif ise bunun çarelerini aramaya başlıyacağız. 
Bu gün memleketimizde icra edilen fecayi o kadar 
çok ki biz burada bunları her halde düşünmek, on
lara her halde çare düşünmek ile mükellefiz. Ve şu 
protesto müsveddesi de bu düşünceden, bu endişe
den doğmuş bir teşebbüstür. Reşat Beyefendi bu 
protestonun bir faiidei ameliyesi olmayacağını söyle
diler. Asıl protestoya, fiili cevap süngüdür, dediler. 
Filhakika öyledir. Fakat efendiler bir taraftan mü-
cadelei milliye devam ederken, bir taraftan da bu 
mücadelede haklı olduğumuzu bağırmak, dindaşları
mız hakkında reva görülen mezalimi haykırmak, ay
rıca en mühim vezaifim'izdendir. Şimdiye kadar ya
pılan mezalim ve fecayi hakkında düşmanlarımız ta
rafından bir çok şeyler işaa edilmesine rağmen biz 
hiç bir şey söylemedik. Yalnız geçenki notada Söke 
hadisesinden, Söke mezaliminden bahsettik. Bunu 
da düşman hükümetleri tekzip etti. Binaenaleyh hü
kümetler nazarında belki de bizim feryadımıza ma-
kes olan bir protesto kâğıdı yoktur. Binaenaleyh bel
ki onlar nazarında mezalim de yoktur. Biz ne kadar 
hakkımızı haykırır, ne kadar davamızın meşruiyetini 
tekrar eder, mezalimi ne kadar acıklı satırlarla tek
rar edersek zannedenim ki hakkımızın meşruiyetini 
Avrupa'ya, bütün milletlere tanıtmış oluruz. Esasen 
Efendiler bu teşebbüs ve bu mesele Heyeti Gelıilece 
zannederim. Koca Şükrü Efendi Hazretleri de dahil 
olduğu halde, bilittifak kabul edilmiştir. Böyle bir 
şeyin yazılması ittifakla kabul edildiği halde o vakit 

'alzylrnde söz söylemeyip te, faidesi yoktur demek. 
zannederini ki doğru bir mesele değildir. Takarrür 
eden bir meselede bu gün ısrar edilmesi zarurîdir. 
Şimdi bu protestonun çekilmesinde zarar var mıdır, 
yok mudur? Bu zararın muhakkak olduğunu Yusuf 
Kemâl Beyefendi de katı bir ifade ile söylemediler. 
Yalnız böyle bir şey hatırına geldiğini ifade ettiler, 
ihsas ettilerTDemek ki bu meselenin zararı mariz ge
tireceği sabit bir şey değildir. Diyorlar ki böyle bir 
teşebbüste bulunursak ekalliyetler hakkındaki müd-
deiyatı tahkika kendi ağzımızla vesile vermiş oluruz. 
Efendiler bir kere memaliki meşgalede Yunanlıların 
icra ettiği fecayi ve mezalim bütün milletlerce sabit 
olduktan sonra eğer tahkikat için hükümetler bize 
müracaat edecek olursa onlara karşı elbette bizim de 
vereceğimiz cevaplar vardır ve olacaktır. Biz kendi
lerinden şikâyet ettiğimiz adamların tahkikatta bita-
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raf bulunacaklarına elbette kani değiliz. Nitekim bir 
çok teoarfibi mazi bunu isbat etmiştir. Böyle bîr çok 
acı tecarip (mevcut iken tekrar bunu tiaHbika kalkış
mak elbette bizim zararnmızaidır. MnaenaJeyh böyle 
ıbir noktayı söyleyeMliniız. O vakit bu Meclis 'veya
hut bu Meclislini hükiürneti bunu söylemekten za*nne-
derlim tereddüt etmez. Binaenaleyh bendendzce bu 
protesto müzakere edildikten sonra herhalde yazıl-
malıdır. Vakıa buram amelî ve katî bir raddesi yok-

REİS — Efendim celse kuşat edildi. 
Aynı mevzu üzerinde söz Mustafa Taki Efendi; 

buyurun söz sizindir. 
MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Efendim; 

memaflikli müstevliyemizde vak'i olan Yunan mezalim 
ve tecavüzünü mildi mütefife meclisine bildirmek için 
protesiîio verilmesi Meclisin evvelki içtJiımalarında ta
karrür etmişti. Bu kararı bozmak için o karar kuv
vetinde ve daha fazla bir sebep bulmak lazımdır. Ka
rar verilmiştir ve kaltidir. Yalnız evvelki kararı boza
bilmek için o kuvvette bir sebep aramalıdır. Şimdi bu 
sebebi muvazene edeceğiz ihtimali vardır, diyorlar. 
thJttimâ'l üzerine söylüyorlar ve bunu da tamamiyle 
kendisi tahammül ederek bunun verilmemesini de ilti
zam etmüyor. Fakat Meclisi ikaz ediyor. Çünki ev
velki karar Meclis tarafındandır. Bizim de müteyak
kız davranmamız elbette lâzımdır. Biz şimdi esk'i ka
rarımızda ısrar edip bu notayı vermemiz mi hayırlıdır, 
yoksa bu notayı vermememiz mi hayırlıdir? Bura 
mucibi münakaşadır. Eğer "bu mlünakaşa olunuyorsa 
ben diyebilirim ki bu şdc hakkındaki nefi ve zararı 
mukayese jetümek lazımdır. Eğer hangisi kati ise o ter
cih olunur. Şimdiye kadar cereyan eden müzakerat-
tan anlaşıldığına göre her ikisi de kati değildir. Şu no
tayı vermekle biz menfaat görecek miyiz, görmeye-' 
cek miiyİz? Bu meşkûkür. Kezalik bu notayı verdiği-
m'iz halde acaba bir zarar vaki olacak mı, olrnaya-
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tur. Bunu ben de teslim edenim. Fakat efkâr üze-
liinde mühim tesiri olacaklar. Bundan belki yaman yı
kılan dindaşfianmızıın az çok f aide görmeleri imkânı 
vardır. Onun ipin böndeniz mevzu ve sadede gelerek 
her halde bunun müzakere edüknesinS muvafık bulur 
ve Heyeti CeÜilenizden rica ederim. 

RBÎS — Efendim daha söz alan çok arkadaşları
mız vardır. Celse de pek uzadı on dakika teneffüs et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

cak mı? Bu dahi meşkûktür. Şu halde her iki şekil 
tearuz ediyor, her ikisi de meşkûk kalıyor. Biz han
gisini tercih edeceğiz? O halde kaideli fikriyemoz mu
cibince defi zarar, celbi menfaattan evlâdır. Madem
ki bundan bir zarar mellhuz ise - kfi bu münakaşa olun
malıdır. BiMin arkadaşlarımız bunun için söz söyle
melidirler. Bu bapta ben esasa girmiyorum zararı, 
varsa yoksa ben bilmiyorum. Bilenler varsa söylesin
ler. Zararı ile menfaati mukayese edilmelidir. Eğer za
rar radi ise bırakmalıyız. Yoksa eğer zarardan faide 
mütesavVer ise tercih edilmelidir. Yok eğer her iki
sini de bir buluyoruz ve her ikisi de meşkûkîyetlte ka
lıyorsa zarardan tevakki etmemiz bittabi daha evlâ
dır. Bu böyledir. 

İkinci şıkka gelince : Vekül Beyefendimin Vekâlet-
ıten muvakkat olsun istifasına gelince; Ben bunu yal
nız Hariciye Vekili Yusuf Kemâl Beyden değil, şim
diye kadar beş on defa vekilüerümlizde gördüm ve her 
gördükçe de teessürüm arttı. Mademki bu zevatı 
muhtereme bu, vekâletler gibi en mühim Vazifeyi ta
hammül ve tekeffül ediyorlar ve üzerlerine alıyorlar. 
Buna mukabil yapılan küçük bir serzenişe, küçük bir 
taarruza tahammül etmelidir. Tahammül etmemeleri 
kendierinin sanma yakışır mı? Elbette Mebus Efendi
ler, zihinlerine dokunan her ciheti sual ve istizah ede
bilirler. Eğer bunların azıcık izzeti nefislerine dbkunu-
luyorsa - ki ben bu izzeti nefis kelimesini âdeta anla-

» • • < « 

İkinci Celse 

Açılma Saati : 4 (Sonra) 

REİS : Reisi Sanı Rauf Beyefendi 

KÂTİP : Âltrf Bey (Kayseri) 
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mıyorum. Ya zende izzeti nefis yok, veyahut ben an- I 
larmyorum (Estağfirullah sesleri) Canım Efendim I 
kendi nefsinin izzeti için bir milletin hukukunu ifna I 
mı etim elidir? Bunu anlamıyorum. Eğer bu uğurda I 
kend'i izzeti nefsi haleldar ediliyorsa - ki bunu anla- I 
rım. O Vakit yine kendisinin bunu tercih etmesi bir I 
insaniyettir ve ben bunu insaniyet telakki ederim. I 
Hatta muhasım devletler başka, bizim müslümanlar- I 
'dan olan muhasımı haklı göstermek, kend'i orada I 

-ımlülazem olmak daha insani bir harekettir. Onun için I 
bir izzeti nefis vikaye edeceğim diyerek: iki şahıs ara- I 
sında caiz bir nazariye değil iken benim noktai na- I 
zarıma göre ahlâki bir mesailde, bir. milletin huku- I 
ikuna taalluk eden mesailde izzeti nefis meselesi nasıl- I 
dır? Canım senin izzeti nefsin haleldar oldu ise, onun I 
'izzeti nefsini haleldar etmiyorsa bilmiyorum. Öyle I 
bir şeyi arkadaşların hiç birisinden ümit etmiyorum. I 
Bu kadarcik bir şeye tahammül edemıyen başka hiç J 
bir şeye tahammül etmez. Heyeti Vekile veyahut Ha- I 
riciye Vekâleti uyuyor. Ey canım, uyku isnadı o ka- 1 
dar muayyıp ve ağır bir şey değildir. Yalnız vazife- I 
isine ikdamsızlığmı işrap edebilir. Kendisi İkdam etti- I 
ğini* izah edefse mesele halledir ve mesele mündefi I 
olur. Bunu izzeti nefis meselesi diyerek A., işte ben I 
çekildim diye her vekil böyle on kere, belki daha faz- I 
la her birerini de görüyorum ve her birinde cidden I 
müteessir oluyorum. Fakat böyle bir mesele için mil- I 
İeti düşünen, vatanını düşünen; mademki fedakârız I 
diyorlar. Nasıl oluyor da böyle az bir meselede çeki- I 
iliyoruz diyorlar. Binaenaleyh Salâhat'tin Beyefendi de I 
söylediği sözden, sözünü geriye aldığını andırır, Sö- I 
zünü geriye almak manasını mukayyit sözler söyle- I 
mistir ve böyle teviller etmiştir. O mesele kalmamış- I 
tır. Yusuf Kemal Beyefendinin vazifesine devam et- I 
masi lâzımdır. Bundan mesele çıkartmamalıdır. Bir de I 
harici siyaset ortaya çıkarmamalıdır. I 

REİS — Efendim Hüseyin Avni Bey, Tahsin Bey, I 
Mazhar Müfit Bey, Tunalı Hilmi Bey, Ali Şükrü Bey
lerin sözleri vardır. Bir de müzakerenin kifayetine dair I 
takrir var. I 

EMİR PAŞA (Sivas) — Reis Bey, benim sözüm 1 
vardı. Her halde bu mesele mühimdir. Gerçi bendeniz I 
o kadar ikiüidarlı değilsem de. I 

REİS — Müzakerenin kâfi olduğunu reye koya- I 
cağım. Aleyhte söyleyecekseniz buyurunuz, söyleyi- I 
niz. I 

EMİR PAŞA (Sivas) — Evet efendim, aleyhinde 
söyleyeceğim, müzakerenin devamını istiyorum. I 

REİS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde ise bu- I 
yurunuz. S 

EMİR PAŞA (Sivas) — Arkadaşlar, bu iş gayet 
ehemmiyetli bir meseledir. Heyeti Vdküerniz evvelce 
bu meselenin ehemmiyetini takdir ederek, tabiidir ki 
bunun hakkındaki fikrimizi, mütalaamızı şu kürsüde 
beyan edebilmek müteassirdir diyebileceğim. (İşitmi
yoruz paşa sesleri) Ancak bu kürsünün ulviyetine na
zaran bendenizde de güzel söz söylemesi lâzım gelir. 
Fakat arkadaşlarım çok âli söz söyledikleri halde zatı 
âlilerinin istedikleri şey zabta geçmesini münasip gör
müşler. Bendeniz o kaideye riayet ediyorum. Tabii 
'konuşulduğu vakit dinlenmez ve işitilemez. Fakat ar
zu edilirse iştilir. Bendeniz meselenin ehemmiyetinden 
bahsediyorum. Arzu eden olursa lâfı dinlerler. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarşark'i) — Arzu 
edildiği için söylüyoruz. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Teşekkür ederim efen
dim. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarsark,!) — Bir 
şey değil efendim. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Meselenin hitamına ka
dar arkadaşlarımız bir takrir vermişler. Halbuki mev
zubahis olan mesele nota meselesidir, protesto mese
lesidir. Bu protestoyu vermek lüzumunu Heyeti Ce-
lileniz gördüğü zaman zannedersem, yanılıyorsam, bu 
tahkikat meselesi mevzubahis değildi Hariçte mevzu
bahis idi. Bu tahkikat meselesini ret veya kabul etmek 
meselesi için Heyeti Vekilenin ne gibi bir karar it
tihaz edeceğini bilmiyordum ve hâlâ da bilmiyorum. 
Bu tahkikat meselesini ret mi edeceğiz, kabul mü ede
ceğiz. Heyeti Vekile ve Hariciye Vekilimiz ne gibi 
bir şeyi kabul ediyoruz. Hâlâ bilmiyoruz. Binaena
leyh bu notanın buna göre Heyeti Vekilemizin kabul 
ettiği ret ve kabul meselesini anlamadan bu notayı 
şimdiki yazdığımız gibi vermek mazarrat tevlit ede
bilir. Heyeti Vekilenin bu baptaki fikri anlaşıldıktan 
sonra ki bu fikir çok lâzımdır. Çok tetkikat neticesi 
olarak Heyeti Vekile fikrini ortaya koyacaktır. Bu
nun etrafında müzakere ve müşavere eetmelidİr. He
yeti Vekilenin uyuyup uyumamak meselesi İngilte-
renin aleyhimizde yapmak istediği bir takım mesaili 
mühimme vardır. Bunlar ne suretle, ne gibi şeylerle 
indifa edilmiş? Bunun için ne gibi tetebirler ictfthaz 
etmişler? Hakikaten uyumuşlar mı? Uyumamışlar mı? 
O vakit anlaşılacak ve mevzubahis edilecektir. Yalnız 
notayı gönderip, göndermemek meselesinde arkadaş
larımız beyanı fikir ederken mutlaka gönderelim veya 
göndermiyelim. Kati olarak söz söylememişlerdir. 
Hariciye Vekilimiz de o sözü kati söylememiştir. No
tanın gönderilmesii, g önder ilmemesi bahsine gelince 
(Usulü müzakereye dair söylesin sesleri) 

» 
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RBİS —• Rica öderim müzakereni gayri kâfi ol- ı 
duğuna dair söyleyiniz. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Eflenldüm; öyle ise hiç bah-
satmiıyelm. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — O mesele
den baibJsıedeeek kli tenevvür ettesin. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Bendeniz müzakerenin 
gayri kâfi olduğunu işte şu mütalaada isbalt edece-
ğiim. Notayı şu şekilde göndermek muzırdır. Heyeti 
Vekile fikrini, reyini ortaya koyduktan sonra ve mü
nakaşa ile tarzı aharla yazıldığı vakitte faideliidir. 
Binaenaleyh münakaşa olmak faideli midir, değil mi
dir? Rica ederim söyleyiniz bu tarzda görtcİerirsek 
muzırdır. Fakat Heyeti Vekile reyimi bittetkik ve ga
yet iyi düşünerek Heyeti celü'inize der ki; bu notayı 
göndermek muzırdır, değildir, veyahut heyetli tahkiki-
yeyi kabul edeceğiz veya etmiyeceğiz. Bu meseleler 
hakkında tenevvür etmedikten sonra bu noktayı böyle 
alelade göndermek muzırdır şimdi. Fakat b'ittetekik 
HeyeU Vekİlenizin reyi, fikri anlaşıldıktan sonra ve 
Heyetli Celilenizce müzakere yapıldıktan sonra nota 
göndermek lâzım geldiği surette' böyle gönderilme
sini îngiltere hükümetinin bizim hakkımızda yapmış 
olduğu ki çok hilekâr şeyler yapmıştır. Şimdiye ka
dar muvaffak olamamıştır. Yalnız Oenevre Konfe-
rartsında ve onun neticesinde milletlerin bizim aley
himize çevirebilecek bir şekle gelmiştir. Bizim de ona 
göre diyeceğimiz vardır. Bunun için Heyetli Vekile 
Heyeti Celilenize rey ve fi'krini arz eder ve ondan 
."Sonra münakaşasını yaparız. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
takrirler. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın, müzakerenin kifayeti kabul edilmiş
tir. Bu babdaiki ta'krirler okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, prötestonameriin parlamentola

ra tevdiinden şüphesiz k,i faide memuldur. Hariciye 
Encümenince tanzim edilen metnin hükümetle müş
tereken bir daha gözden geçirilerek yalnız parlamen
tolara tebliğini teklif ederim. 18 Haziran 1338 

Trabzon Kozan 
Hüsrev Dr. Fikret 

Bursa Mebuisu Operatör 
'Emin 

RiyaisietŞi Oelil'eye 
Yunan mezalimini evvelce yapılan protestolara. 

ilâveten Meclis tarafından parlamentolar nezdİnde 
protesto etmesi mütekabil tahkikatın lüzum ve vücu-
bunu teslfrn eürrtelk manasını mutazammın olduğun

dan bu şekil protestodan şimldilik sarfı nazar edilmesi 
menafii memleket icabından olduğu kanaaitradayım. 

Tokat 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
Yunanlılar, tıpkı İzmir'in yevmi işgalinde olduğu 

gibi 1 129 günden beri yarı memleketimizde her da
kika lâyuad mezalim yapmakta ve bu fecayi ile bun
lara karşı yapılan binlerce tazallülmnameler ve pro
testolar bütün beşeriyetçe esasen malûm bulunmak
tadır. Binaenaleyh bu gibi kuru protestolardan artık 
vaz geçilerek ordumuzun kabiliyeti taarruziyesıinin 
hemen tezyit ve takviyesi ile harekete getirilmesinin 
teminini teklif ederim. 18 Haziran 1338 

Saruhan 
Reşat 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Muhafili itilâfiyede' deveran 

eden tahkikat meselesinin hitamına kadar protestonun 
tehirini teklif ederim. 18 Haziran 1338. 

Karahisarışahip 
İkmaiil Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Vekilin faaliyeti siya'jjyesine ve her hangi esbaba 

ipt'inaen çekilmesine mütedair hususatın Hariciye büt
çesinin münakaşasına taliki ile mevzubahis olan no
tada şifahen arz olunan nikatın da tavzihi suretinde 
tadiline karar verilmesini teklif eylerim. 

Mersin 
Salâhattin 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Emin Beyefendinin 
takrirlerinde bendenizin de imzam vardır. Müsade bu
yurursanız takririm hakkında arzı malumat edeceğim. 

REİS — Efendim takrirler hakkında arzı malu
mata hacet yoktur. Takrirleri reye koyacağım ve mü
zakere açılması muvafık değildir. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Reis Bey yalnız tak
riri izah edeceğim. 

REİS — Efendim anlaşılmayan bir şey yokltur. 
Anlaşılmayan bir şey varsa o valkiıt izah edersiniz. 

Efendim iki nevi noktai nazar arz edildi Heyeti 
Aliyenize. Birisi operatör Emin Bey, Kozan Dr. Fik
ret ve rüfekasmın, diğerleri de Saruhan Reşat Bey, 
Tokat Rİfait Bey, Karahfeansahip İsmail Şükrü, Mer
sin Mebusu Selâhattin Beylerin takrirleridir. Emin 
Beyle rüfekasının takrirlerini bir daha hatırlataıak 
isterim. Encümenin hazırladığı müsveddenin hükü
met ile müştereken bir daha tetkik edilerek verilmesi
ni teklif ediyor. Salâhatifin Beyin teklifi bu rnösved-
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denin kendilerinin şifahen Heyeti Aliyenize arz ettS-
gÜ esas dahilinde kabulünü teklif ediyor. 

SALÂHÂTTİN BEY (Mersin) — Emin Beyin tek-
îifindelk'i fıkrali saniyeye bendeniz de iştirak ediyorum. 
Yalnız bendenizin ftkrai ulâsı ki Heyeti Gelilenizii o 
kadar işgal eden Vekil Beyefendinin dermeyan ettiği 
esbaptır. Bunun burada uzun boylu tetkik etmeğe ih-
(Üryaç görmüyorum. O Hariciye bütçesine atöt olsun 
onu geçelim. 

Heyeti Celileye bir şey arz etaıek isterim. Heye
ti Celile doğrudan doğruya bir karar verdin de on
dam sonra. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Doğrudan 
doğruya Meclisi tenvir etmek lâzımdır efendim. (Gü-
rüüüler) 

REİS — Müzakere edildi. Heyeti Celileriize arz 
eütirn. Takrirler reye kondu, müzakere kâfi görüldü. 
Ayrıca müzakere açmak zannetmem ki doğru olsun. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahısarısahip) — 
Usul hakkında bir iki cihet arz edeceğim. İki kısım 
takrir mevzubahis oldu. Bunlardan bir kısmı şu şekil
de verilsin diyor. Evvelemirde şu takrir reye konmak 
lâzım gelir. Muvakkat bir zaman için tehirine müte
dair olan takrirler evvelâ reye konur. Ret olunursa 
İkinci kısım takrirlerin reye konulmasını teklif edi
yorum. 

REİS — Heyeti Aliyece protesitonamenin devlet
lere yazılması takarrür etmişti. Encümene havale edil
miş ve Encümenden geldikten sonra itası tasvÖp edil
mişti. Encümenden geldikten sonra ise bazı mahaziri 
siyasiye tasavvur edilmiş ve Heyeti Aliyenize arz 
edilmiştir. Şlimdi evvelâ, takriri reyi âlinize vazede
rim. Kabul edilmediği takdirde makûsunu reye vaze
derim. Efendim takrirler okunduktan ve mesele izah 
edildikten sonra Riyasette bir takrir daha verildi. Onu 
da arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Bütün takrirleri Heyeti Vekileye göndermek ve 

Heyeti VeMlenin ittihaz edeceği karardan sonra tek
rar münakaşa edilmesi lüzumunu arz ederim efendim. 
18 Haziran 1338 

Sivas Mebusu 
Emlir 

TAHSİN BEY (Aydın) — Reis Beyefendi usul 
ha'kfkında arz edeyim. Bu takrirlerden birisini Heyeti 
Vefcile intihap etsin, hangisinin reye konulması bir de
fa sorulsun efendim. (İstizah dieğÜl sadaları) 

REİS — Hariciye VeMli Beyefendi izah etmiştir 
efendim. 

Efendim şimdi Bursa Mebusu Operatör Emin Bey
le rüfekasının takriri ki Salâhattin Beyin takriri ile 
tevh'it edilmiştir. Bunu Heyeti âlinize aynen vazediyo
rum. Bu takriri kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Bkseriyetele kabul edilmiştir efendim. Bu mesele bu 
suretle bu günlük intaç ediimiştir. 

REİS — Celsenin hafi olması münasebetiyle aleni
ye geçmeden evvel Riyasetin Heyeti Aliyenize arz 
etmek istediği ve Heyeti Aliyenizlin umumunun pek 
yakından alâkadar olduğu bir mesele vardır. Onu 
mevzubahis edeceğim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi takri
rim haikkında bir iki kelime maruzatım vardır, mü-
sade buyurunuz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Yusuf Kemal 
Bayefend'i hafi celsede İzmit meselesine dair izahat ve
receklerdi efendim. 

REİS — Efendim sonra söylerler. Şimdi Divanı 
Riyaset tezkeresi okunacaktır. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
Mezuniyet 

2. — Mezuniyetler hakkında Divanı Riyaset ka
rarı. 

Heyeti Umumiyeye 
Meclis azayı kiramından mezuniyet talep eden

lere kanunu mahsusundaki sarahate tebean ve son se-
nei içtimaiye zarfındaki istihkaklarına mahsuben üç 
mah mazuniyet verilmekte ve bundan fazla isteyenler
le esasen mezun olup temdit talep edenlerin matlup
ları ancak rapora müstenit esbabı sıhhiyeleri olduğu 
takdirde isaf olunmakta ve bu süratle Mecliste mev
cut azanın haddi nisaptan dun bir mertebeye inmeme
sine Divanı Riyasetçe çalışılmaktadır. Elyevm mezu
niyet almamış olarak Ankara'da 197 aza mevcut bu
lunmakta ve otuz aza yeniden mezuniyet talep etmek
tedir. Meclis nisabı müzakeresünin 161 olmasına ve 
İstiklâl Mahkemesi, Heyeti Vekile, Memurin Muha-
kemat encümenfi, Meclis idare heyeti mensubinin hes-
belvazife bazı içtimalara gelmemeleri melhuz bulun
masına ve bundan maada katili bazı esbap tahtı tesi
rinde her gün bir kaç azanın devamdan mazur bu
lunmaları ihtimaline binaen Ankara'da mevcut aza 
miktarı 200 olmadıkça hiç bir kimseye mezuniyet ve-
rilememea'i tabii ve zaruri görülmektedir. Mezuniyet
ten avdet vuku bularak Ankara mevcudu müktarı ma
ruzdan fazla olduğu zaman mezuniyet itasında talepler 
meyanından Meclisin küşadından beri h'iç gitmiyen-
lerden baş'lıyarak sıra ile mezuniyetlerden en evvel 
avdet edenlerin tercihi bittabi bu meyanda esbabı ka-
tiyei sıhhiyesine müstenüt mazeretlerin nazarı dikkate 
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alınmaisı Divanı Riyasetçe talkarrtür ederek o suretle 
muamele yapılmakta olduğundan Heyeti Celilenin na
zarı jtJtılama arz eylerim efendim, 

ıBMM. Refei Sanisii 
Hüseyin Rauf 

REİS — Meseleyi huiâsatan nazarı âlinize arz et
mek isterim. Meclisinizlin içtimai memleket ve vatan 
'için pek mühimidir. Öir mesele mevzubahis oluyor. 
Nisabı ekseriyet bulunamazsa Meclis miüzakere ede-
ıriîyecelkltir ve maazallaih Meclisin amelden sakıit kal
mak tehlikesi görülecektir. Bir çok rüfeka haklikaten 
meşru bir sebep dolayısiyle mtezuriiyet talep ediyor
lar. Arz ettiğim nisabi ekseriyet bulunamaması bizi 
mezuniyet itasından sarfı nazar eitıtirdti. Buna zamfime-
ten bazı rüfeka tabip raporu ile müracaat ediyor. Şu 
hale karşı Divanı Riyaset elim bir vaziyette kalmış
tır. Hem rüfekanın elim vaziyetlerini takd'ir ediyor, 
aynı zamanda her ne bahasına olursa olsun Meclisin 
hali içtimada bulunması vüoubuna'kaildir. Binaenaleyh 
Meclisi Alinin içtimai lüzumunu her türlü şeyin fev
kinde tdtalktki ediyor. Raporu olsa da nisabı müzake
reye tesiri olduğunu görünce maalesef kendi kendini 
salâhiyetltar görüp mezuniyet veremiyecek "ve bunu 
daiNi Heyeti Aliyenizfe arz etmek mecburiyetindte ka
lacaktır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — O hailde memur
lar çağırılsın rica ejderim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Taşrada 
bulunan arkadaşlara tebligat icra edilsin ki haberdar 
olsunlar. 

RBtS — Efendim taşramda mezuniyeti bitmek üze
re bulunan arkadaşlara tebliğ edilmiştir. Aynı zaman
da vilâyatı şarkiyede memur bulunan zevattan üç kişi 
müstesna olmak üzere - hakfiki esbaba binaen - diğer 
rüfeka davet editm'işjtir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Mubayaa
cılar. 

REtS — Mubayaacılardan bir kısmı, faaliyetlerine 
lüzum kaîmıyanlar davet edilmiştir. Ahzı asker şube-
ier'inün tefitişjine mtemur zevattan bir kısmının hizmet
lerin© lüzum kalmamış olduğundan davet edilmiştir. 
Bunlar da Heyetli Aliiyen'izin ekseriyetini teşkil eden 
Zevatın mezuniyetidin teminfi nokltai nazarından Di
vanı Riyasetçe yapılıyor. Efendim bir takrir verilmiş
tir. 

/. — Memleketimizdeki ekalliyetlere mezalim -ic
ra edildiği iddiası ve beynelmilel bir heyeti tahkikiye 
teşkili istikâmetinde yürütülen hareketin protesto için 
Hariciye Encümenince hazırlanan metin. 

REÎS — Bundan evvelki müzakereye aidıyetÜ ha
sebiyle Heyatü Aliyenize arz etlmek mecburiyeitinıde-
ytim. 

Riyaseti Celİleye 
Selâhattin Beyin mütalââJtı umumidir ve en doğ

rusu Meclisi Aliye aittir. Menafi'i memlekete müteal
liktir. Yûsuf Kemâl Beyin şahsına bir taarruz teşkil 
«itmez. 

ıBir çok mükâlematı siyasiye ile menafiİ vatanıiye-
niin istihsâl edileceği şu muinlim anda Yusuf Kemâl 
Beyin bilasebep istifası vatanperverlikle kabili telif 
değildir. Binaenaleyh iktifasının keenlemyekûn adde
dilmesini teklif ederim. 18 Haziran 1338 

Eskişehir Mebusu Ankara Mebusu 
Mehmet Emin Şemseftitin 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekil) (Kasta
monu) — Arkadaşlar bu takrir hakkında vereceğiniz 
kararı bilmiyorum. Dışarıda bana bir çok arkadaş
lar pek çolk teveccüh gösterdiler. (Hepimiz iştirak 
ediyoruz sadaları) Fakat süz de görüyorsunuz k'i ben 
rahatsızım, hastayım devam edemiyeceğim. Ziya Hur-
şit Beyefendi demin çolk doğru söylediler. Büyük Mil
let Mecl'isi sağ olsun onun Hariıdıye Vekâfetli yalnız 
Yusuf Kemale münhasır değildir. Yerine başkası ge
lir. Benldeniiz de sayenizde istöirafaalt ederim ve yine 
sizinle beraber çalışırım. (Haytr, hayır sesleri). 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Reis Bey mü
saade buyurun. Benlim sözüm vardır söyleyeceğim. 
istifaya ben vesile olmayayım. 

REİ.S — Takriri reyi alinize vazedeceğüm. Neti
ceyi Hariciye Vekili Beyefendiye tebliğ ederim. An
kara ŞemseCtin Beyle, Eskişehir Emin Beyin takriri
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın.. BiliCtifak ekse
riyetle Yusuf Kemal Beyin istifası keenlemyekûn ad-
dedilm'isjtlir. Meclisin kararını kendülerine tebliğ edi
yorum efendim. (Şiddeteli alkışlar). 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas
tamonu) — Olmaz efendim rica edferim. 

REtS — Efendim demin Yusuf Kemal Beyefendi 
Paşa Hasretlerinin seyahati münasebetiyle bazı taf 
silâlt ve izahat vereceMerinü söylemişlerdi. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Beyanı ma
zeret zamanına kadar olan şeyden tabii ben mesu
lüm. Onun için o devreye ait olmak üzere maruzatta 
bulunacağım, (öyle mesele yoktur artik sadaları) Pa
şa Hazretlerinin izmit seyahatinden dolayı türlü, 
türlü sözler söylendi. Harici ve ecnebi bazı kimseler
le görüşmek içfadir diyerek söylenen bu söz Hariciye 
Vekâletine taalluk ediyor. Bendeniz şunu kat£ olarak 
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arz etmök isterim ki Paşa hazretleri bu gün oraya gele
cek olan Klod Farer'dien maada hiç bir ecnebi ile gö
rüşecek değildir. Paşa Hazretleri zuradan teftiş için 
gideceklerdir. Bu hususa ait tafsilâtı bilmiyorum. 
Kîod Farer'in buraya gelmesi mevzubahis id'i. Yalnız 
Klod Farer burada bir gün oturacak. Kendisi de o 
sırada İzmit'e gitmek üzere idi ve kendisiyle görüş
meği şiddetle arzu ediyordu. Onun için Kiod 
Farer oraya gelsin görüşeyim. Yalnız Klod Farer'le 
kendi arasında tercümanlık dümek üzere - Heyeti Ve
kile içtimaını müteakip - birini istedi. Ben bizim umu
ru siyasiye müdürü Hikmet Beyi teklif ettim. Hik
met Beyin malumu, âliniz kulağı ağırdır. Hikmet Bey 
bu işi yapamaz dediler. Diğer müdürümüz de mezu
niyet istiyordu. Onu teklif ettim. Onu da ben tanımı
yorum. Şimdiye kadar ben Münir Beye alıştım ve onu 
veriniz dedi. (Kim bu Münir Bey sesleri) Bizim müs
teşar vekilidir. Zannederim ki Münir Beyin gitmesi bu 
sözün çıkmasına sebep olmuştur. Münir Beyin git
mesine türlü türlü mana veriyorlar. Onun için .-Paşa 
Hazretleri ile görüşmek üzere gelecek. Benim bildi
ğim Hariciye Vekilinin bildiğini arz ediyorum. Ancak 
Kîod Farer hatta Jeneral Pelle'hin vesairenin gelme
sinden bahsediliyor ki bunun aslı yoktur. Arkadaşlar 
bu gün sabahın saat beşlinde aldığım telgrafta aynen 
şöyle deniliyor. 

!Kîod Farer Tuark torpitosu ile gelecektir. Yanın
da Ercüment Ekrem Beyle Alhmed Em:in Bey bulu
nacaktır. İhitimalki Velit Bey, Hâimit ve Macit Beyler 
de o (torpiıCoda olacaktır. Başka kimseler yoktur. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Macit Bey 
kimdir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Macit Bey 
Hilâliahmerde ötedenberi üsera işlerinde tercüman
lık etmiş, Hâmit Beyin adamlarındandır. 

REİS — Efendim Celsei hafiyede bu gün müza
kere edilecek başka mevat kalmadı. Celsei aleniyeye 
geçiriyoruz efendim. 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi taraf ıradan düvel 
mutemedine Meclisi Mebuısanlarma tebliği hakkında 
3 Haziran 1338 tarihli celsede karar verilen ve Ha
riciye Encümenince ihzar olunan Yunan mezalimine 

dair protesto notası. 

1920 senesinde İstanbul'da içtima eden Osmanlı 
Meclisi Mebasanmea ilan ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince aynen kabul olunarak misaki milli ile tes
pit ve tahdit edilen, Vilson prensipleriyle ve 1916, 
1918 senelerinde Biritanya BaşveMli Mösyö Lüit 
Cörç'un ingiltere Parlemenifcösu huzurunda irat eteti-

ği nutukla da nüfusça, tarihçe, harsça, iktisatça Türk 
olduğu ve Türk'lere kalması lâzım geleceği zikir ve be
yan edilen eski Osmanlı İmparatorluğu aksamı mema-
likinden bir kısım mühimrrVi Mondros mütarekesinin 
Hükümeti itilâfiye tarafından nakzı suretiyle elyevm 
4 seneye karip bir zamandır tekmil beynelmilel kava-
it hilâfına olarak Yunan Ordusunun tahtı işgalinde 
bulunuyor. Hukuku düvelce bir milletin hakkı istik
lâl ve hürriyetine karşı irtikâp olunmuş bir cürüm 
mahiyetimde olan bu pek haksız işgalin bidayetinden 
beri Yunan ordusu efrat ve zabitanı tarafından işgal 
altındaki yerlerde kalan Türk ve Müslüman ahali 
hakkında reva görülen -mezalim ve fecayii Türtk'iye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti hükümatı itilâfiye 
nezdinde mükerreren protesto etti. İzmir haval'istinin 
düveli muazzama himayesinde Yunanlılarca işgalin
den kısa bir müddet sonra yine bu devletler canibin
den mezalim tahkikatına memur edilen ceneraller ko
misyonu muhik ve bitaraf raporlariyle Türkiye Bü
yük M'iliet Meclisi Hükümetinin marelzi'kir mütevali 
şikâyetleri semerebahş bir netice veremedi. Bu gün 
dört yıldan beri, işgal mıntıkasında kalan betbaht 
müslüman ahali beşerin en iptidai devirlerinden be
ri talihin nadiren kaydettiği işkence ve mezal'imin 
en mahufuna, en şiddetlisine maruz bir vaziyette bu
lunuyor. Yirminci asır âlemi medeniyetinin gözleri 
önünde boğazlanmak, ifna edilmek istenilen bir m'il-
letin bu dehşetli faciai hayatı karşısında daha uzun 
zaman sükût edilemezdi Bütün bu vakayım müseb
bibi olan itilâf Hükümetleri nezdinde mütevali teşeb-
büsat ve şikâyetlerin ve aynı devletlere mensup cene-
rallerden mürekkep bir komisyon tarafından 1919 da 
yazılan namuskârane ve bitarafane raporun hiç bir 
netice vermediğine büyük bir elem ve teessürle şahit 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil etmekte bu
lunduğu milyonlarca insandan mürekkep mazlum bir 
müslüman kitlesinin matem alût vaziyetine artık bir 
nihayet verifmes'ini temin maksadiyle doğrudan doğ
ruya milletlere ve onların mümessillerine her yerde 
bir olan ve aynı adalet hissiyle mütehassis bulunan 
beşeriyetin vicdanına müracaat etmeğe 3 Hazi
ran 1922 tarihli celsesinde ittifakla karar verdi. 

Bu dakikada azim bir insan mecmuası vicdanı be
şerin tahammül edemiyeceği cehennemi bir zulüm ve 
vahşetin şikârı olarak dört yıldan beri âlemi insaniye
tin huzurunda çoluk çocuk, kadın erkek, ve ihtiyar 
demir ve ateşle inletiknekltedİr. Bidayeti işgalden beri 
her gün mütezayit ve mütemadi bir şiddetle artan ve 
siyah ciltler vücuda getirecek kadar çok olan bu can
hıraş mezalimi burada birer birer zikretmek imkânı 
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yoktur. Ancak insaniyetin nazarı dikkatini Jâzım ol
duğu derecede celbedebilmek için bunlardan bazıla
rını nakledeceğiz. Menatıkı meşgalede bulunan müda
faasız ahalinin mücerret Tüıik ve müslüman olmala
rından dolayı haklarında Yunan ordusuna mensup ef
rat ve za'bitan tarafından irtikâp olunan bu pek vah
şi yarce muameleler bilhassa son ve yenli mütareke tek
lifinden sonraki zamanlarda büyük bir şiddetle ırza, 
cana, mala ve bütün mukaddesatı diniye ve milliyeye 
tevcih edilmektedir. Bu meyanda Balıkesir, Aydın, 
Bursa, izmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Edirne gi
bi havalide bilâsebep veya uydurma bahanelerle aha
liyi mescitlere doldurarak yakmak, biri biri üstüne 
kuyulara gömerek öldüıtnelk, köyleri ateşe vermek, 
mahsulâtı imha etmek, efrada ait mevşaiyi sürmek, 
ırza tasallut etmek, mal gasbetmek ve sahiplerini kat-
leylemek gibi şiarı insaniyet ve hukuku harp ile telifi 
kabil'olmayan en caniyane hadiselerle Türk ve müs
lüman ahali ifna edilmektedir. 

Balıkesir, Aydın, Manisa gibi mahallerde müslü
man eşraf ve ağniyası her gün icadedilen birer sebeple 
nefi ve tagrip ve hapis olunmakta köylerde mescitler 
yakılarak imamlar sarhoş askerler tarafından sokak 
sokak dolaştırılarak cebren ezan okutturulmak gibi 

-hakaret âmiz muamelelere maruz kalmaktadırlar. Ma
nisa civarındaki bayram namazı esnasında cami ba
sılmış ve Türkiye için nusrait duasında bulunulduğu 
bahane edilerek cami derunundaki cemaat süngülen-
m i şiir. Son zamanlarda Menemen şehrinin islâm ma-
hallâtı ansızın ihata edilerek halkı Yunan askerleri ta
rafından soyulmuş, genç kızlarla kadınların ırzlarına 
alenen tecavüz edilmiştir. İzmir muzafatından Bor
nova nahiyesinde hamile bir kadının evin-i basarak 
soymakta olan Yunan askerlerii ev sahibesini görünce 
mezlkûreyi katletmiş, hamile kadının cesedi sokak or
tasında kalaıak nahiyede mukim İngilizler bu feci 
vakaya şahit olmuşlardır. 

Ahiren Söke ve Kuşadası'nın işgali münasebetiyle 
islâm kadınlarına taaruz edilmiş ve çalgılarla sokak
larda gezdirmiiışlerdir. Söke ve Torbalı civarında köy
lere ateş verilerek yangından kaçmağa çalışanlar katle
dilmiş kadınlar da alevler içimde helak olmuşlardır 
Masum kafaları süngü uçlarına takılarak köy köy teş
hir ediîrrtişitiir. Karah!isar'ın Sülmenli, Süklün, Karaars-
lan, Depir köyleri yakılmış ve ahalisi katliam edilerek 
•mezkûr köylerden eser kalmamıştır. 

Gemlik, Karamürsel, Yalova, İzmit havalisinde 
kasaba ve köyler taş taş üstünde kalmıyacak suret
te tahrip edilmiş on binlerce nüfusu islâm'iye katliam 
olunmuştur. Bunların emsali pek çoktur. 
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Bizzat düveli itlaf iye zabitanıntn şahidi oldukları 
bu vah^yane vekayi Avrupa Hükümetlerince de res
men malûmdur. Hülâsa işgal mıntıkası müdafaasız
ların, zayıfların kan ve kıtal sahnesi olmuştur. Hakkı 
hayat ve istiklalini asrı hazır zihniyet ve medeniyeti 
•mılktazayı müdafaadan başka bir şey yapmayan Türk 
milleti en iptidai devirlerdeki cinsi beşerîn bile tema
şasından elem ve hicap duyacağı bir düşmanın me-
zalimiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Mamafih Tür
kiye Milleti böyle bir düşmana karşı aynı yolda mu
kabele etmeği tarihine ve asrı hazır medeniyetinden 
mülhem zihniyetin şıarma sığdıramamaktadır. Müsaa
denizle şu cihete işaret etmek isteriz ki Yunan ordu
sunun zabıtan ve efradı tarafından müdafaasız bir 
halk mecmuası haikkında tatbik olunan bu beynelmi
lel ceraim ve cinayet Lahey Sulh Konferansı mukar-
reratının 46, 48. 51, 52 ve 56 ncı, Bürüksel konferan
sının muharebatı beriyeye müteallik beynelmilel be
yannamesinin 38, 3(), 40, 41, 42 nci maddelerinde tak
bih ve nehi edilmektedir. Hali seferdeki ordularına 

ait talimatnamenin 37 nci maddesiyle Şimali Ameri
ka Cemahiri Müttefik ası gayri müsellâh düşman dev
let tabaasının hüriyeti şahsiye ve hakkı mülkiyete ria
yeti âmirdir. Asrı hazır hukuku düveli ve ulemasınca 
kabul edilmiş bir hakikat ve bir prensiptir ki harp yal
nız Devletten Devlete müsellâh bir harekettir. Mu
harip ordulardan birine fiilen mensup olmayan gayri 
müsellâh sivil ahalinin mal, mülk, ırz, can ve mu
kaddesatı her türlü taarruzdan masundur. Halbuki 
asrımızın muhassalai meueniyesi demek olan bu gün
kü hukuk zihniyeti önünde Türkiye'nin aksamı meş-
gulesinde ve sözde Anadolu'ya medenişet getirmek 
vazifesiyle mükellef Yunan ordusu tarafından irtikâp 
olunan ve olunmakta bulunan mezalim ve fecayi ku
runu ulâ hukuk telakkilerimin bile tevahhuş edeceği 
bir hali arz etmektedir. Asri bir millet olduğu halde 
hukuku düvele muhalif bir suretle kendisine istiklâl 
hakkı inkâr olunan müslüman Türkiye halkına ferdi 
hakiki hayatda tanımayarak bu gün imhasına çalışıl
maktadır. Yalnız bu vaziyetin ihdasına sebebiyet ve
renlerin değil, bu hale daha uzun zaman sükût ede
cek olan cihanı medeniyetin tarih huzurundaki mesu
liyetinin pek azim olacağı müstağnii izahtır. Avrupa 
Hükümetlerince Yunan ordusu tarafından Türklere 
ve müslümanlara reva görülen bu mezalime karşı 
şimdiye kadar sükût ve zımnen muvafakat edilmiş ol
ması âlemi islâmda Türkiye'nin mücerret müslüman 
bulunmasından ileri geldiği zehabını hâsıl etmekte
dir. 
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Halbukli Türkiye, âsin sabıkaya mabetle medeniye
tinin yüksekliği, bilhassa hürriyeti vicdaniyeye olan 
hürmertirtde gören yirminci asrı ve bu asrın muhtelif 
dinlere sallk bütün dünya milletlerinti böyle bir itikat
tan tenztih etmek istemektedir. 

Asrı hazır hukukiyatı vicdanının din ve ırk farkı 
olmaksızın milletlere tanıdığı istiklâl ve hüriyet hak
larını kendi hakkında da müdafaadan ve bütün millet
lerin hür ve müstakil olarak mukadderatına sahip ol
malarını ıMemeklten başka bir gayesi olmayan Türki
ye mâdeni dünyanın emperyafist gayeler peşinde yü
rüyen Hükümetlere zahir olmakta cihan için zarardan 
'başka bir fa'ide melhuz olmadığı kanaatındadır. Tür
kiye'nin meşgul aksaımndaki Yunan ordusu me
zalimini yirminci asır medeniydöi ve harsı namına 
protesto ederken Türkiye Büyük M'iliet Mecî'isi nule-
li mütemeddineden Hükümetleri nezdinde teşebbüsatı 
lâzımeide bulunaralk bütün bir insaniyet tarihi için leke 
teşkil eden, kan ve yangı<niyle ihdas olunan bu müthiş 
'işkencelere artık nihayet verilmek esibabını j-sti'kmâl 
eylemeüerinii rica eyler. 

Refc Mazteaıta Muharriri 
Yunus Nakli Mahmut Esait 

Kâtip Aza 
İsmail Suphi Gaziantep 

Soysala Ali Cenani 

Aza Aza 
Ankara Kayseri 

Şemsefitiıı Atif 

Aza Aza 
'KlarabJisarısaMp Mazhar Müfit 
Mehmet Şükrü 

İran'a, Irak'a, Azerbaycan'a ve Bütün Şark Millet
lerine ve Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan ve Bütün 
Mileli Mütemaddine Mecalisi Mebusanı İle Mezkûr 
Memleketler ve Alman, Mısır, Tunus, Cezayir Mat
buatına, Hukuku Beşer, Hint Hilâfet Komitesi, Lo
zan Türk Yurdu Gibi Cemiyetlerin Kâffesine Veril
mek Üzere Paris Mümessili Ferit Beye Telgrafla Çe
kilecek Olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
18 Haziran 1338 Tarihli Celsesinde Verilen Takrir 
Mucibince Hariciye Encümeni Tarafından Yeniden 

İhzar Olunan Yunan Mezalimine Dair Nota 
1920 senesinde İstanbul'da içtima eden Osmanlı 

Meclisi Mebusanınca ilân ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisince aynen kabul olunarak misakı millî ile tes
pit ve tahdit edilen, Wilson prensipleriyle ve 1918 se

nesinde Biritanya Başvekili Monsieur Lloyd George 
ingiltere Parlamentosu huzurunda irat ettiği nutuk
la da nüfusça, tarihçe, harsça, iktisatça Türk olduğu 
ve Türklere kalması lâzım geleceği zikir ve beyan 
edilen eski Osmanlı İmparatorluğu aksamı memali-
kinden bir kısmı mühimmi Mondros Mütarekename-
sinin Hükûmatı itilafiye tarafından nakzı suretiyle 
eiyevm 4 seneye karip bir zamandır tekmil beynel
milel kavait hilâfına olarak Yunan ordusunun tahtı 
işgalinde bulunuyor. Hukuku düvelce bir milletin 
hakkı istiklâl ve hürriyetine karşı irtikâp olunmuş 
bir cürüm mahiyetinde olarak maalesef düveli itila
fiye mümessillerinin gözleri önünde ve donanmala
rının himayelerinde İzmir şehrinde binlerce masum 
kanlarının dökülmesiyle başlayan ve halen en feci 
bir surette devam eden bu pek haksız işgalin bidaye
tinden beri Yunan ordusu efrat ve zabitanı tarafın
dan işgal altındaki yerlerde kalan Türk ve müslüman 
ahali hakkında reva görülen mezalim ve fecayi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti hükûmatı iti
lafiye nezdinde mükerreren protesto etti. İzmir hava
lisinin düveli müttefik» himayesinde Yunanlılarca 
işgalinden kısa bir müddet sonra yine bu devletler 
canibinde mezalim tahkikatına memur edilen gene
raller komisyonunun raporlariyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin marülzikir mütevaü şi
kâyetleri semere bahs bir netice veremedi. Bugün 
dört yıldan beri, işgal mıntakasında kalan betbaht 
müslüman ahali, beşerin en iptidaî devirlerinden beri 
tarihin nadiren kaydettiği işkence ve mezalimin en 
mahuluna, en şiddetlisine maruz bir vaziyette bulun-
yor. Yirminci Asır âlemi medeniyetinin gözleri önün
de boğazlanmak, ifna edilmek istenilen, bir milletin 
bu dehşetli faciai hayatı karşısında daha uzun zaman 
sükût edilemez. 

Bütün bu vekayiin müsebbibi olan itilâf hükü
metleri nezdinde mütevali teşebbüsat ve şikâyetlerin 
ve aynı devletlere mensup generallerden mürekkep 
bir komisyon tarafından 1919'da yazılan raporun hiç 
bir netice vermediğine büyük bir elem ve teessürle 
şahit olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, temsil et
mekte bulunduğu milyonlarca insandan mürekkep 
mazlum bir müslüman kütlesinin matem alut vazi
yetine artık bir nihayet verilmesini temin maksadiyle 
doğrudan doğruya milletlere ve onların mümessilleri
ne, her yerde bir olan ve aynı adalet hissiyle mütehas
sıs bulunan beşeriyetin vicdanına müracaat etmeye 
ittifakla karar verildi. 

Bu dakikada azîm bir insan mecmuası vicdanı be
şerin tahammül edemiyeceği cehennemi bir zulüm ve 
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vahşetin şikârı olarak dört yıldan beri, âlemi insani
yetin huzurunda çoluk, çocuk, kadın erkek ve ihtiyar 
demir ve ateşle inletiimektedir. Bidayeti işgalden be
ri her gün mütezayit ve mütemadi bir şiddetle artan 
ve siyah ciltler vücuda getirecek kadar çok olan bu 
canhıraş mezalimi burada birer; birer zikretmek im
kânı yoktur. Ancak insaniyetin nazarı dikkatini lâ
zım olduğu derecede celbedebilmek için bunlardan 
bir kaçını nakledeceğiz. Menatıkı meşgulede bulunan 
müdafaasız ahalinin mücerret Türk ve Müslüman ol
malarından dolayı haklarında Yunan ordusuna men
sup efrat ve zabitan tarafından irtikâp olunan bu 
pek vahşiyane muameleler son ve yeni mütareke tek
lifinden sonraki zamanlarda dahi büyük bir şiddetle 
ırza, cana, mala ve.bütün mukaddesatı diniye ve 
milliyeye tevcih edilmektedir. Bu meyanda Balıkesir, 
Aydın, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, 
Trakya, Biga, tzmit gibi havalide bilâ sebep veya 
uydurma bahanelerle ahaliyi mescitlere doldurarak 
yakmak, bir biri üstüne kuyulara gömerek öldürmek, 
köyleri ateşe vermek, mahsulâtı imha etmek, efrada 
ait mevasiyi sürmek, ırza tasallut etmek, meabidi soy
mak, mal gasbiyle sahiplerini katleylemek gibi şiarı 
insaniyet ve hukuku harp ile telifi kabil olmayan en 
caniyane hadiselerin Türk ve Müslüman ahali ifna 
edilmektedir. 

Balıkesir, Aydın, Manisa, Trakya gibi mahallerde 
Müslüman eşraf ve ağniyası her gün icat edilen birer 
sebeple nefi ve tağrip ve hapis olunmakta, köylerde 
mescitler yakılarak imamlar serhoş askerler tarafın
dan sokak, sokak dolaştırılmak ve cebren ezan okut
turulmak gibi hakaret âmiz muamelelere maruz kal
maktadırlar. 

Manisa civarındaki cami Bayram namazı esnasın
da basılmış ve Türkiye için nusret duasında bulunul
duğu bahane edilerek derunundaki cemaat süngülen-
miştir. Son zamanlarda Menemen şehrinin islâm ma-
hallâtı ansızın ihata edilerek halk Yunan askerleri 
tarafından soyulmuş, genç kızlarla kadınların ırzları
na alenen tecavüz edilmiştir. Hamile kadınlar sokak 
ortalarında katlolunmuştur. Osmanlı Devletinin bi
dayeti teessüsüne ait şehirlerden Bilecik ve Söğüt ka-
sabalariyle havalisi kamilen tahrip edilmiş, Bursa'da 
müessesi saltanat Sultan Osman'ın türbesi envai ha
karete maruz kalarak pederi Ertuğrul Gazi Hazretle
rinin merkatleri dahi dinamitle berhava edilmek gi
bi mekabire varıncaya kadar tecavüzatta bulunulmuş
tur. 

Ahiren Söke ve Kuşadası'nın işgali münasebetiyle 
İslâm kadınlarına taarruz edilmiş ve çalgılarla sokak

larda gezdirilmişlerdir. Söke ve Torbah civarında 
köylere ateş verilerek yangından kaçmaya çalışanlar 
katledilmiş kalanlar da alevler içinde helak olmuşlar
dır. Masum kafaları süngü uçlarına takılarak köy 
köy teşhir edilmiştir. Karahisar'ın Sülmenli, Süklün, 
Karaarslan, Deyer köyleri yakılmış ve ahalisi katli
âm edilerek mezkûr kariyelerden eser kalmamıştır. 
Gemlik, Karamürsel, Yalova, İznik havalisinde kasa
ba ve köyler taş taş üstünde bırakılmayacak surette 
tahrip edilmiş, on binlerce nüfusu Islâmiye katliâm 
olunmuştur. 

Hulâsa : İşgal mıntakalarında Yunanlılar tarafın
dan katlolunan müdafaasız ve masum halkın adedi 
yüz binlere baliğ olduğu gibi bu meyanda yüzlerce 
köyler, müteaddit kasabalar, şehirler yakılmış ve eş
hası hususiyeye ait milyarlar kıymetinde servet gasp 
ve nehbedilmiştir. Bu meyanda yalnız ve kısmen Er
tuğrul, Eskişehir, İzmit gibi sancaklarla İznik, Hay
mana gibi kazalarda şimdiye kadar icra edilebilen 
tahkikata nazaran mebanii resmiye ve diniye haşara
tı ile emvali gayrı menkule ve menkule zayiatı 
(252 585 179) Türk Lirasına baliğ olmaktadır. Bun
ların emsali pek çoktur. Gasp ve nehbin ve mezali
min bu suretle devamı halinde Garp ile Şark arasın
da pek mühim bir mevki işgal etmekte olan Türkiye' 
nin halen ve atiyen vaziyetinden bütün cihan ve bil
hassa Avrupa iktisadiyatı umumiyesinin rahnedar 
olacağı şüpheden varestedir. 

Türkiye hakkında reva görülen bu azîm haksız
lığı ve onun tabiî neticesi olan işbu mahzurları evvel
den beri hükümetlerine karşı daima tekrar ve ihtar 
eden bazı hakşinas Avrupa ricali siyasiyesinin ve me-
busamnın noktai nazarları bu anda bir hakikat ha
linde tecelli etmektedir. Elyevm resmî vesaike müste
nit olarak işbu mezalimi tasvir edici ciltlerle kitaplar. 
vücuda getirilmektedir. Şu ciheti de ilâve etmek is
teriz ki; Hükûmatı itilâf iye meyanında bazılarının 
bu mezalimi de nazarı dikkate alarak Türkiye'nin 
meşru hukukunun tanınması hususunda şimdiye ka
dar gösterdikleri ve göstermekte oldukları temayüle 
karşı Türkiyeliler pek müteşekkirdirler. 

Bizzat düveli itilâfiye irtibat zabitanının şahidi 
oldukları bu vahşiyane vekayi Avrupa hükümetlerin
ce de resmen malumdur. Ve mezkûr irtibat zabitanı 
tarafından imzaları .tahtında, mensup oldukları İstan
bul mümessilliklerine gönderilen raporla da musad-
daktır. 22 Mayıs 1921 tarihli raporunda beynelmilel 
Salibi Ahmer Cemiyeti murahhası Mösyö (Moris 
Keri) Anadolu'da bizzat yaptığı mezalim tahkikatın
da bu hakayiki itiraf etmektedir. 
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Hulâsa; işgal mıntakası müdafaasızların, zayıfla
rın kan ve kıtal sahnesi olmuştur. Geçmiş zamanlar
da bile bütün bir tarihinde ekalliyetlerin ve zayıfla
rın hukuk, haysiyet ve ananesine riayeti idaresine pek 
şerefli bir şiar olmak üzere telâkki eden Türk Mil
letinin bugün Yirminci Asır ortasında hakkında tat
bikinden çekinilmiyen mezalim tekmil insaniyet için 
elîm bir hakarettir. Hakkı hayat ve istiklâlini asrı ha
zar zihniyet ve medeniyeti muktezası müdafaadan 
başka bir şey yapmıyan Türk Milleti en iptidaî devir-
lerindeki cinsi beşerin temaşasında elem ve hicap du
yacağı bir düşmanın mezalimi ile karşı karşıya bu
lunmaktadır. Mamafih Türkiye Milleti böyle bir düş
mana karşı aynı yolda mukabele etmeyi tarihine ve 
asrı hazır medeniyetinden mülhem zihniyetin şiarına 
sığdıramamaktadır. 

Müsaadenizle şu oihete de işaret etmek isteriz ki; 
Yunan ordusunun zabitan ve efradı tarafından mü
dafaasız bir halk mecmuası hakkında tatbik olunan 
bu beynelmilel ceraim ve cinayat Lahey Sulh Kon
feransı mukarreratının 46, 48, 51, 52, 56 ncı; Brüksel 
Konferansının muharebatı berriyeye müteallik bey
nelmilel beyannamesinin 38, 39, 40, 41 ve 42 nci mad
delerinde takbih ve nehyedilmektedir. Hali seferdeki 
ordularına ait talimatnamenin 37 nci maddesinde Şi
malî Amerika Cemahiri müttefikası dahi gayrı mü
sellah düşman devlet tebasmın hürriyeti şahsiye ve 
hakkı mülkiyetine riayeti âmirdir. Asrı hazır hukuku 
düveli ve ulemasınca kabul edilmiş bir hakikat ve 
prensiptir ki; harp yalnız devletten devlete müsellah 
bir harekettir. Muharip ordulardan birine fiilen men
sup olmayan gayrı müsellah sivil ahalinin mal, mülk, 
ırz, can ve mukaddesatı her türlü taarruzdan masun
dur. Halbuki asrımızın muhassalayı medeniyesi de
mek olan bugünkü hukuk zihniyeti önünde Türkiye' 
nin aksamı meşgutesinde ve sözde Anadolu'ya me
deniyet getirmek vazifesiyle mükellef Yunan ordusu 
tarafından irtikâp olunan ve olunmakta bulunan me
zalim ve fecayi kurunu ulâ hukuk telâkkilerinin bile 
tevahhuş edeceği bir hali arz etmektedir. Asrî bir 
millet olduğu halde hukuku düvele muhalif bir su
rette kendisine istiklâl hakkı inkâr olunan Müslüman 
Türkiye halkına ferdî hakkı hayat tanımayarak bu
gün imhasına çalışılmaktadır. 

Yalnız bu feci vaziyetin ihdasına saik olduklarını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine tebliğ et
tikleri 26 Mart 1922 tarihli notalarındaki (Yunan 
Milletine müttefiklerin davası için kabul ve ihtiyar 
ettiği azîm fedakârlıklar... İlâ.) cümlesiyle resmen iti

raf eden itilâf hükümetlerinin şahsen değil, bu hale 
daha uzun zaman sükût edecek olan cihanı medeni
yetin dahi tarih huzurundaki mesuliyetinin pek azîm 
olacağı müstağniyi izahtır. Filhakika, İslâm ve insa
niyet âleminin mühim bir parçası kan ve ateş içinde 
yakılırken medenî Avrupa milletleri buna nasıl ta
hammül ediyorlar? Avrupa hükümetlerince Yunan 
ordusu tarafından Türklere ve Müslümanlara reva 
görülen .bu mezalime karşı şimdiye kadar sükût ve 
zımnen muvafakat edilmiş olması âlemi İslâmda Tür
kiye'nin mücerret Müslüman bulunmasından ileri 
geldiği zehabını hasıl etmektedir. 

Halbuki Türkiye, asan sabıkaya nisbetle medeni
yetinin yüksekliğini bilhassa hürriyeti vicdaniyeye 
olan hürmetinde gören Yirminci Asrı ve bu asrın 
muhtelif dinlere salik bütün dünya milletlerini böyle 
bir fikirden tenzih etmek istemektedir. Asrı hazır hu-
kukiyatı vicdanının din ve ırk farkı olmaksızın mil
letlere tanıdığı istiklâl ve hürriyet haklarını kendi 
hakkında da müdafaadan ve bütün milletlerin hür 
ve müstakil olarak mukadderatına sahip olmalarını 
istemekten başka bir gayesi olmayan Türkiye, mede
nî dünyanın emperyalist gayeler peşinde yürüyen hü
kümetlere zahir olmakta cihan için zarardan başka 
bir şey melhuz olmadığı kanaatındadır. 

Türkiye'nin meşgul aksamındaki Yunan ordusu 
mezalimini Yirminci Asır medeniyeti ve harsı namına 
protesto ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi mi-
leli mütemeddineden, hükümetleri nezdinde teşebbü-
satı müessirede bulunarak bütün bir insaniyet tarihi 
için leke teşkil eden, kan ve yangınla ihdas olunan 
bu müthiş işkencelere artık nihayet verdirmek esba
bını istikmâl eylemelerini rica eyler. 

Reis Mazbata Muharriri 
İzmir İzmir 

Yunus Nadi Mahmud Esat 
Kâtip Aza 
Burdur Karahisarısahip 

İsmail Suphi Mehmed Şükrü 
Aza Aza 

Kayseri Ankara 
Atıf Şemsettin 
Aza Aza 

Gaziantep Sivas 
Ali Cenani Vasıf 

Aza Aza 
Mardin Hakkâri 
Derviş Mazhar Müfit 
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Aza 
Amasya 

Ömer Lütfi 

Aza 
Menteşe 

Dr. Tevfik Rüştü 

(Dosyada mevcut takrirler) 
Reis Beyefendi, 

Suallerin kifayetine karar verildikten sonra Harici
ye Vekili Beyin son Rus notasından bahsetmesi ha
sebiyle yalnız bu notadaki bir mühim noktayı nazarı 
dikkate arz etmekliğime müsaade buyurmanızı rica 
ederim. 

Burdur 
İsmail Suphi Soysallı 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili Beyin beyanatı ve suallere verdiği 

cevapları kâfidir. Suallere nihayet verilerek ruzna-
meye geçilmesini teklif eylerim. 15 . 6 . 1338 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey tarafından bu 

hususta tebliğ olunan notalar ve son nota ve ittihaz 
ettiği bilcümle tedabir muvafık görülerek ruznameye 
geçilmesini teklif eyleriz. 

Yozgat Mersin 
Feyyaz Âli Ziya 

Riyaseti Celileye 
Moskova'da tahaddüs eden müessif hadise her iki 

memleketin daha doğrusu bütün Şark ahvamının ha
yat ve mematiyle alâkadar olup Hariciye Vekâletimiz 
tarafından pek muvafık bir surette idare buyuruldu-
ğundan şayanı takdirdir. Fakat mesele gayet nazik ve 
zaman müsait olmadığından ruznameye geçilmesini 
arz ve teklif eylerim. 15 Haziran 1338 

Siverek 
Lütfi 

Riyaseti Celileye 
Bütün takrirleri Heyeti Vekileye göndermek, He

yeti Vekilenin ittihaz edeceği karardan sonra tekrar 
münakaşa edilmesi lüzumunu arz ederim; efendim. 

18 Haziran 1338 

Sivas Mebusu 
Emir 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin ita ve ittihaz buyurdukları karar 

üzerine Hariciye Encümenince ihzar ve tab ve tevzi 
olunan Yunan mezalimine dair protesto notasının 

ehemmiyeti itibariyle her şeye takdimen bugün mü
zakere ve intaç edilmesini teklif eyleriz. 

Karesi 
Abdülgafur 

Karesi 
İbrahim 

17 Haziran 1338 

Karesi 
Hasan Basri 

İzmir 
(okunamadı) 

Riyaseti Celileye 
Vekilin faaliyeti siyasiyesine ve her menfi esba

ba iptinaen çekilmesine mütedair hususatın Hariciye 
bütçesinin münakaşasına taliki ile mevzuubahis olan 
notada şifahen arz olunan nikatın da tavzihi suretin
de tadiline karar verilmesini teklif eylerim. 

Mersin 
Selâhaddin 

Riyaseti Celileye 
Yunanlılar; tıpkı İzmir'in yevmi işgalinde olduğu 

gibi 129 günden beri yan memleketimizde her daki
ka lâyuat mezalim yapmakta ve bu fecayi ile bunlara 
karşı yapılan binlerce tazallumnameler ve protesto
lar bütün beşeriyetçe esasen malûm bulunmaktadır. 
Binaenaleyh bu gibi kuru protestolardan artık vaz 
geçilerek, ordumuzun kabiliyeti taartu/iyesinin hemen 
tezyit ve takviyesi ile harekete getirilmesinin temini
ni teklif ederim. 18 Haziran 1338 

Saruhan 
Reşat 

Riyaseti Celileye 
Yunan mezalimini evvelce yapılan protestolara 

ilâveten Meclis tarafından parlamentolar nezdinde 
protesto etmesi mütekabil tahkikatın lüzum ve vucu-
bunu teslim etmek manasını mutazammın olduğun
dan bu şekil protestodan şimdilik sarfınazar edilme
si menafii memleket icabından olduğu kanaatında-
yım. 

Tokat 
Rifat 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mehalifi itilâfiyede deveran 

eden hakikat meselesinin hitamına kadar protestonun 
tehirini teklif eylerim. 

18 Haziran 1338 
Karahisarısahip 
İsmail Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Meclisin 3 Haziran 1338 tarihli celsesinde karar 

verilip Hariciye Encümenince tahrir ve azayı kirama 
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tevzi kılman protesto notasının müstaceliyetine meb-
ni bugün müzakeresini teklif ederiz. 

17 Haziran 1338 
Hariciye Encümeni 
Mazbata Muharriri 

îzmir Burdur 
Mahmut Esat Suphi Soysallı 

Riyaseti Celileye 
Selâhaddin Beyin mütalâatı umumîdir ve en doğ

rusu Meclisi Aliye aittir. Menafii memlekete müteal
liktir. Yusuf Kemal Beyin şahsına bir taarruz teşkil 
etmez. Bir çok mükâlematı siyasiye ile menafii vata-
niyenin istihsal edileceği şu mühim anda Yusuf Ke
mal Beyin bilâ sebep istifası, vatanperverliği ile ka
bili telif değildir. Binaenaleyh istifasının keenlemye-
kûn addedilmesini teklif eyleriz. 18 Haziran 1338 

Ankara Mebusu Eskişehir Mebusu 
Şemsettin Mehmet Emin 

(İttifaka yakın bir ekseriyetle kabul edilmiştir) 
18 Minh 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Başkitabeti 18 . 6 . 1338 

Zabıt ve Kavanin Müdüriyeti 
Adet 

18/836 - 18/837 
Hariciye Encümenine 

İcra Vekilleri Riyaseti Celilesine 
Parlamentolara gönderilmek üzere Hariciye En

cümenince kaleme alınan protestonamenin Hükümet
le müştereken bir daha gözden geçirilerek yalnız par
lamentolara tebliği hakkında Bursa Mebusu Emin 
Beyle rüfekası tarafından verilip 57 nci içtimain 
üçüncü celsesinde kabul edilen takrir ile Encümence 
yazılmış olan müsvedde sureti mukaddemeleri rapten 
takdim kılınmıştır. 

Recep 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Protestonamenin parlamento

lara tevdiinden şüphesiz ki faide memuldur. Hariciye 
Encümenince tanzim edilen metnin Hükümetle müş
tereken bir daha gözden geçirilerek yalnız parlamen
tolara tebliğini teklif ederiz. 

18 Haziran 1338 
Bursa Mebusu Kozan 

Operatör Emin Dr. Fikret 
Trabzon 
Hüsrev 

(Kabul edildi) 
18 minh. 

Riyaseti Celileye 
Yunanlıların fuzulî olarak el'an tahtı işgalinde 

bulundurdukları arazimizdeki dindaşlarımıza ika ede-
geldikleri mezalimin, cihanı medeniyete arz olunmak 
üzere Büyük Millet Meclisi tarafından bütün dünya 
mecalisi milliyesine iblâğının tahtı karara alınmasını 
teklif eylerim. 3 . 6 . 1338 

Lâzistan 
Ziya Hurşit 

Riyaseti Celileye 
Amerika Cemahiri Müttefika Hükümeti Başvekili 

iken «Hindistan'da İngiliz müstemleke usulü» ünva-
niyle neşrettiği bir risalenin ruhundan bahsedilerek 
bugün Cumhur Reisi bulunan Harding vedaatiyle 
Amerika ahalisine bir açık mektup neşredilmesini 
teklif ederim. 

Bolu 
Tunaİı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Yunanlıların işgal ettikleri menatıka yapmış ol

dukları mezalimin bütün milletlerin parlamentoları 
nezdinde Meclisçe protesto edilmesine karar itasını 
teklif eylerim. 3 Haziran 1338 

Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 
3 Haziran 1338 

Riyaseti Celileye 
Gazetelerde manzuru âlileri buyrulacağı veçhile, 

Yunan vahşileri son zamanlarda memaliki meşgulede 
zulüm ve cinayetlerini haddî kusvaya götürmüşler
dir. Mahza soymak, milletimizin istikbalini söndür
mek binlerce eşraf ve münevveranın bilâsebep tevkif 
eylemiş ve güya Divanı Harp namiyle bir de divanı 
vahşet teşkil ederek müzevver bahanelerle bazılarını 
idam, bazılarını muhtelif cezalarla mahkûm ve nefi 
ve tagrip eylemekte ve bir çoklarını da bilâ sual ay
larca mevkuf tutarak muhtelif vesilelerle soymakta 
bulunmuştur. Binaenaleyh bu mezalim ve mecayı 
hakkında - öteden beri perdei insaniyet arkasına giz
lenen düveli muhtelife nezdinde» teşebbüsattar bulu
nulmasının tebliğini talep ederim. 

Hakkâri Mebusu 
Mazhar Müfit 

(Meclisçe tahtı karara alınmadan Hükümete) 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, Protestonamenin parlamento
lara tevdiinden şüphesiz ki faiide memuldur. Hariciye 
Encümenince tanzim edilen metnin Hükümetle müş-
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tereken bir daha gözden geçirilerek yalnız Parlamen
tolara tebliğini teklif ederiz. 

Kozan Bursa 
Dr. Fikret Operatör Emin 

Trabzon 
Hüsrev 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Düveli Mü-
temettine Meclisi Mebusanlarına Tebliği Hakkında 
3 Haziran 1338 Tarihli Celsede Karar Verilen ve Ha
riciye Encümenince îhzar Olunan Yunan Mezalimi

ne Dair Protesto Notası 
1920 senesinde İstanbul'da içtima eden Osmanlı 

Meclisi Mebusanınca ilân olunan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisince aynen kabul olunarak misakı millî 
ile tesbit ve tahdit edilen, Vilson prensipleriyle ve 
1916, 1918 senelerinde Britanya Başvekili Mösyö 
Loid Jorjun ingiltere Parlamentosu huzurunda irad 
ettiği nutukla da nüfuzca, tarihçe, harsça, iktisatça 
Türk olduğu ve Türklere kalması lâzım geleceği zikir 
ve beyan edilen eski Osmanlı İmparatorluğu aksamı 
memalikinden bir kısmı mühimmi Mondros Mütare-
kenamesinin Hükümatı itilâfiye tarafından nakzı su
retiyle elyevm dört seneye karip bir zamandır tekmil 
beynelmilel kavait hilâfına olarak Yunan ordusunun 
tahtı işgalinde bulunuyor. Hukuku düvelce bir mil
letin hakkı istiklâl ve hürriyetine karşı irtikâb olun
muş bir cürüm mahiyetinde olan ve pek haksız işga
lin bidayetinden beri Yunan ordusu efrad ve zabita-
nı tarafından işgal altındaki yerlerde kalan Türk ve 
Müslüman ahali hakkında reva görülen mezalim ve 
fecaiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hü
kümatı itilâfiye nezdinde mükerreren protesto etti. 
İzmir havalisinin düveli muazzama himayesinde Yu
nanlılarca işgalinden kısa bir müddet sonra yine bu 
devletler canibinden mezalim tahkikatına memur edi
len generaller komisyonunun muhik ve bitaraf ra-
porlariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
nin Marazzikir mütevali şikâyetleri semerebahş bir 
netice veremedi. Bugün dört yıldan beri, işgal mın-
takasında kalan betbaht Müslüman ahali, beşerin en 
iptidaî devrelerinden beri târihin nadiren kaydettiği 
işkence ve mezalimin en mahufuna, en şiddetlisine 
maruz bir vaziyette bulunuyor. 20 nci Asır âlemi me
deniyetinin gözleri önünde boğazlanmak, ifna edil
mek istenilen bir milletin bu dehşetli faciai hayatî 
karşısında daha uzun zaman sükût edilemezdi. 

Bütün bu vakaiin müsebbibi olan itilâf hükümet
leri nezdinde mütevali teşebbüsat ve şikâyetlerin ve 
aynı devletlere mensup generallerden mürekkep bir 
komisyon tarafından 1919'da yazılan namuskârane 

i ve bitarafane raporun hiç bir netice vermediğine bü-
I yük ,bir elem ve teessürle şahit olan Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi, temsil etmekte bulunduğu milyonlar-
I ca insandan mürekkep mazlum bir müslüman kitlesi-
I nin matemalût vaziyetine artık bir nihayet verilmesi -
I ni temin maksadiyle doğrudan doğruya milletlere ve 
I onların mümessillerine her yerde bir olan ve aynı ada-
I let hissiyle mütehassis bulunan beşeriyetin vicdanına 
I müracaat etmeye 3 Haziran 1922 tarihli celsesinde itti-
I fajcla karar verdi. 

I Bu dakikada hazin bir insan mecmuası vicdanı be-
I serin tahammül edemiyeceği cehennemi bir zulüm ve 
I vahşetin şikârı olarak dört yıldan beri âlemi insaniye-
1 tin huzurunda çoluk çocuk, kadın erkek ve ihtiyar de-
I mir ve ateşle inletilmektedir. Bidayeti işgalden beri her 
I gün mütezayit ve mütemadi bir şiddetle artan ve siyah 
I ciltler vücuda getirecek kadar çok olan bu canhiraş me-
I zalimi burada birer birer zikretmek imkânı yoktur. An-
I cak insaniyetin nazarı dikkatini lâzım olduğu derecede 
I ceJbedebilmek için bunlardan bazılarını nakledeceğiz. 

I Menatıkı meşgulede bulunan müdafaasız ahalinin 
I mücerret Türk ve Müslüman olmalarından dolayı hak-
I larında Yunan ordusuna mensup efrad ve zabitan tara-
I fından irtikâp olunan bu pek vahşiyane muameleler, 
I bilhassa son ve yeni mütareke teklifinden sonraki za-
I manlarda büyük bir şiddetle ırza, cana, mala ve bü-
I tün mukaddesatı diniye ve milliyeye tevcih edilmek-
I tedir. Bu meyanda Balrkesir, Aydın, Bursa, İzmir. 
I Manisa, Kütahya, Eskişehir, Edirne gibi havalide 
I bilâsebep veya uydurma bahanelerle ahaliyi mescitle-
I re doldurarak yakmak, birbiri üstüne kuyulara gö-
I merek öldürmek, köyleri ateşe vermek, mahsulâtı im-
I ha etmek, efrada ait mevaşiyi sürmek, ırza tasallut 
J etmek, mal gaspetmek ve sahiplerini katleylemek gibi 
I şiarı insaniyet ve hukuku harp ile telifi kabil olma-
I yan en caniyane hadiselerle Türk ve Müslüman aha-
I li ifna edilmektedir. 

I Balıkesir, Aydın, Manisa gibi mahallerde Müslü-
I man eşraf ve ağniyası her gün icadedilen birer se-
I beple nefi ve tağrip ve hapsolunmakta köylerde mes-
I çitler yakılarak imamlar sarhoş askerler tarafından 
I sokak sokak dolaştırılarak cebren ezan okutturulmak 
I gibi hakaretamiz muamelelere maruz kalmaktadır-
I 1ar. Manisa civarındaki Bayram namazı esnasında 
I cami basılmış ve Türkiye için nusret duasında bulu-
I nulduğu bahane edilerek, cami derunundaki cemaat 
I süngülenmiştir. Son zamanlarda Menemen şehrinin 
I islâm mahallâtı ansızın ihata edilerek halk Yunan as-
j kerleri tarafından soyulmuş, genç kızlarla kadınların 
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ırzlarına alenen tecavüz edilmiştir. İzmir muzafatın-
dan Bornova nahiyesinde hamile bir kadının evini 
basarak soymakta olan Yunan askeri ev sahibesini 
görünce mezkûreyi katletmiş ve hamile kadının cese
di sokak ortasında kalarak nahiyede mukim İngiliz
ler bu feci vakanın şahidi olmuşlardır. 

Ahirren Söke ve Kuşadasının işgali münasebetiyle 
islâm kadınlarına taarruz edilmiş ve çalgılarla sokak
larda gezdirilmişler di r. Söke ve Torbalı civarında 
köylere ateş verilerek yangından kaçmaya çalışanlar 
katledilmiş, kalanlar da alevler içinde helak olmuşlar
dır. Masum kafaları süngü uçlarına takılarak köy 
köy teşhir edilmiştir. Karahisarın Sülmenli, Süklüm, 
Karaarslan, Depre köyleri yakılmış ve ahalisi katli
am edilerek mezkûr köylerden eser kalmamıştır. 

Gemlik, Karamürsel, Yalova, İznik havalisinde 
kasaba ve köyler taş taş üstünde kalmayacak surette 
tahrip edilmiş, on binlerce nüfusu islâmiye katliam 
olunmuştur. Bunların emsali pek çoktur. 

Bizzat düveli itilâfiye irtibat zabitanının şahidi 
oldukları bu vahşiyane vakayı Avrupa hükümetlerin
ce de resmen malumdur. 

Hulâsa işgal mıntakası müdafaasızların, zayıfla
rın kan ve kıtal sahnesi olmuştur. Hakkı hayat ve is
tiklâlini asrı hazır zihniyet ve medeniyeti muktezayı 
müdafaadan başka bir şey yapmayan Türk Milleti 
en iptidaî devirlerdeki cinsi beşerin bile temaşasın
dan elem ve hicap duyacağı bir düşmanın mezalimi 
ile karşı karşıya bulunmaktadır. Mamafi Türkiye 
Milleti böyle bir düşmana karşı aynı yolda mukabele 
etmeyi tarihine ve asrı hazır medeniyetinden mülhem 
zihniyetinin şiarına sığdıramamaktadır. Müsaadenizle 
şu ciheti de işaret etmek isteriz ki, Yunan ordusunun 
zabitan ve efradı tarafından müdafaasız bir halk 
mecmuası hakkında tatbik olunan bu beynelmilel ce-
rain ve cinayat Lahey Sulh Konferansı mukarreratı-
nın 46, 48, 51, 52 ve 56 ncı; Brüksel Konferansının 
muharrebatı berriyeye müteallik beynelmilel beyan
namesinin 38, 39, 40, 41 ve 42 nci maddelerinde 
takbih ve nehyedilmektedir. Hali seferdeki orduları
na ait talimatnamenin 37 nci maddesiyle Şimali Ame
rika Cemahiri müttefikası gayrımüsellâh düşman 
devlet tebaasının hürriyeti şahsiye ve hakkı mülkiye
te riayeti âmirdir. Asrı hazır hukuku düveli ve ule

masında kabul edilmiş bir hakikat ve bir prensiptir 
ki, harp yalnız devletten devlete müsellâh bir hareket
tir. Muharip ordulardan birine fiilen mensup olma
yan gayri müsellâh sivil ahalinin mal, mülk, ırz, can 
ve mukaddesatı her türlü taarruzdan masundur. Hal
buki asrımızın muhassalai medeniyesi demek olan 
bugünkü hukuk zihniyeti önünde Türkiye'nin aksa
mı meşgulesinde ve sözde Anadolu'ya medeniyet ge
tirmek vazifesiyle mükellef Yunan ordusu tarafından 
irtikâp olunan ve olunmakta bulunan mezalim ve fe-
cayi kurunuulâ hukuk telâkkilerinin bile tevahhuş 
eylediği bir hal arz etmektedir. Asri bir millet oldu
ğu halde hukuku düvele muhalif bir surette kendisine 
istiklâl hakkı inkâr olunan Müslüman Türkiye halkı
na ferdî hakkı hayat da tanımayarak bugün imha
sına çalışılmaktadır. Yalnız bu vaziyetin ihdasına se
bebiyet verenlerin değil, bu hale daha uzun zaman 
sükût edecek olan cihanı medeniyetin tarih huzurun
daki mesuliyetinin pek azim olacağı müstağnii izah
tır. Avrupa Hükümetlerince Yunan ordusu tarafından 
Türklere ve Müslümanlara reva görülen bu mezali
me karşı şimdiye kadar sükût ve zımnen muvafakat 
edilmiş olması âlemi islâmda Türkiye'nin mücerret 
Müslüman bulunmasından ileri geldiği zehabını hasıl 
etmektedir. 

Halbuki Türkiye, asarı sabıkaya nisbetle medeni
yetinin yüksekliğini bilhassa hürriyeti vicdaniyeye 
olan hürmetinde gören 20 nci Asrı ve bu asrın muh
telife dinlere sahip bütün dünya milletlerini böyle 
bir itikattan tenzih etmek istemektedir. 

Asrı hazır hukukiyatı vicdanının din ve ırk farkı 
olmaksızın milletlere tanıdığı istiklâl ve hürriyet hak
larını kendi hakkında da müdafaadan ve bütün mil
letlerin hür ve müstakil olarak mukadderatına sahip 
olmalarını istemekten başka bir gayesi olmayan Tür
kiye, Medenî dünyanın emperyalist gayeler peşinde 
yürüyen hükümetlere zahir olmakta cihan için zarar
dan başka bir faide melhuz olmadığı kanaatindedir. 

Türkiye'nin meşgul aksamındaki Yunan ordusu 
mezalimini 20 nci Asır medeniyeti ve harsı namına 
protesto ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi mi-
leli mütemeddineden hükümetleri nezdinde teşebbü-
satı lâzimede bulunarak bütün bir insaniyet tarihi 
için leke teşkil eden, kan ve yangıniyle ihdas olunan 
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bu müthiş işkencelere artık nihayet verdirmek esba
bını istikmal eylemelerini rica eyler. 
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