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İKİ YÜZÜNCÜ İNİKAT 

27 Şubat 1358 Salı 

BİRİNCİ CELSE 

Saat, Dakika : 1.20 

REİS : Reisisani Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sim Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

RlBİS — Celseyi açıyorum efendim. Celsei hafi
ye icrası hakkında söz Rauf Beyefendinin. Buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN RAUF (BEY (Heyeti Vekile Reisi) 
(Sivas) — Efendim; heyeti murahhasamıza müttefik
ler namına Lozan'da tevdi edilen muahede metni ve 
onu fcaık'ip eden günlerde cereyan eden ahval telhisen 
Heyeti Âtiyenüzce malûm olmuştur. Heyeti Murahha-
samız avdet buyurdular. Muahede metni üzerinde 
Heyeti VeMleriiz ariz ve amik tetkdkatta bulundu. Bu . 
tetkikata esas teşkil etmek üzere vaziyeti askeriye

miz, vaziyeti iktisadi yemiz, vaziyeti maliyemiz, ah-
vaM umumiyei dahiliye ve hariciyemiz tetkik edildi. 
Bunun neticesi olarak mukabil proje ihzar edildi. Bu 
mukabil projenin hututu esasiyesi Heyeti Âl iyenize 
Hariciye Vekili İsmet Paşa Hazretleri arz edecektir. 
Fakat bu maruzatım maslahatın temini ve mahremi
yetteki ehemmiyeti itibariyle hafi celsede müzakere
nin cereyanını Heyeti Âliyenizden rica ediyorum. 

REİS — Celsei hafiyeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Celsei hafiye kabul edilmiştir. Zaptı 
sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

YÜZ DOKSAN ALTINCI İNİKAT 
21 Şubat 1338 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE 
Reisi sâni Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde bilinikat zaptı saıbık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Lozan'dan avdet etmiş olan Ha
riciye Vekili İsmet Paşa Hazretleri tarafından izahat 
•ita olunarak teneffüs için celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde 

'bilinikat azayı kiram tarafından sorulan suallere İs

met Paşa Hazretleri tarafından 
içtimaa nihayet verildi. 

cevap ita olunarak 

Reisi san i 
Ali Fuat 

Kâtip 
Hakkı 

Kâtip 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Zaptı sabık hülâsa: 

sı aynen kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Hariciye Vekili İsmet Paşa'nın, Lozan Kon
feransının hudutların tespiti ile alâkalı izahatı ve 
münkati bulunan Konferansın tekrar açılması halin
de Heyeti Murahhasça takip olunacak strateji esas
larının tespiti. 

REİS — Buyurun İsmet Paşa Hazretleri. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) — Muhterem 
efendiler, bir kaç günden beri müttefiklerin verdik
leri sutı muahede projesini mütalaa ettik. 

(MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) r - Reds 
Paşa Hazretleri işitemiyoruz. 

REİS — Paşa Hazretleri, biraz yüksek söyleme
nizi rica ederim. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Bir kaç kelime ile 
projeyi Heyeti Celilenize tekrar arz etmek isterim. 

Bir defa mesaili arziye hudutlar : Garbde Meriç 
olacak. Hudut Şarkta Musul vilâyetine taalluk eden 
hudut ve Cenubda Fransızlarla Suriye ile olacak hu
dut, bundan sonra mesaili maliye ve iktisadiye var
dı. Mesaili maliye başlıca düyunu umumiyenin taksi
mi. Düyunu umumiye tamirat ve mevaddı müteferri
kadır. Sonra mesaili iktisadiye vardı. Bizdim idarei da
hilî ve istiklâli muhtelif namlar altında zikrettiğimiz 
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mesail vardı, ki umumiyet itibariyle kapitülasyon 
namüyle ziflcreüilmektedîir. Adlî, malî mesaile müteal
lik bundan başka muafahede de Boğazlar mukavelesi 
vardır. Gümrük ve ticaret mukavelesi vardır. Asıl 
muahedenin esasım teşkil eden mesaili arziye, me
saili malıiye ve iktisadiye 'bunların her üçünü ayrı ay
rı tetkik ettik, her üç esasta bize tebliğ olunan sulh 
projesi şayanı kabul görülmemiştir. Mesaili arziyede 
konferansa başladığımız zîamandan itibaren ve öte
den beri bilâ tadil istihsalini arzu ettiğimiz mesaili 
kabul etmemişlerdir. Mesaili maliye ve iktisadiye de 
bizim esas olarak gösterdiğimiz bir takım maddeler 
vardır ki bunlar da verilmemiştir. Binaenaleyh mua
hede heyeti umumiyesi itibariyle ret olunmak lâzım 
igelir. Heyeti Vekile böyle muhtelif esaslarda bizim 
i'htiyacatımızı tatmin etmiyen bir muaihedenarnenin 
ret olunmasiyle konferansın in'kita edeceğini görmüş-
-tür ve bu inkıta, muallak sulh imkânını halen berta
raf eder ve haî'i harbi ikame edebilir. Ondan sonra 
gerek dahilî memlekete ve gerekse haricî memlekete 
karşı hakiki bir surette sulh imkânını aramak için it
tihaz olunacak bir hattı hareket var mıdır ve bir ça
re var mıdır. Bunu tetkik edelim. Muahede heyeti 
umumiyesiyle ret olunmuştur ve olunmalıdır. Fakat 
bunun husule getireceği irikitaa ve harbe mahal ver
meksizin, samimi bir arzu ile yeniden sulh imkânını 
bulmak mutasavver midir ve böyle bir çare var mı
dır? Bunu tetkik ettik, böyle bir çare aramak büyük 
mesailden mesaili arziye, mesaili maliye ve iktisadiye 
diğer mesailden mesaili idariye. Bu mesailden han
gilerinde düveli itilafiyeye, müsait bir hattı hareket 
takip edebiliriz ve hangilerinde mesailin heyeti umu-
miyesi, yani şu bundan daha ziyade mühimdir ve
saire tarzında tefriki bizim için müşkil olan nokta
lar vardır. Gerçi hepsi bizim için mühimdir ve mü
him olduğu içindirki senelerden beri bütün dünyaya 
karşı mücadele ederek İsrar etmişizdir, davamızı mü
dafaa etmişizdir. Süs olarak yapmadık. Samimi ve 
diddi 'haklı bir surette müdafaa ettik. Elbette dava
mızın istihsali için ehem ve esaslı olan noktalardır. 
Fakat bir muahedeyi... ederek mutabakatı tarafeyn 
i'Ie husule gerecek bir senedi münhasıran bizim me-
talibimizi son haddine kadar tahsil etmek azmiyle 
yaptığımız mücadele bu şekilde bir manzara göster
miştir. Şimdi yeni bir safha hasıl oldu. Mesaili mali
ye ve iktisadiye ve idariyede onları tatmin etmeyi 
müsait göstermek, onlarda olduğu gibi İsrar etmek. 
Şahsen düşündük ki temin edeceğimiz her hangi bir 
vatanda, hududu dalha büyük ve daha geniş her ne 
halde olursa olsun, hayatımızı müemmen bir hale 

koymuyor. Onun için esaslı bir mesele Türk Vatanı 
neresi olacaksa onun dahilinde her millet gibi yaşa
maktır. Bu esas üzerinde yürüdük ve müttefiklere 
cîedik ki mesaili arziyede m i sakı millî ile kabili te
lif bir şekli hal bularak, müttefikleri tatmin edecek; 
vaziyet alalım. Malî, iktisadî, idarî mesailde böyle 
itilafkâr olan bu hattı harekete mükalbil malî, ikti
sadî, idarî mesailde yeniden bir teşebbüs yaparak 
menafiimiz); temin ermeye çalışalım. Şu halde veçhe 
olarak, büyük hattı hareket olarak Heyeti Vekilenirt 
musib gördüğü hattı hareket şu oluyor : Mesaili a*> 
z'yede misa'kı millî ile menafiimizi âzami surette ka
bili telif bulalım. Bir sureti hal ile müttefiklerin tek
lifine yaklaşalım. Buna mesaili sairede menafii haya-
iiyemizi temin edecek tadilât ile yeniden teklif ede
rek teşebbüs edeceğiz. Bizim verdiğimiz karar budur. 

Bir şey daha söylemek istiyorum. Mesaili arziye
de düşündüğümüzü Heyeti Celileye söylemek isterim. 
Mesaili arziye metalibinizde ötenenberi şiddetle İsrar 
ettiğimiz garp hududunda 1913 hudududur. Yapaca
ğımız teklifte Meriç garbindeki araziyi istiyerek 1913 
hududundan başladık. Yalnız Karaağaçla dahi ikti
fa ettik ve İsrar ettik, mümkün olmadı. Şimdi biz, 
yapacağımız teklifte Meriç Garbindeki araziden fe
ragat edelim. Bu noktai nazara tekarrup edelim mi, 
düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki Karaağaç istasyonunun 
ve Meriç garbindeki arazinin bizim için ehemmiyeti, 
kıymeti vardır. Onları dermeyan etmişiz ve bütün. 
dünyaya karşı neşretmişiz. Bununla beraber bu ta-
kbim'iz misakı millinin ahkâmı sarıhasından değil
dir. Bu talebimizi menafii milliyemiz noktai nazarın
dan İsrarla istemekle beraber, misakı millî noktai na-
zarmdan bir mecburiyeti katiye altında bulunmuyo
ruz. Bununla nazarı dikkatinizi celbetmk istiyoruz. 
Şarkta Musul vilâyeti için, Musul vilâyetinin hallini 
ve Tüt'kiye'nin Jrak ile olarak hududunun, yani Mu
sul vilâyetinin hallini talik ettik. Bir sene zarfında 
İngiltere ile hal edilecektir. Mutabakat hasıl olamaz
sa Cemiyeti Akvama'müracaat edilecektir tarzında
ki bir şekli hal (Gürültüler) ile müttefiklerin noktai 
nazarına yaklaşmak istiyoruz. Şark ve Garb hududu 
için düşündüğümüz bunlardan ibarettir. 

Şimdi Heyeti Celile mesaili arziyede bu nokta
ları ve bu esasları istisna ederek diğer mesailde ha
yatımızı telafi edecek bir hattı hareketi tasvip eder
se, buna devam edeceğiz. Mesele bundan ibarettir. 
Mesaili arziyede, bilfiil işgal etmediğimiz bir yeri iş
gal etmek, c/c 99 silâhla oraya girmeye mütevekkif-
tir. Bu her memlekette ve bizim memleketimizin ta-
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lininde de baştan aşağı öyle olmuştur. Sonraki me
sele bundan müstesnadır. Yalnız Boğazlara kadar 
miiseHalh olarak dayandığımız vakit Edirne'ye kadar 
öîan araziyi mukavele ile .tahliye ettirmaşizdir. Haf-
ben giıtoediğimiz halde tahliye ettirdiğimiz yalnız bu 
mesele vardır. Vaziyeti okluğu gifbi söylüyorum. Ara
da yine müttefiklerin vesaiti l&zımesi mevcuttur. Bu
nunla sizin karıarınız üzerine tesir etmek istemiyo
rum. Biz bir noktayı silahla alabiliriz veyahut ala
mayız veyahut almak için teşebbüs ederiz, etmeyiz 
ıo başka bir meseledir. Siyasi olan vaziyet Heyeti 
Umumıiyesiyle Ibudur. 

IBizi'm inikıtai, hali haribi davet etmezden evvel, da-
hil©*ve harice karşı sulh imkânını yeniden temin etmek 
için, samimi ve hakiki bir surette yeniden tecrübe 
etmek için düşündüğümüz hattı hareket şudur : Me
saili arziyede müzakereye girerek bu hesaptan diğer
lerine tekrar başlamaktır. Bu şekli hallin, bu tedbi
rin mesaili maliyede, mesaili iktisadiye ve idariyede 
sonuna kadar her talebimizi behemahal teman ede
cek bir manzarası yoktur. Bu tarzda teşebbüs ettiği
niz halde, nasılki senelerden beri bir çok defalar te-
şöb'büs etmiş isek, müttefikler henüz sulh kararını 
vermemişler ise, bu sefer de ihtimal ki sulh kararını 
vermemişlerdir. Ola'bildrki malî, iktisadî ve idarî me-
sailden dolayı men afi i hayatiyemiz temin olunamaz 
ve bizim teşebbüsümüz akamete uğrar. Fakat o za
man biz kendi vicdanımıza, kendi memleketimize 
karşı ve bütün dünyaya karşı yapılacak olan fedakâr
lığımızı yapmışızdır. Fakat bu adamların maksadı 
tavazzuh etmiştir. Mesele şu ve bu değildir. Vaktiyle 
düşündükleri gibi, bize hayat temin etmek istemiyor
lar, deriz. Bu meydana çıktıktan sonra gerek dahilde
ki, gerek hariçteki milletlere karşı her hangi bir ka
rarımızda bittalbi daha ziyade salabet olur. Maruza
tım bundan ibarettir. 

YUSUF ZÎYA BEY (Mersin) — Paşa Hazretleri 
bir sual soracağım. Cenup hududunda hükümet yeni 
'bir vaziyet almayacak mıdır? Yani İskenderun ve 
Antakya için Hükümet bu defa yeni bir teşebbüs al
mıyor mu? (Musul gidiyor sadaları) 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim, mesaili ar
ziyede Cenulb, Suriye hududu için düşündüğümüz 
Ankara itilafnamesinde vardır. İskenderun için bir 
hudut vardır. Bir de İskenderun ve Türk ekseriyetiy
le meskûn olan yerler için itilafname metninde veya
hut protokolda bir takım ahkâm vardır. Bu ahkâmı 
kamilen muhafaza ediyoruz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Biz ediyoruz, fa
kat Fransızlar etmiyor. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Cenup hududu için 
vaziyet budur. Şimdi Heyeti Odileye karar vermesi
ni teklif ettiğimiz mesele şudur : İki şey var; biri me
saili arziye, iktisadiye ve idariye. Hiç bir noktadan 
bizi tatmin etmiyorlar. Kamilen ret ederiz. Bu eliniz
dedir. İkincisi; yeniden sulh imkânı aramak lâzımdır. 
Bu imkânı aramak için şunda fedakârlık edebilirsi
niz, şunda edemezsiniz diye tayin etmeniz lâzımdır. 
Biz noktai nazarımızı söyledik. Mesaili arziyede bu 
şekilde bir sureti haile iptina ederek sair mesailde 
hayatımızın tatminine çalışmak. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bu beyanatı projenin tet
kikinde ve mukabil projenin tanzimimde Heyeti Ve
kile mütüefikan mı kabul ettiler, yoksa arada bir ih
tilaf var mıdır? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Müttefikan efendim. 

TU NALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim Ziya 
Bey arkadaşımızın sualine vermiş olduğunuz cevap
ta, «Fransızlarla akdedilmiş olan Ankara itilafname-
si mucibince hududumuz alâhalihi kalacaktır» buyur
dunuz ve aynı zamanda buyuruyorsunuz ki «İsken
derun mıntakasına a!it itilafnamenin bir ahkâmı var
dır. Ahkâm protokollarla tavzih edilmiştir.» Halbu
ki Fransızlar o ahkâmın en ufağına, en hafifine, en 
âdisine bile hürmet etmemişlerdir. Binaenaleyh âti-
yen ne gibi bir ümidimiz vardı ki Fransızlar bunla
rı icra etsin? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim, bir mua-
hene yaparız, İcra etmezlerse o başka bir meseledir. 

REİS —. Efendim, müsaade buyurunuz, usul hak
kında bendeniz bir iki şey söyliyeyim de ondan son
ra ne karar verirseniz o olur. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisi Paşa Hazretlerini de dinleyelim. 

REİS — Müsaade buyurun onu da dinleriz. 
Efendiler bendenizin anladığı mesele şudur : He

yeti Vekile son defa müttefiklerin göndermiş olduğu 
proje üzerine tetkikat yapmışlar ve bu tetkikat üze
rine Heyeti Vekile yeniden mukabil bir proje hazır
lamış. Bu mukabil projenin nika'tı evasiyes'ini Hari
ciye Vekili Paşa Hazretleri şimdi burada söyledi. (Ne
dir sadaları) Talep buyurursunuz okurlar. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahib) — Yazar ve 
üzerinde işleriz. Memleketin mukadderatı mevzuba
histir. 

REİS — Rica ederim efendim dinleyelim. Şimdi 
bu meseleyi müzakere edeceğiz. İsterseniz tekmil me-
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seleyi Heyeti Umumiyesiyle nazarı dikkate alarak 
onun üzerinde müzakere edersiniz. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Efendim, 
Avrupalılar Heyeti Murahhasamıza bir proje ver
mişlerdir. Biz bu projeyi okuduk. Buna karşı He
yeti Veküle üç dört gündertberi toplanarak bazı hu-
susatı ihzar için bu şeye karar verdiklerini işitmiş 
idim ve İsmet Paşa Hazretleri de burada söz söyler
ken Musul'u şu suretle hal etmek, diğerlerini şöyle 
yapmak gi'bi bir takım şeylerden bahsettiler. Efen
dim zan ediyorum ki Heyeti Vekile - aflarına mağ-
ruren arz ediyorum - Meclise karşı bir az istihfafkâr-
ane hareket etmişlerdir. 

REİS — Efendim Heyeti Vekile hiç bir vak'it is-
tih'fafkârane hareket etmez, 

YAHYA GALÎP BEY (Kırşehir) — Heyeti Ve
kile azası sükût ediyor. Demekki vak'idir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler 
bu milletin mukadderatını ariz ve amik düşünecek 
merci; ihzari mahiyette orada, esas mahiyette bura
dadır. Heyeti Vekile kendi efkârını bize gösterecekti, 
şu zaruret karşısında şöyle olsun diyecekti. Haricîye 
Vekili Paşanın bu suretle buraya gelip söylemesine* 
hayret ettim. Çünki yalnız haricî mesail değildir. Bu
raya vekiller tamamen geleceklerdi. 

Projemizin meali budur, bizim aklımız bu kadar 
düşündü. Buna inzimam edecek düşünceniz varsa 
onu gösteriniz ve memleketin sözünü söyleyiniz, di
ye gelmeli idiler. Yanlış gelmişler, Umuri maliyede 
Hariciye Vekili Paşa - aflarına mağruren söylüyo
rum - açmalıdır. Diğer her hususta söyliyeceği her 
sözü kemali 'itimatla dinlerim. Mesaili hariciyede din
lerim, Musul'un arazinin vaziyeti şudur, müdafaa 
şekli budur. Sonra münasebatı hariciyede Avrupa'nın 
bize karşı vaziyeti şudur. Bunlar meçhulat içerisin
dedir. Ya anlamamışlar veyahut anlatamıyorlar. Ben, 
Avrupa'nın ne olduğunu ve bize karşı Avrupa'da si
yasi cereyanların mahiyeti ne olduğunu anlamadığım 
halde, bir m'iMetin mukadderatı hakkında söz söy
lemeye 'gelmedim. Kendileri de gelmediğini burada 
anladık. Çünki bizi Avrupa'dan gelen siyasiler irşat 
edememişlerdi. Umuru Maliyede iktisadı millimiz bu 
suretle sarsılmıştır. 

Heyeti muraihhasa buraya geldikten sonra artık 
Heyeti Murahhasa sıfatı lagvottmuştur. Umuru Ma
liyede artık Maliye Vekilini görmek isterim. 

Efendiler, iktisat için mura^haslarımızm getirdi
ği şeyi bizim Umuru Maliyemizi mahvetmiştir. Ar
tık inkişaf edemeyiz. İnkişafı malimiz mahvolmuş-
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tur veyahut bu suretle temin edilmiştir diye, o bizi 
temin edecekti. Böyle dört sözle mesaüM iktisadiye 
şöyle oldu demek!.. Efendiler mesaili -iktisadiye na
mına ağzından söz çıkarmamak vazifesi idi. iktisat 
Vekili aldığı havadisle, gönderdiği muraihhasiyie, müs
teşar i yle, müşaviriyle memleketin iktisadı hakkında 
elde ettiği efkâre ne der? Ne gitti fikir edinmiştir? 
Fikrinin hududu nedir? Onu gösterecek ve burada 
teşetrfbüs edecek idi ve burada son sözü söyliyecek 
ve bizden veçhe alacaktı. (Bravo sadaları) Efendiler, 
bu tasnif Avrupa'da trsulü müzakereye dair bir tas
niftir, bunlar bizi zafa duçar edemez. Bize malî, ara
zı bilmem ne meseleleri değil, bir kül olarak istik
lâl meselesi vardır. Onun içinde de malî, iktisat, hu
dut meselesi vardır. (Bravo sadaları, alkışlar) Bu tas
nifi burada bir mesele d'iyerek mevzubahis etmekten 
bir şey anlıyamadım. 

Efendiler, son söz olarak söylüyorum. Düşünme
miş veyahut düşünmüş ehemmiyetsiz ad etmiştir. 
Paşayı ben dinledim, siz de dinlediniz. Sizden soru
yorum ne dinlediniz? (Hiç sesleri) Malî vaziyet hak
kında Avrupalılar ne düşünüyormuş, son ne olacak
mış ve bunu kim ifşa etmiş? Bu müzakere böyle ce
reyan etmez. Proje bir kere okunur, Vekiller sıra ile 
deruhde etmiş oldukları hususatta Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Erkânı Harbiyes'i ve umuru mali-
yesin'i filan ifa edecek .Vekiller gelirse, bu gün değil 
elli sene için ne gibi fikir aldıklarını ve tehlikeleri 
gösterir; biz de o noktaları anhyarak ona göre ka
rar veririz. Üç gün, beş gün kardaş gibi oturmuşlar. 

Efendiler, bir teklifim vardır. Gerek Heyeti Ve
kile ve gerek Büyük Millet Meclisi misakı milliden 
zerre kadar feda ederse, icabı namus ve millî için 
çekilip gitmeli... (Bravo sadaları, şiddetli alkışlar) 
Efendiler, affınıza mağruren söylüyorum, bu gün 
Trakya'nın manası yoktur. Bursa'yı veremeyiz. Biz 
harbe atıldığımız zaman bundan daha zaif idik. Bu 
gün elimizde ordumuz bulunduktan sonra öyle iğfal-
kâr bir vaziyete düşmek istemem. (Bravo sadaları) 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Öyle ise ne 
hacet.,. Antalya ve hi.valisini düşün. Efendiler, yal
nız Musul ile kalmaz, Musul'u verdiğimiz gün hu
dut Erzurum'dur. Heyeti Vekile 'kısa görüyorsa, esa
sa girmiyorum. Yalnız şunu söylüyorum ki; Heyeti 
Vekile projesini iy^ce okumalı ve her Vekil memleke
tin istikbali hakkında bize her ne düşünmüyorsa, bizi 
ikna edecek derecede söylemeli. Menafii memfeket 
için şu zarurete binaen şundan sarfı nazar ediyorum 
demeli, bizde ona göre karar vermeîıyiz. Hariciye 
Vekili hangi zihniyete binaen bir sene sonra İngiliz-
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leri bize celbedecektir? Bunlar vahi şeylerdir, bunlar, 
dolaya düşmektir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — ingilizler şimdiye 
kadar nereye germişte çıkmıştır? 

HÜSEYİN AVNİ.BEY (Devamla) — Yalnız İs
met Paşa Hazretlerinden ricam şudur : Askerî saha
da fikirlerini hürmetle dinlerim, iktisadî müdafaala
rını dinlemem. Malî fikirlerini dinlemem. Adlî me-
sailde Adliye Vekili çıkmalı, mesaili maliyede Ma
liye Vekili çıkmalı, hem müşavirleriyle bizi ikna ede
cek ve bir karar alabilecek şekilde çıkmalıdır. Bu gün 
bu kadar kâfi. Gitsinler, hazırlansınlar gelsinler. Eğer 
bundan fazla hazırlanamıyorlarsa, mevkilerini hazır
lanacak adamlara terk etmelidirler. (Barvo sadaları, 
alkışlar) 

REFİK BEY (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
zan ediyorumki mukaddes davamızın en hararetli, en 
basiretkâr ve en şiddetli bir gününü, bir saatini ya
şıyoruz. Dün gazeteler ilân verdiler ki fevkalâde iç
tima olacaktır. Bunu gazetelerde okurken bütün ar
kadaşların kalbinde canlanan W hareket vardı. Üç 
aydan beri Lozan'da ve bir müddetten beri Heyeti 
Vekile arasında görüşülen mukadderatı memleket ve 
hututu esasiye üzerinde olduğu kadar, teferruatı üze
rinde de gayet vazih bir surette ifa edilecekti ve yine 
zan ediyorum ki üç ay Avrupa'nın üzerinde muhtelif 
insanlar arasında - tabirimi af buyurunuz - dünyanın 
şeytanları içerisinde oturan heyetimiz, bize onlardan 
ve oradaki mühim cereyanların hakiki safhalarından 
gelip bize ifade edecekler zan ediyorduk. Yine zan 
ediyorduk, ki bütün bu hakikatlar üzerine söz söy
leyen İsmet Paşa Hazretleri diyecek ki, arkadaşlar 
İngiltere şu vaziyette, Fransızlar şu vaziyette, İtalya 
şu variyette. Binaenaleyh bu cephe karşısında şöyle 
bir söz söylememiz, böyle bir hakikat ifade etmemiz 
lâzımdır. (Bravo sesleri) Bendeniz hürmet ettiğim 
Millî Kahramanımız İsmet Paşa Hazretlerinden şunu 
bekliyordum ki burada Hariciye Vekili sıfatiyle söz 
söylediği zaman desin ki; arkadaşlar, sizin ruhunu
zu, hepinizin davasını şu şekilde isbata çalıştım. 1, 2, 
3, 5, 8, 10 gün geçti, bunların hiç birisine temas edil
medi. İsmet Paşa Hazretleri güya karşısında Lort 
Gürzon bulunuyormuş gibi. muğlak ve umumî ke
limelerle maksadı söylemek istiyorlar. (Bravo sada
ları, alkışlar) Hayır kabul etmiyorum. Biz Heyeti Mu-
rahhasarmza, davamızı tamamiyle vazıh ve katı şe
kilde ifade etmek ve onu bize söylemek için salâhi
yet vermişiz. Onun için çok rica ediyorum, bu kâfi 
değildir. Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın çok güzel 
iş'ar ettiği gibi, müsaili maliye ve adlîye üzerinde 

söz söylemesi caiz olmadığı gibi, kendi şubesi ve ken
di vekâletini alâkadar eden mesailde bile bizi kati su
rette tenvir buyurmamışlardır. Onun için bendeniz 
teklif ediyorum. Meydanda konuşacağımız ne vaizdir? 
(Hiç bir şey yok sesleri) Hiç bir şey yoksa neye ka
rar vereceğiz? Evvel emirde Hariciye Vekili Paşa 
Hazretleri Hariciye Vekili sıfatiyle cihandaki cere
yanı siyasiyi b;ze söylemesi lâzım gelir. İngiltere'nin 
vaziyetini. Fransa'yı vesaireyi, vesaireyi anladığı gi
bi, gördüğü gibi, istikbalde ne olacağına hükmettiği 
gibi burada söylemesi lâzımdır. Bundan sonra Erkâ
nı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretleri çıkmalı, 
vaziyeti askeriye şudur, hakikat bu vaziyettedir de
meli. 

Sonra bir mukabil projeden bahsolundu. Mesaili 
a;/iye. mesaili maliye kapitülasyonlar. Acaba Heye
ti Vckilemizin bir haftadan beri görüştüğü müzakere 
etliği bu mu idi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Evet odur efendim. 

REFİK BEY (Devamla) — Ben bilmiyorum. 
Şimdiye kadar kırmızı kitap mı, kanlı kitap mı, ne
dir. Orada gördüğüm bunlar mıdır? Mukabil pro
je ile ne demek istiyorlar anlamıyorum. Onun için 
çok rica ediyorum; istirham ediyorum Heyeti Ve-
kileden, her biri ayrı, ayrı noktai nazarlarım vazıh 
olarak söylemelidirler. Çünkü menafii hayatiye-
mizdir. Bunlar anlaşıldıktan sonra harp mi, sulh mu? 
Onu heyeti edileniz takdir edecektir. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Reis Bey, müsaade 
buyurur musunuz? İki kelime söyliyeceğim. Arka
daşlar usulü müzakere hakkında kâfi malûmat ver
diler. Yalınız, karşımızda Hariciye Vekili İsmet 
Paşa Hazretlerini dinledik ve anladık ki Heyeti Veki
le dûrudıraz müzakere neticesinde mesaili arziyede 
bir az fedakârlığı kabul etmiş. Fakat taslak halin
de; hiç bir mana ve hiç bir fikir ifade etmiyor ve 
bize verilen izahattan sonra müzakere teklif olunu
yor. Mesaili maliye ve mesaili iktisadiye vesaire 
hakkında, bize verilen bir sulh muahhedenamesi 
vardır. Sonra son günlerde Lozan'da heyet tarafın
dan (Bunu imza edebiliriz) diye yapılan son bir tek
lif vardır. Bunların mesaili iktisadiye ve Maliye 
hakkında yekdiğerine karşı olan mübayenetini biz 
biknedıikden ve bunlar elimize verilip mukayese ya-
pılmadıkdan sonra bizden ne fikir istenebilir? Biz 
ne fikir verebiliriz? Heyeti Vekile mesaili arziyede 
fedakârlık yaptı. Acaba mesaili maliye noktasından 
müteliflerle aramızdaki noktai itilaf, bu memleket 
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menfaatleriyle ne dereceye kadar alakadardır? Bu 
hususta heyeti celilenıin sarih bir fikri olmadı kdan 
sonra müzakereye devam imkânı var mıdır, yok mu
dur? Soruyorum. Benden'iz bu nıkatın tenvir, tas
rih edilmesini ve sonra müzakereye devam edilmesini 
teklif ediyorum. Zira en mühim bir gün yaşıyoruz. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendim; çok 
rica ederim, hiç telaş etmeyiniz. 360 kisti vardır. 
Bu mühim meselede hepsi söylesin. Bendeniz usulü 
müzakereye dair söyliyeceğim. (Gürültüler) Anlamı
yorum, bu heyecan nedir? Bendeniz usul hakkında 
söyliyeceğim. Heyeti umumiyeye temas etmeyece
ğim. Fakat temas ederse ne yapayım? Üç dört 
aydian beni dört gözle bir sulhe intizar ediyorduk. 
O intizardan sonra, yani heyeti murahhasamız bu
raya geldikden sonra, acaba kendilerinden ne gibi bir 
malûmat edineceğiz diye ehemmiyetle intizarda iken, 
maalesef, heyeti murahhasamız o günkü buradaki be
yanatından da bir şey anlayamadık, bir şey istifade 
edemedik. Dört beş günden beri Heyeti Vekile ile 
Heyeti murahhassamız görüşüyorlar. konuşuyorlar. 
Umumi mesail hakkında bir proje hazırlıyorlar. 
Bunlar Meclise öyle bir surette gelecekler ve diyecek-
lerki. Efendiler: bizim heyeti murahhasamız Lo
zan'da, şu mesaili şu surette tesbit etmiştir. Bunların 
içinde şu. şu mesaili menafii milli'yemize mugayir gö
rüyoruz. Bunların içerisinden şu şu, mesaili menalü 
milliyemizle, istiklâlimizle abili telif görüyoruz. Bu
nun için biz şunu şöyle yapacağız, bunu şöyle yapa
cağız. Sizin bu babdaki kanaatlarınız nedir? Biz bu
na intizar ediyoruz. Bir arkadaşımızın buyurduğu 
gibi, biz, harbedersek şu olur. harbetmezsek bu 
olur diye bunları bize diyecekdiler. Maalesef bugün 
burada Hariciye Vekili Beyefendi hazretlerinin ifade
lerinden anladığıma göre. bunların birisine temas 
buyurmadılar. Kendilerinin mukabil olarak verecek
leri proje hakkında da malûmatımız yoktur. Bizim 
olsa olsa gayet basit ve ufak malûmatımız vardır. 
Malûmatımız şudur: Musul'un bir sene sonraya taliki. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Onu gazetelerde 
okuduk. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) — Arka
daşımızın dediği gibi biz, bunu gazetelerden okudu
ğumuzdan biliyoruz. Musul'un bir sene sonraya ta-
üfci demek arkadaşlar, Türkçe'de bir darbı mesel 
vardır, sona kalan dona kalır. Musul'u gaip etmek 
demektir. Musul'u kayıp ettikten sonra, senin Şark'da 
bir yenin kalmamıştır. Efendiler; İkincisi Karaağaç 
meselesidir. Efendiler Karaağaç'ı terk etmek demek. 

Edirne'yi terk etmek demektir. Bendeniz böyle bili
yorum. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — İstanbul'un. 

M. DURAK BEY (Devamla) — Boğazların açık 
bulunması, İstanbul'un ve Marmara'nın teminatsız 
kalması demektir. İstanbul bizde yok demektir. Bu
nun başka manası yoktur. Efendiler, İstanbul'un 
yok ise. Şark vilâyetlerin yok ise. Garp vilâyetle
rin de tehlikededir. Neyi müzakere ediyoruz? (Esa
sa giriyorsunuz sesleri) Neyin üzerinde sulh ediyo
ruz? Müsaade buyurun rica edenim. Esasa girmi
yorum? 

Şimdi efendiler, elimize bir sulh projesi geldi. 
Yani müttefiklerin bize verdiği şu proje.. Şunu ter
cüme hatası deyiniz. Her hangi bir hususta müte
hassısımız olduğunu söyleyiniz. Bendeniz Maliye 
mütehassısı değilim. Diğer bir arkadaşım Adliye mü
tehassısı değildir. Diğer biri askerî mütehassıs değil
dir. Bunda yazılan cümlelerin muğlakı pek -çoktur. 
Arkadaşlarımızın dediği gibi, Lozan'dan gelen zeva
tın dediği gibi tercümelerde bazı hatalar vardır. Biz 
bu kitapdan bir şey anlamıyoruz. Hiç bir şey anla
mıyoruz. Anladığımız şeyler vardır. Fakat anla
madığımız şeyler daha çoktur. Çünkü ihtisasımız da
hilinde değiliz. Zaten mukabil proje de elimizde de-
îrldir. Yani bugün hükümetimizin tanzim ettiği mu
kabil proje de elimizde yoktur. Bunun için bende
niz bir şey teklif ediyorum. Efendiler, bir adamı 
•idama götürürken deseler ki seni idama götürüyo
ruz. Bilirki idama gidiyor. Fakat elini gözünü bağ
lar ve götürürlerse o fenadır. Şimdi memleketin mu-
kadderatiyle uğraşıyoaız. Biz bunu tamamı ile anla
mak için ihtisasımız olmayan hususatı da anlamak-
lığımız için. mukabil projeyi de anlamak için, biz 
üç buçuk senedir beklediğimiz bugünkü menafiimizin 
istihsali için on gün. yirmi gün. otuz gün, hatta se
nelerce ve aylarca fedakârlık yapabiliriz. Seneler
ce fedakârlık edebiliriz. Bunun için gerek bu pro
jeyi ve gerek şimdi hükümetin bize teklif edeceği 
projeyi, bu bapta düşündüğünü açık kanaati ne ise 
onu bugün bize verirler. Bu günden sonra biz şube
lerde madde madde tahlil ederiz. Her birimiz bun
dan bir fikir ediniriz. Ondan sonra hepimiz burada 
müzakereye başlarız. Eğer bunu burada müzakereye 
zemin olur diye müzakere açarsak efendiler, ben 
kendi hesabıma diyorum ki, ben bu sulhu körü kö
rüne kabul edeceğim, yahut elimi kaldıracağım kabul 
edeceğim yahut kaldıramayacağım, red edeceğim. 
Halbuki böyle yapmamalıyız. Rica ederim üç beş 
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günde tehir edersek, bize projeyi versinler, üç beş 
gün devam edelim, şubelerde madde madde tetkik 
ve tahlil edelim. Her birerlleriımıiz kafamızın istiabı 
kadar anladığımızı anlayalım, ondan sonra müza
kereyi açalım. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Herkes usul 
hakkında söyler, bu iş bitmez. 

SIRRI BEY (İzmit) — Eğer esasa girişirsem is-
kât edersiniz ve kemali edeble aşağı inerim. Benden 
evvel serdli mütalaa eden arkadaşlarımdan yalınız 
Hüseyin Avni Beyin ruhu meseleye temas ettiğini gör
düm. O da şimdi bize Hariciye Vekili lisaniyle hükü
metin tebliğ ettiği esasatı tetkik etmezden evvel, esa-
sata takaddüm eden bir mesele vardır ki onu d üşün -
mekliğimıiz onu nazarı dikkate almaıklığımız lâzımdır. 
Arkadaşlar biliyoruz ki bir kaç seneden beri misaki 
millî namı altında toplanan bir kül etrafında dolaşıp 
durmakdayız ve onun bir kelimesi için milletimiz 
binlerce kan dökmüştür. Bu misaki milliniin lâyeti-
gayyer olduğunu harfinden vaz geçemiyeceğimıizii 
âleme ilân için mümkün olsa arşı azama yazacakdık. 
Değil kalplerimize, âlem bunu görsün ve inansın 
diye Layetegayyerliği mümkün olursa kanaat getir
sin diye arşı azama bunu yazmak istiyorduk. J.şte bu 
misaki millinin ehemmiyeti bu kadar büyüktür. Şim
di acaba heyeti murahhasamız ve onun programını 
kabul eden Heyeti Vekilemiz bunun, rnisakfi milli
nin mefhumuna sadık mı, değil mi diye onu dü-
şünmekliğimiz lâzımdır. Ben Mudanya konferansının 
kabulünden sonra Mudanya konferansının şeraiti it-
tiba ettikten sonra o ittibâı göze alan ve o şeraiti 
omuzları üzerine yüklenen zevat, ki resmen kendile
rine karşı söylenen sözlere aldanmışlardır. Kâğıt üze
rine konan vesaikin azametini, kudretini şifahen söy
lenen havai sözlere feda etmişlerdir. Bu tarzda bu 
hamulei mesuliyetle tekrar Lozan'a gittiler ve orada 
dahi misaki milliden feragat ettiler. Daha evvel bize 
hafi celsede Hariciye Vekilimizin tebliğ ettiği proje
de arazı meselesinde tamamen feragat etti. Hiç bir 
nokdası temin olunamadı ve binaenaleyh milletin se-
nselerden beri etrafından dönüp dolaştığı ve âleme 
ilân edilen misaki millî çiğnendi, heba oldu, iptal 
edildi. Battal edildi. 

Bu itibarla evvel emirde düşünmekliğiniz lâzım 
gelir. Milletin kanaati hilâfına bir kelimesi için söz 
söyleyeni idam ettiğimiz bu misaki milli için heyet hak
kında ne söylemek lâzımdır ve bu Lozan'a.... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Anlamadık 
ki meseleyi... 

SIRRI BEY (Devamla) — Zatı devletinize de 
şimdi anlatırız. Sonra bu heyeti murahhasaya şimdiki 
beyanatiyle müttefikan müzaheret eden heyeti veki-
lenin vazifesi ne olur? Bana gelirse bu gibi mesailde 
(Esasa giriyor sesleri). (Devam sesleri) muvaffak 
olunamayınca, gayeyi temin edemeyince mevkiini 
terk etmesi lâzımdır. Tabii Heyeti Vekilemiz, heyeti 
murahhasamız bu vücubu lüzumlu görmeyerek ica
bına riayetkar olmuyorlar. Bize düşen vazife onları 
iskat etmektir. Bu bir meselei müstehiredir. Bu hal 
edilmedikçe esas meselenin müzakeresine geçmek 
doğru değildir. Onun için ben ümit ederim ki Heyeti 
Vekile, heyeti murahhasa bizden itimat talep etsin
ler. Kendilerine itimadımızı beyan edelim, ondan son
ra esas meseleyi müzakereye girelim. 

REİS — Usulü müzakere hakkında iki takrir daha 
vardır. İsterseniz okuyalım. 

SALAH ATTİ N BEY (Mersin) — Efendim, mev
zu olan üç buçuk senelik harekâtı milliyenin, müca-
hedatı milliyenin mizanı günüdür. Binaenaleyh bu 
meselede, yanı mesaili vataniyenin en nazik ve en 
kıymetlisinin üzerindeyiz. Doğrudan doğruya vata
nın. doğrudan doğruya âtinin, her ne olursa olsun. 
bugünün değil müstakbelin esasatı oluyor. Onun için 
çok rica ederim, gerek hükümetten ve gerek arkadaş
larımızdan bu e ası iyi anlamak mecburiyetindeyiz. 
karar vermeden evvel. Binaenaleyh bu esası kabul 
etmeliyiz. Birkaç yol vardır. Arkadaşlarımın her bi
risi birçok ifadatta bulundular. Bazıları dediler ki; 
şubelerde bu anlatılsın. Meclisin müçtemı mesailin
den de ayrı olarak konferansı yaptırılabilir, hangi 
şekilde olursa olsun. Fakat ben hiç olmazsa şu kürsiı 
millette arazi mesailini mali \e iktisadi mesaili ekal
liyetler ve ecnebiler hakkındaki mesaili ve memleke
tin idaresine ait idari mesail ki ayrı ayrı encümenlerde 

ayrı ayrı mütehassıslar tarafından uzun uzadıya mü
zakere ve münakaşa olunmuştur. Taraflarından ayrı 
ayrı bunun ifade edilmesini isterim. Elimize verilen 
mecmua ve muahede ve yahut muahede projesi deni
len zaten yanlıştır. İler hangi noktasına el sürersek in
san müteessir oluyor. Çünkü bir arkadaşımı rencide 
edecek diye korkuyorum. Maksadım ise bunların hiç 
birisi değildir. Mesele vatan meselesdir. Buna binaen 
vaziyeti iyi göreceğiz. Elimize verilen bu kâğıt par-
çasiyle ne ecnebilerin teklifi hakikisni, ne de arkadaş
larımızın kabul ettiği şeyi görüyorum. Bununla bera
ber bugün mesailin bir kısmını tay edelim. Bir kısmı 
üzerine el kaldıralım. Bendenizce doğru bir şey değil
dir. Bu teklifi bendeniz Hükümetten beklemezdim. 
Çok rica ederim bunu da samimiyetime bağışlasınlar. 
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Hem m rica edeceğm şey, Meclis haricinde arkadaş
larımızdan tenevvür etmek isteyenleri, tamamiyle ar
zu ederim. 

İkincisi; "burada arazi, mali ve iktisadi mesaili mü
zakere eden zat tarafından kezalik idari mesail, ki 
bendenzce en canlı meselelerden biridir. Onu müza
kere eden arkadaşımın hakiki sulh muahedesini izah 
eder şekilde burada ifadede bulunması ve bunu mü
teakip vükelâi mesulenin tenkit etmesini isterim. Şu 
suretle bir muahede projesidir ki, hakikati temamiyle 
anlaşılacak bir muahede projesiyle hükümetin muka
bil projesi karşı karşıya önümüze gelir. İşte ondan 
sonra heyeti umumiyesinin müzakeresine biz geçebi
liriz. Hatta o müzakereye geçmeden benim soracağım 
bir şey vardır. Projenin haricinde başka bir şey var
dır. O da Lozan'da bir ruh yaşamıştır. Lozan'daki o 
ruh nedir? Onun da umumi olarak izahı lâzımdır. 
Bendenizce mesail üç büyük fasılda arkadaşlara an
latıldıktan sonra Hâriciye Vekili Beyefendi de Av
rupa devletlerinin hakiki sulh yapmak için gelip gel
mediğini, yetmiş gün müzakereden sonra neden bir
denbire durduğunu ve kapandığının izahını rica ede
rim. Ondan sonra umumî münakaşaya geçebiliriz. 
Efendiler bu suretle belki üç beş içtimaîmiz zayi ola
caktır. 

Fakat bendenizce zayi değildir. (Zayi değildir 
sesleri) Onun için beyefendiler, bendenizin fikri bu
dur. Bu müzakereye hazırhksız girersek anlaşamayız. 
çok lakırdı olur. Bunun da önüne geçmek için ihzai 
olarak hepimizin öğleye kadar vakti boşîur. Hatta 
geceleri de buraya gelebiliriz ve pekâlâ herhangi bir 
mesele için burada mesaili arziye için, mesaili maliye 
için arkadaşlarımızdan mütehassıs olanlar izhar eder
ler. Şüphelerimizi izah ederler. Umumî münakaşaya 
burada geçtiğimiz zaman onlar kadar vaziyeti biliriz. 
Orilarla beraber tenkit öderiz ve umumî mesail üze
rinde evet veya hayırı, herhangi bir mesele içinde em
niyeti vicdaniye veririz Bildiğimiz malî, iktisadî, ik
tisadî siyasî mesail üzerinde hakîkiyle anlamadan ka
rar vermeyi bendeniz anlamıyorum. Onun için gerçi 
bir Meclisten bir karar çıkabilir. Fakat bizden çıkan 
bu kararı vicdanilerimizden, dimağlarımızdan çıka
cak. Çüniki biçare milletin büyük emcikleri mukabilin
de kazanılmış bir meseledir. Müzakerenin bu şekilde 
cereyan etmesini teklif eylerim. 

HÜSEYİN R U A F BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) — Efemdim Hariciye Vekili Beyefendi... 

HÜSEYÎN AVNÎ BEY (Erzurum) — Paşa Haz
retleri. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müttefik 
devletler tarafından "tevdi edilen muahhede projesi 
hakikınldalki düşüncelerinin hulâsası bir tedbir olmak 
üzere gördüğü şekli Heyeti Âlinizin mütalaat ve mü-
zakeratıradan anlaşılıyor, ki mukabil yani bize tevdi 
edilen mukabil muahede projesini bir kere yanlış 
tercümesi dolayi'siyle tenkit buyurdular. Dikkat olu
nursa elinde acele tercüme kaydı vardır ve haikika'ten 
tercüme hataları vardır. (Bu mazeret olamaz sesleri) 
Zaman ve mekân nazarı dikkate alındı. Biran evvel 
hututu esasjye hakkında malûmat husulü için Heyeti 
Âlinize o kaydı ihtiraz ile arz edildi. Müsaade buyu
runuz, otuz gün sonra yapılsın derseniz otuz gün 
sonra yaparız. Yalnız müsaade buyurursanız müna
kaşa etmiyorum noktaj nazanmı arz ediyorum. 

Şimdi efendim Hüseyin Avni Bey Arkadaşımız 
Hariciye Vekilinin ve müza'keratı idare buyuran he
yetti murahhasa reisinin beyanatını, derhal m/saki 
millî muhil şurayı terk etmek ve burayı terk etmek 
ve bunlarda tağyir etmek, şeiklinde telakki buyurdu
lar. Beyefendiler böyle bir şey yoktur. (Öyle söyledi
ler sesleri) Müsaade buyurunuz arz edeyim efendim. 
Efendiler Hariciye Vekili Beyefendi sarahaten Heyeti 
Âliyenize arz ettiğini istima ettiğim nokta, projeler 
tetkik edildikten sonra heyeti umumiyesi itibariyle 
şayanı kabul değildir, dediler. Bu sarihtir. Şayanı ka
bul değildir dedikten sonra şu fedakârlık vardır. Bu 
fedakârlık vardır, demek, zannederim, böyle bir tek
lif yoktur. İnsaf ile kabili telif değildir. (Gürültüler; 
(Devam sesleri) Proje tetkik edildikten sonra heyeti 
umumiyesi şayanı kabul olmadıktan sonra yapılacak 
diğer bir tedbir vardır. Karar verip harbe başlamak, 
efertdiler bu ikisi arasındaki fark o kadar mühim ve 
o kadar hayatî ve o kadar azîm bir sahadadır ki on
dan ona intikal etmeden çok düşünmek ve çok te<t!kik 
etmek ve mümkün olan her şeyi, gerek kendi vatan 
larını gerek milletin vicdani, gerek hariç ve dahilin 
noktai nazarını ta'Cminen karar vermeye çalışmak lâ 
zımdır. Projeleri emir ederseniz takdim ederiz, b,'c 
şüphe yok ki bizim için zahmetti, mü$kül veya sizder 
settir]i bir ciheti yoktur. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — O halde 
buraya niçin geldiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun, on beş gün daha beklememiz lâzımdır, pro
jeyi almak için. (Bekleriz sesleri) Tehirine karar ve
rirsiniz, on beş daha intizar edersiniz. Müsaade buyu
rursunuz arkadaşlarımızda günlerden beri bizim has-
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ret kalldığımız vekiller ne yapıyordu, diyor? (Gürül
tü) Onu da siz söylersiniz? 

ABDÜLKADİR BEY (Kastamonu) — Biraz iza-
hait verebilirsiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Rica ede
rim, müsaade buyurunuz, biraz değil çok izaıha't ve
ririz. Şimdi efendiler mesele şu şekildedir. Ben mua
hededeki mesaili maliye, mesaili iktisadiye umuru 
asker Boğazlar, hudutlar hepsi madde madde tetkik 
edilmiş, mahzurları fevaidi görülmüş, ona nazaran 
bir mukabil proje ihzar edilmiştir. Göstermiyeceğiz 
diye iddia yoktur. (Nerede sesleri) Efendim rica ede
rim, göstermeyeceğiniz diye iddia eden yok. Müsaade 
buyurun, ancak bu mukabil projeyi ihzarda mütalaat 
ve mülahazat neticesinde vasıl olduğu bir nokta var, 
bir dönüm nostası var. Bu düşüncelerin hepsi, mu-
kabil projelerin hepsi öyle dönüm noktasına istinat 
etmiştir. Onu Hariciye Vekili Paşa Hazretleri Heyeti 
Âliyenize arz etti ve o nokta üzerinden reyi alinizi al
mak istedi. (Nedemek sesleri) (Gürültüler) Zan ede
rim, usulü müzakere hakkmda beyanı mütalaa bu-
yuruldu. Müzakere mi olacak? Müzakere duracakta 
tebliğ edilen şekli tayin ve tesbit etmek için mesleyi 
'tavzih etmek bana da teveccüh eder, değil mi efen
dim? (Hay hay sesleri) İşte efendiler, meseleyi Heye.i 
Vekileniz alakadar vekillerinizin nöktai nazaıiarı ve 
vaziyeti umurniyeye nazaran tespit edilmek şarkiyle 
tetkik etti. 

Bu tetkikata esas teşkil eden cihete gelince: He
yeti murahhasamız, malûm olduğu veçhile, 70 küsur 
gün konferansda en kat'ı teşebbü&aıtının neticesinde 
istihsal ettiği bir fikir vardır. O fikir üzerinde bir kere 
konuşulduktan sonra mukabil proje esası düşünüldü 
ve o nöktai nazardan tesbit edildi. (Biz o fikirleri sil-
miyoruz sesleri) Söyliyeceğim efendim, söylemiyece-
ğim demiyorum. Hepinizin suallerine cevap vermek 
vazifemdir. Fakat sözümü ikmal edeyim. Efendiler o 
fikri esasi şudur: Her türlü mesaimize rağmen - he
yeti murahhasamızın ifadesi - hamil olduğumuz ma
lûmata tekmil aczimizle beraber kendimizdeki ikti
dara istinat ederek en yüksek mesaimizi sarf ettik. 
Neticede bizse istiklâli iktisadî vermedikleri anlaşıldı. 
Bize istiklâli maddimizde gedikler açmağa çalıştıkları 
anlaşıldı. Bizim hudutlarımızda mühim mukavemetler 
'karşısında kaldığımız görüldü. Bu gibi üç hayati me
selede sökülmez bir vaziyette kaldık ve dayandık 
dediler. Bendeniz bu telgrafların bazılarını Heyeti 
Âliyenize aynen arz etmiştim. Derhatır buyurursu
nuz. 

BİR MEBUS ( ) — Bunlar Mudanya 
mukavelelerinin neticesi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu da bir 
içtihattır efendim. Dayandıktan sonra Heyeti Âliyeni-
zin tasvibine iktiran eden Heyeti Vekilenin bir kararı 
vardı. Evet efendim, o kararda elde olduğu halde ve 
heyeti murahhasamız bizim nöktai nazarımızdan sum 
yapmak imkânı olmadığını gördüğü ve bildiği halde 
ve son bir teşebbüs teklifatı keşfi olmak üzere ve 
hiç bir taahhüdü mutazammın olmamak şartiyle fi
lân filân metinleri kabul edebiliriz. Fa'kat, sizde fi
lân şeyleri tadil edebilirsiniz diye bir keşfi taaruzi.. 

FEYYAZ ALÎ BEY (Yozgat) — Yani misakı 
milliyi tadil. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır, mi
sakı milliyi tadil yoktur. Misakı millinin mahiyetini 
ben de arkadaşlarım kadar bilirim. Buna rağmen o 
'kanaatlerindiki isabet, müttefiklerin bu fazla vergiyi 
gösterdiğimiz halde sulha yanaşmadıklarını teyit et
miştir. Heyeti murahhasamız şu suretle son kabiliyet
leri anladıktan sonra inkıta ifade etmeden buraya ge
liyorlar ve Heyeti Vekilenize diyorlarki, işte efen
diler şu yolda çalıştık, hasıl ettiğimiz mesainin neti
cesi elinize verdiğimiz müttefiklerin muahhede pro
jesidir. Ne düşüneceğiniz, dediler. Cevaben dedik ki; 
heyeti murahhasanız sulha vasıl olmak için, bir ceb
ri mucib olmadan misa'ki millimizle kabili telif bir 
sulha vasıl olmak için temaslarından mesainin neta-
yicinden istihsal ettiği fikir nedir. Onu söylemelidir. 
Bizde onun üzerine beyanı mütalâa ve nöktai nazarı
mızı söyliyebiliriz, dedik. Heyeti murahhasamız ora
da geçirdiğimiz hayatı mesainin bize verdiği f.'kir şu
dur buyurdular. Mesele arazi üzerinde ehemmiyet ve 
katiyet kesbetmiştir. Bunu tarif etmek lâzım gelirse 
cenubta Musul, şimalde Karaağaç istasyonu diye ifa
de edebiliriz. 

MEHMET BEY (Biga) — Adaları unuttuk. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Misakı 
millide mevzubahis olduğunu hatırlayamadım. Ken
dilerine sorduk, şu halde yani Musul'u bir sene talik 
ve bir sene zarfında...(Gürültüler) 

REİS — Rica ederim dinleyelim. Devam buyuru
nuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Musul'u 
bir sene talik ve bir sene zarfında Inglizlerle başbaşa 
anlaşmak imkânı şimdi mümkün olmazsa Cemiyeti 
Akvama havale (Handeler), (Maşallah sesleri, alkışlar) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Heyeti Vekilenin 
böyle düşüneceğini hiç tasavvur etmezdik. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
bu[yurun Rasih Efendi Hazretleri bizde hakkı kelâ
mımızı söylemekle... 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Onlar teklif etli
lerdi, belki düşünebilirdik. Fakat Heyeti Vekilenin bu
nu düşüneceğini bilemezdik. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurursa Rasih Efendi Hazretleri bize de söylemek 
halkını, isabet buyururlar. Derim ki Cemiyeti Akvam 
lâfeına misakı millide tesadüf ederler. Okurlarsa 
akjalliyetler mesailinde nazarı dikkati âlilerini celb-
ederim. (O başka sesleri) Cemiyeti Akvam keli
mesi misakı millide var mıdır? Dediler cevabını 
verdim. (Gürültüler) Arkadaşlarımdan rica ediyo
rum. Yalnız Vekil olarak değil, mebus olarak da bu 
müzakere esnasında mevkiimde buiunmak vazifem
dir. Terk edecek değilim. Endişe buyurmayın, kırk 
sekjz gün beni isticvab edebilirsniz. Onun için müsa
ade buyurunuz da mütalâatımı ikmal edeyim. Evet 
sulh yapmak mümkün müdür? 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Hayır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Onun için 
de evet demek imkânı yoktur dedik. 

HULUSİ BEY (Karahisarı. Sahip) — Zaten sulh 
olamayacak. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hulusi 
Beyefendi biz harbi sulh için yapıyoruz. Sulhu har;' 
için yapmıyoruz ve behemahal sulha muvaffakiyet.-; 
dahil olacağız. Gayet haklı (İnşallah sesleri) 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — İstediğiniz
de şekil de yok. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İnşallah az 
bir vakitte muvaffak olacağız. 

BASRİ BEY (Karesi) — Misakı milliden gayri 
sulh yoktur. Cemiyeti Akvam yok idi o zaman. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Rahmi 
Mader'de idi öyle ise. 

Şimdi efendim buna rağmen mütalâa ettik vazi
yeti. Vaziyeti askeriyemizi mütalâa ettik. Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretlerinin izahatı, 
ordumuzun kuvvetli ve emrinize amade bir halde ol
duğu ve emirlerinizi ifaya muktedir olduğu kanaatini 
verdi. Maliye Vekilimiz şimdiye kadar olduğu gibi, 
milletin ve memurların her türlü fedakârlığı iktiham 
ettiği farz edilerek mali noktai nazarından da Mec
lisin fedakârlık emirlerini fedakârane ifaya hazır ol
duğunu ifade etti. Bizim için de lâzım olan bu iki 
esastır. Ancak harb ifade ederken düşünülecek bir 
nokta varsa zarar mı, kâr mı eder. Ne kadar devam 

eder. Netayici ne olabilir. (Allah bilir sesleri) Şüphe
siz Allah bilir. Sizin kadar Cenabı Hak'kın lütfü 
vahdaniyetine mutekit bir arkadaşınızım. Fakat Al
lah da insanlara bir fikir vermiştir. Kendisinden aşa-
ğıki meratibi onlarda düşünsün diye akıl vermiştir. 
Biz de onları düşünerek bu muhakemat neticesinde 
mukabil bir proje tanzim ettik. İstiklâli malimizi te
min etmek, istiklâli adlimizi temin etmek şartiyle, 
istiklâli millimizi temin şartiyle; iktisadi mesail ki 
ariz ve am'ik tekrar müzaereye ihtiyaç görülmüştür. 
Onu talik etmek şartiyle, Karaağaç "tam sarahaten 
sarfı nazar etmek şartiyle, Musul'u tal'ik etmek ve 
icabederse harb etmek imkânını elde tutarak... (Gü
rültüler) Müsaade buyurun; elde tutarak sulh için bir 
teşebbüste bulunmak, sulh için müşterek kanaatimiz 
zannediyorum. Bir teşebbüsümüz de akim kalacak
tır. Kalabilir. (Anlaşıldı sesleri), (İşitemiyoruz sesleri) 
Sarih söylüyorum, maruzatım harb midir. (Bu tara
fa da söyleyiniz işitemiyoruz sesleri) (Sulh çıkmaya
bilir ve kuvvetle bu kararları verirken bunu teem
mül ederek, bunu da blerek yapıyoruz. 

Fakat vereceğimiz kararı öyle hayati bir karar
dır ki ondan evvel herkesin kalbinde kalan şüphe ve 
tereddütleri bizim kadar göremeyecek olan. vaziyeti 
bizim kadar tahlil ve tetkik edemiyecek olan memle
ketin umum kadın ve erkeklerinin nasıl düşünebilece
ğini de tetkik ederek, onları da nasıl tatmin edebile
ceğimizi, onları da her türlü fedakârlığın yapıldığına 
ikna ederek ve aynı inayeti Bari ila her türlü fedakâr
lığı itmam etmek ve neticeyi harben istihsaline teşeb
büs etmektir. İşte efendiler hututu esasiyesini izah 
edebileceğimi zan ettiğim Heyeti Vekilenizin düşün
cesinin esası budur. Yoksa biz size Karaağaç'ı verdik. 
Musul'u bıraktık, bilmem kapitülasyonların şu kısmı
nı kabul ettik, filanını bıraktık demedik. Umumî mü-
talaat verdik .Arzu buyurursanız gelen bu projeyi 
derhal tashih ederiz. Ötekini tay ederiz Meclisi Âli
nize getiririz. Encümenlere gösteririz, konuşursunuz. 
Yine neticede konuşacağımız bunlardır. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Evet fakat bile
rek.., 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim bilerek konuşursunuz. Ben de 
bilirim efendim ve zaten şimdi de kısmen buyurdu
ğunuza bendeniz de kaniim. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Meçhulat 
üzerinde... 

REFİK BEY (Konya) — Rauf Beyefendi hepsi
ni anlattınız. Dediniz, ki zan edersem, sözlerinizden 
hiç bir şey anlaşılmamıştır. 

— 1313 — 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
de anlatmaya çalışıyorum. Kudretim bu kadar, ne 
yapayım. 

.Şimdi efendim yalnız bir noktayı hatırlatmak is
terim. Her mütehassıs encümen çalışmalıdır. Tetkik 
etmelidir. Tahlil etmelidir. Kalbul etmelidir veya red
detmelidir. Beyler bu Heyeti Vekilenin bir harbe da
ha girmeden evvel, hariç ve dahilin vicdanını tatmin 
için olsun, teşebbüsünü lüzumsuz görmediğini bu şe
kil üzerine muahede projesini tahkik, tasvip ettiğiniz 
takdirde imzalanmış muahede projesi üzerinde ne 
hakkınız kalıyor? Bilakis tetkik etmeyin, tahkik et
meyin imzaların ret veya kabulü hakkını muhafaza 
edin. Efendiler, sormamız gayet basittir. 

Şimdi yapacak üç hal vardır. Diyoruz hangisini 
yapayım? Hangisini yapmak istediğimizi söylüyoruz. 
Bu suretle birisi, bu verdikleri muahede metni, ki 
hakikaten gayri kabili kabuldür. Atarız. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ne üzerine 
binayı mütalaa edip de atacağız? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Onu biz 
söylüyoruz. Ne için geldiniz diyorsunuz da onu an* 
latmaya çalışıyorum. İkincisi diyoruz, ki böyle bir 
proje yaptık bu projeyi teklif ile harbe girmezden 
evvel bir daha cihan huzurunda dahil ve haricin vic
danını tatmin etmek .Bu da kabul edilmez. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Son günlerde heyeti 
murahhasa orada ne yaptı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Fakat mu
harebeden evvel bu üçüncü şeklinde Heyeti Vekile-
ce bu teşebbüsün lüzum ve vücubuna kaniiz. Bunu 
tensip ediyor musunuz; etmiyor musunuz? Şekil bu
dur. Anlatabildim mi efendim. Yani bu muahedeyi 
atıyoruz harp ediyoruz, biz bu fikirde değiliz Ve da
ha Heyeti Celileniz bu fikir ve mütalaatta değildir. 

HULUSİ BEY (Karahisar) — Onu hiç kimse ta
savvur etmiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ve o teşeb
büsümüzün şeklini ifade ediyor. Musul'u talik Kara-
ağaç'ı terk etmek mesaili iktisadiyeyi terk etmek, di
ğer hususatta Misakı Millimize muvafık şeraiti şim
diden istihsal etmek, diğerlerinin müzakeresine giriş
mek, 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — İstanbul ne 
olacak? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tahliye 
şartı olacaktır. İşte efendim, benim kudreti nutkiyem 
ve fikriyem ve akliyem bu kadar izah edebildi. Mese
le muahedenin metni Heyeti Aliyenize kabul etsin de 

tebliğ edelim, teklif edelim, işi bitirelim. Her mad
desi sizce muteber olsun değil, Heyeti Vekilenizin ka
naatini arz ediyorum. Musul'u talik Karaağaç'ı terk... 
(Olamaz sesleri) Müsaade buyurun Karaağaç'ı terk 
mesaili iktisadiyeyi talik, diğer hususatta ve her han
gi bir müstakil milletin haiz olacağı şeraiti ihtiva eder. 
Bir sulhu imzalamak mümkün olursa, ki bunda İs
tanbul da tahliye edilmiş bulunacaktır. Ondan son
ra mesaili iktisadiyenin halline devam etmek, diğer 
taraftan münferiden İngilizlerle Musul meselesini 
Türklük; Kürtlük ve Araplık ayrarak lehimize hal 
etmeye çalışmak, olmazsa Cemiyeti Akvama sevk 
etmek ki akamete mahkûm olmaktır. Cemiyeti Ak
vam da karar vermeyecektir. Her zaman serbestsiniz, 
elinizde bulunacaktır. Bu şekilde bir çare düşündük. 
İşte bunu kabul ederseniz yaparız. Kabul etmezseniz 
irade buyurunuz, ferman buyurunuz harp ederiz. İşa
ret buyurunuz postekimizi kaldırır gideriz. Bunlar 
elinizdedir. Bunların hepsi de sizin iradenizdedir. 

NECMETTİN BEY (Siirt) — Rauf Beyefendi; 
geçen celsei hafiyelerde Musul hakkındaki beyana
tınızda Musul'un fevkalade ehemmiyetli olduğunu ve 
Musul'un terki vilâyatı şarkiyenin hepsini terk etmek 
olduğu kanaatinde olduğunuzu ifade buyurdunuz. Teb
dili kanaat mı ettiniz? Yoksa tebdili kanaat için bir 
mecburiyet mi gördünüz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kanaatim 
o günkü gibidir. Ve sabit kademim. 

NECMETTİN BEY (Siirt) — Çünki Cemiyeti Ak
vama vermek İngilizlere vermek demektir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Değildir 
öyle. (Gürültüler) 

NECMETTİN BEY (Siirt) — Cevap olmadı. Re
is Paşa Hazretleri cevap isterim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kanaatimi 
tebdil etmedim, aynı kanaatteyim. Musul meselesi vi
lâyatı şarkiyemiz meselesidir. Vilâyatı Şarkiye me
selesi Türkiye meselesidir. Vilâyatı Şarkiye tehlikeye 
düşerse Türkiye tehlikeye düşer. Sözlerimi bu kana
atte olarak söylüyorum. 

NECMETTİN BEY (Siirt) — Öyle ise Heyeti 
Vekile müttefik değildir. 

DURSUN BEY (Çorum) — Lozan'dan müfare-
katindcn evvel heyeti murahhasamız bir mukabil 
proje verdiler. O projenin münderecatı nedir? O 
projeyi Hükümet direktif vererek mi vermiştir? Yok
sa kendilerinden mi vermiştir? Bu Misakı Milli ile 
tearuz teşkil ediyor mu, etmiyor mu? Ve bu salahiyet
leri dahilinde midir? Değil midir? 

27 . 2 . 1339



V 

İ : 200 27 . 2 

HÜSEYİN R A U F BEY (Devamla) — Efendim 
maruzatıma başlarken onu ifade ettiğimi zannediyo
rum. izahat verirken tel'hisen demiştim ki, Heyeti Mu-
rabJhasamız tasvibi âlinize iktiran eden Heyeti Veki
le kararını talikten sonra böyle teşettbüsatı neticesin
de inkttat muhakkak olarak anlamış; fakat bu inkıtaı 
yaparken bizi daha sulhperver, daha ihtilafçı göster
mek ve cihan efkârı umumiyesine tesir yapabilmek 
için hiç bir kaydı siyasiyi tazammun etmemek ve 
milletimizi hiç bir kayıt altına almamak şartiyle... 
(Ya kabul etseydiler sesleri) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Ya kabul etseydi-
lert 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim 
ben bir kişiye cevap vereceğim. Rica ediyorum, ben 
bir kişiye cevap veriyorum. Müsaade buyurursanız 
söyliyeyim. Müsaade buyurursanız çıkayım gideyim** 
almamak şartiyle söylemiştir ve söylemesine rağmen 
inkıta olmuştur ve bu sözlerin mahiyeti siyasiyesi kal
mamıştır. Yani senet ittihaz edilecek derecede mahi
yeti kalmamıştır. Çünkü nihayetinde bir fıkra ile bu 
kabul edilmediği takdirde, şimdiye kadar cereyan 
eden müzakeratın tevlit edebileceği her türlü kayıt
tan azade kaldık demiştir. Onun için bir endişe yok
tu.'. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Ya 
kabul etselerdi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ya kabul 
etmeselerdi?.. Ki etmemişlerdir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Efendim Basri 
Beye cevap verirken bununla ne murat buyurdunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Musul me
selesinin havalesi dolayısiyle söylemedim. Cemiyeti 
Akvam Misakı Millide bu kadar dediler: bendeniz 
hafızamda hata etmiyorum. Cemiyeti Akvam keli
mesi vardır gi'bi geldi aklıma. (Yoktur sesleri) Mü
saade buyurun Musul'un taliki dolayısiyle değil, ekal
liyetler muahedesiyle Sen Jermen Muahedesinin ka
bul ettiği Misakı Milli kabul etmiştir. Sen Jermen Mu
ahedesini okursanız Cemiyeti Akvamı çocuk olarak 
görürsünüz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Ekalliyetlerin Mu
sul i!e alâkası yoktur. Cemiyeti Akvamın Musul ile 
alâkası yoktur. Bunu ekalliyetlerle neye karıştırıyor
dunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Basri Bey 
buyurdular ki, Misakı Millide Cemiyeti Akvam yok
tur, Bendeniz Musul ile alâkadar olmıyarak yalnız 
Cemiyeti Akvam şekli olarak Misakı Millide bulun
duğunu ifade ettim. Ekalliyet bahsi filan diye değil. 

. 1338 C : 1 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bir kelime lüt
fen bunu da söyleyiniz; Musul Misakı Millide dahi
linde mi, değil mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Dahilinde
dir, 

SİRRİ BEY (İzmit) — Hassaten soracağım şey
lere cevap vermek için salahiyetinizi anlamak istiyo
rum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz âzami salahiyetim vardır. 

SIRRI BEY (İzmit) — Çanakkale'de, Karaka-
ie'de İngilizler'e verilen arazinin mesahai sathiyesi 
Cebeli Tarık'taki İngilizlerin müstemlekesinden ne 
kadar büyüktür? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kiyası ma-
a! farıktır. 

SİRRİ BEY (İzmit) — Rica ederim, ne kadar bü
yüktür? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kıyası ma-
al farıktır. Müsaade buyurursanız tafsil etmeyeyim. 
Kürsüden bahsinde faide yoktur. Kıyasımaal farıktır 
ve buyurduğunuz derecede tehlike mevcut değildir. 

POZAN BEY (Urfa) — Suriye hudutlarının Lo
zan'da rnevzuubahis dilmesinden istifade etti mi et
medi mi? Sonra Suriye hudutları Misakı Millide da
iri midir, değil midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler: 
Misakı Milliyi tebdil ve tağyir için mevcut ise yegâne 
kuvvet Meclisi Âlinizdir. Başka hiç bir kuvvet ve sa
lahiyet onu tebdil edemez. Yegâne kuvvet sizdedir. 
Suriye hudutlarının Lozan Konferansında mevzuu-
fc^his edilmesinden faide kuvvetle melhuz idi. Netice 
çıkamadığı için hiç birisinde faide yok dediler. 

BİR MEBUS - - O halde neden rnevzuubahis 
edilmedi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mevzuu-
bahis edilseydi akde kalırdı ve mazereti vardır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim buyurdu
nuz ki; bu teklifimizle sulh geleceğine ümit o kadar 
yoktu/. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kati değil
di I*. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bu katiyetsizliğin 
acaba Avrupa'nın bizimle sulh yapmamaya azmetti
ğinden mi ileri gelecek? Yoksa bizden şu teklifimizle 
hi.-sedeeeği zaaftan mı neş'et edecek? Saniyen ikinci 
bir sualim daha: Musul bir sene veyahut altı ay son
raya talik edilince o cephedeki askeri terhis edecek 
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misiniz? Etmezseniz sulhun neticei tabiyesini elde et
me/niş olursunuz. Musul'u tamamen terk etmiş olur
sunuz ki sulhun manası kalmaz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu iki su
ali mi? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Evet. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kâfi dere
cede ağır sualler... 

'Birincisi buyurdunuz ki; kati ümidiniz yok.ve bu 
teklifinizle sıfatımızı mı göstereceğiz? Bu teklifimizle 
kuvvetimizi gösterebiliriz. Bu teklifimizle sıfatımızı 
gösterebiliriz, bu teklifimizle sulhperverliğimizi göste
rebiliriz. Bu sulhperverliğimizle iman ettiğimiz kuv
vetimize istinat ederiz. Bunların hepsi mevzuubahis-
tir. Fakat bu teklifi yapmadan bu çareye tevessül et
meden ordularınız yürü, kır, ez diyecek daha zaman 
olmadı. Ondan sonra isticvap ve istizah edersiniz. 

Musul meselesine gelince; oradaki askeri terhis 
edeceksiniz. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, ki fiili
yat ile kudretini ispat etmiştir. Bendenizce ve ukde
mizin gayesi Musul'u almak için ne yapılması lâzım 
geldiğini takdir buyurursunuz. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Demin bir şey 
buyurdunuz. Ya bendeniz anlamadım. Fikrimi tashih 
buyurunuz veya siz söylediğiniz sözü tashih buyu
runuz. Buyurdunuz ki, eldeki projeyi şubelerde veya 
encümenlerde müzakere etmek doğru değildir. Sizin 
vazifeniz sulh olduktan sonra ya kabul veya reddir. 
Yani Heyeti Vekilenin vazifesidir, demek istediniz. 
Halbuki icrai ve teşriî salâhiyeti haiz olan bu Meclisi 
Âliden Teşkilâtı Esasiye Kanununun sekizinci mad
desini unuttunuz. Bu; ihtar ediyorum. Zatı âliniz bu 
salahiyeti ne suretle bizim elimizden alıyorsunuz? 
Buna cevap veriniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Teşkilâtı 
Esasiyenin sekizinci maddesini unutmadım, buna emin 
olunuz. Her hakkın Meclisi Âlinizde olduğuna iman 
etmişimdir. Bu. acı tecrübelerle, bu kürsüde çektiğim 
sıkıntılarla teeyyüt etmiştir. O noktai nazardan bu 
muahedenin istediğiniz zaman şimdi - burada kelime
sini burada - lügat kitaplariyle tebdil etmek vazife-
nizdir. (Hay hay sesleri) Buna hiç şüphe yoktur. Fa
kat bendeniz istedim ki bir teşebbüstür. Hututu esa
siye böyle bir yoldan tekrar teşebbüse gidilmek iste
niliyor .O teşebbüs muvaifak olsa da, kaim kalsa da 
her zaman muafaedenameyi ariz ve amik tetkik ve
ya ret etmek elinizdedir. Onun için bu iki iş mi olsun, 
'bir iş mi olsun meselesi; yoksa vazife meselesi değil
dir. Kâfi sarahati havi mi? 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Kâfi. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendim 

aflarına mağruren buraya iş görmek için değil, iskan
dil için gelmişler. Eğer iskandil için gelmişlerse dön
sün gitsinler. Hakiki olarak ise bunlar burada mev-
zuubahis olacak meseleler değil, burada vatani mesaili 
mevzuubahsetsinler. 

Hüseyin Avni Beyin vatan hususundaki hassasi
yetlerini bilmekle beraber, karşısındaki arkadaşları
nın da aynı hassasiyette bulunduklarına hiç şüphe et
miyorum. Kendisi kadar vatanperver ruihlu olduğunun 
aksini şüphe edecek bir arkadaşı yoktur. Biz buraya 
iskandil etmeye değil, demir atmaya geldik, demir 
atmaya. Bu limanda bizim de hissemiz vardır. 

EMİN BEY (Ergani) — Durmazsınız böyle. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hariciye 
Vekili de heyeti murahhasa reisi sıfatiyle izahatta 
bulundular ve ona da itiraz ettiler. Yalnız mesaili 
hariciyeden bahsetsinler onu dinleriz. Ötekilerini Ve
killer bahsetsin dediler. Heyeti Vekile Reisi zanne
derim, kendileri ettiler. Kendilerinin de reyleri var
dır. Heyeti Vekilenin vazaifinden mesuldür, dediler. 
Yüz defa bağırdınız: Bu Heyeti Vekile Reisi buraya 
iskandil etmeye mi geldiler? Gitsinler de, gelsinler. 

Beyefendiler biz vazife ve vatan hizmetiyle ifti
har ederiz, fakat bizimle eğlenilmeye tahammül ede
meyiz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hayır, siz 
bizimle eğleniyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Rica ede 
rim, gayet ciddi mesail üzerinde konuşuyoruz. Sa-
lahattin Bey kardeşimizin buyurduğu gibi bu günü 
değil istikbali temin veya sarsacak kararlar almak 
zaruretindeyiz. Benim kanaatim daha vardır. Altı yüz 
senelik bir maziyi tasfiye ediyoruz. Latifeye çıkma
yacağını Hüseyin Avni Bey kadar ben de biliyorum. 
Onun için sözlerimizi samimi ve hepimiz aynı şeyden 
geçmiş ve aynı vatanperver olmak üzere kabul edi
niz. Hiç birimizin diğerine teveffuk eder, ne vatanper
verliği ve ne de başka türlü bir şeysi vardır. Benim 
ifademde sizi rencide edebilecek bazı noksanlar ola
bilir. Kudretsizliğime verirsiniz. Fakat, hiç bir zaman. 
geldiniz bizi atlatıyorsunuz gidin, ciddi olun da ge
lin demek yakışmaz. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Avrupa cerait-
lerinin neşriyatından anlaşılıyor ki konferansın hita
mına doğru düveli müttefika bizim murahhaslarimı-
za ondört maddelik bir proje vermişler. Bizim tekli
fimize mukabil ve bu 14 maddenin, yani bizim Misa-
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ki Millimize karşı bu ondört maddenin onikisi late-
gayyirdir ve üç madde üzerinde konuşabiliriz. Evvela 
bunun doğru olup olmadığını soruyorum. Olduğu tak
dirde ikinci bir kere sulhe teşebbüsün abes olduğunu 
görüyorum. Siz ne buyurursunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Buyurdu
ğunuz tahakkuk ederse hakikaten abes olur. Fakat 
öyle değildir. Malûmu âliniz; heyeti murahhasamız 
müttefiklerin tevdi ettiği muahede projesini aldıktan 
sonra - arz ettiğim gibi - inkıtaa kani olarak bazı be
yanatta bulunmuşlar ve fakat kabul edilmemek hiç bir 
teahhüdü kabul etmiyecek bir hal vukua gelmiştir. 
Bu beyanatları üzerine Lort Gürzon trene binmiş 
gitmiştir. Diğer kalan ikinci murahhaslar. Fransız 
murahhası, İtalya murahhası verdikleri muahede pro
jesindeki bizim mucibi itirazımız olan gayri kabili ka
bul gördüğümüz maddelerden bazılarını tadil eder 
yolda, bulunduklarını beyan etmişlerdir. Yoksa üçü 
gayri kabili kabuldür, tarzında mes'ele yok;ur. Zan 
ederim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Usul 
•hakkında söyl'iyeceğim. Arkadaşlar mevzubahis olan 
mes'ele cidden mühim ve naziktir. Ba mes'eleyi asa
biyetle görüşimek gayri caizdir. Onun için bütün ar
kadaşlarımı sükûta davet etmek cüretinde bulunaca
ğım. Bunu af buyurunuz. Zan ediyorumki rüfeka-
nın asabiyetini rnucib olacak nokta, meselenin neden 
dolayı ve ne mahiyette mevzubahis edildiğini tama
men anlayamamış ve ya anlatılamamış olmasından 
münbaistir. 

(Berilim bildiğime göre, Hey'eti Vekile buraya 
kat'i bir karar almak için gelmiş değildir. Yalınız 
müsaade buyurursanız safhayı benim anladığım g.bi 
izah edeyim. 

'Malûmu âliınizdirki, m ak ası di milliyemizi istihsal 
edebilmek için bir çok vasıtalara teşebbüs edilmiştir. 
Üç buçuk, dört sene zarfında; fakat bunların hiç biri 
münlteci muvaffakiyet olamamıştır. Behemehal ma-
kaşıdı mıilliyenin istihsali için kat'i bir muzafferi yete 
ihtiyaç vardh Millelt ve milletin öz evlatlarından mü
rekkep ordu o zaferi kafiyi istihsal elti. O zaferin 
neticesi olmak üzere makasıdı milli yem izin istihsal 
edüilmtiş olması lâzım gelirdi. Bu emniyete hey'eti mu-
ralbhassız vuikubulan davet üzenine Lozan konferan
sına gitti. Aylardan boru büiiün mesai 1 mevzuu müna
kaşa oldu. En nihayet itilaf devletleri hey'eti murah-
foasamaza bütün mlüzakâraitun, mıünaikaşatın netayiei 
ölmaik üzere .ibazılan üzerinde görüşülmüş ve bazıları 
üzerimde görüşülmemiş olan mevaddı ihtiva eder bir 

kitap verdiler. Bu kitabın muhteviyatı, yani sulh pro
jesi Sulh şeraitini muhtevi proje diıye koydukları ese
rin muhteviyatı -heyeti muraihhasamjz tarafından ka-
bula şayan ölamıyaeak mahiyette idi. Asıl bu muhte
viyatın gayri kabili kabul olmasını istilzam eklen me
sai! muayyendir. Yani bir çok hal edilmiş mesail şa
yanı kabul görülebilecek nikat mevcuttur. Bununla 
beraber hey'eti 'uimuimiyesini kabul ederek sulbü tesise 
mani olan noktalar ıbârizdir. İşte hey'eti murahhasa
mız vuikubulan taliıkden istifade ederek, merkezi hü
kümete gelmiş ve vaziyeti hey'eti yeki leye anlatarak 
yeniden bir talimat tal'ep eylemiştir. Yoksa hey'eti 
murahhasamız kendisinin kabul ettiği ve heyete ka-
bulettirmek istediği bir projeyi aslen veya ta dilen 
•hey'eti celilenize kabul ettirmek üzere huzurunuza 
çıkmış bir vaziyette bulunmuyor, zannederim. Binaen 
aleyh hey'eti murahhasa yeni talimat almak üzere 
Hey'cri Ve kileye bir çok izahat verdikden sonra. 
hey'eti Vekile bir karar vermek mecburiyetinde kal
dı. Hey'eti vekile bir karar ittihazı mecburiyetinde 
•kaldı. Bu karar ya müzakeratı sulhiyeyi kat etmek, 
harekâtı fiiliyeyi askeriye ye başlamak ve yahut bu 
karan tehir ederek her hangi bir zeminde, tekrar 
sulh talebine imkân bulmaktır. Hey'eti Veki'le Hey'
eti murahhasa ile bu nokta üzerine '.malı fikir eaikden 
sonra, en nihayet vasıl oldukları karar - benim bildi
ğime göre - mutavassıt bir zemin üzerinde tekrar dü-
vJı ıhtilafiyeden sui'h talep etme'kd'r. Ancak bu mu-
tavasit zemin, bazı mühim noktalan ihtiva ediyor. 
'Hey'eti celilenizi bu mühim noktalardan haberdar et
meksizin. doğrudan doğruya mukabil bir proje ile 
hey'eti munahhasanızı göndermeye hey'eti veklile cesa
ret edememiştir. Çünki cesaret edilemiyecek bir mes'-
eledir, bir vaziyettir. Binaenaleyh bu gün burada ya
pacağımız şey bir projemin teferruatını müzakere et
mek değildir. Esaslı bir iki noktaya karar vermektir 
ve esaslı iki noktaya karar verdikten sonra onun te
ferruatı üzerine hey'eti celilenizin şimdiden iştigaline 
lüzum yoktur. Onu Hey'eti Vekile Hey'eti murahhasa 
ve yahut her hangi bir hey'eti yapabilir. Fakat onların 
yapamıyacağı bir şey vardır ki, huzuru âlin'ze gelmiş
lerdir. Malumu âlileri olduğu veçhile o şey hudut 
meselesidir. Şimdi hey'eti murahhasa Hey'eti Vekile 
ile müttefikan kararını vermiş bulunuyor. O kararda 
arazi meselesinden bazı mutedil şekiller kabul ede
rek ve bunun muhteviyatından bazılarını tamamen 
ihraç ederek üst tarafını imza etmek suretiyle sulha 
dahil olmak... 

Yapılacak noktalar; Birlisi, Karaağaç'dan şimdiden 
sarfınazar etmek. İkincisi, 'Musul vilâyeti meselesinin 
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hallini 'bir sene zarfında İngilizlerle Türk,i yenin karşı 
karşıya 'geçerek intaç etmesine talik etmektir. En 
mühim mes'eie bu olarak geliyor. Sonra gayri kabili 
'kabul olan fair takım malî mesaili ihraç etmek hiç 
'bir valkiiıtite 'kabul edemeyeceğimiz bir şekilde bulu
nan mesaili âktisaldiyeyi dahi ihraç etmek. Diğer me
sai!, şayanı kabul mahiyettedir. Bu iki mes'eie ihraç 
olundulkdan sonra diğer mesail şayanı kabul görül-
dük'ien sonra vereceğimiz karar, Karaağaç'dan şim
dilik 'sarfınazar edeceğimizi ifade etmek ve Musul 
mes'elesinin bir sene sonra halline muvafakat etm;': 
mes'elesi. 'Buna muvafakat ettiğimizde zarar mı var
dır? jKaideten şimdilik faide mi vardır. Buna muvafa
kat etmezsek ne yapmağa mecburuz? Bunları zan 
ederim, muhaikeme edersek ve buna bir karar verir-
'sak, bu günün işi hal edilmiş olabilir. Hey'eti Cel'ile-
nizıin bu mes'eleyi hal edebilmesi için ve makul bir 
neticeye varaibilmesi için, zan ederim, Hey'eti Vekile 
Reisinden vs her 'birinden sorup anlamak isteyeceği, 
sualler olaibiliir. Bu daha çok 'vaziyete mua'lakt-r. Bu 
gün suhuletle hepimiz anlayabiliriz ki, Musul'u ver-
memeik'te İsrar edersek muharebeye dahil oluruz. Bi
naenaleyh Musul mes'elesini bir seneye kadar hal et
mek; üzere talik edip sulbe geçmek ve muharebeyi 
Ikaibul dtmerniâk, mümkün midir, kaibil midir ve faide!i 
midir? Bu muhakemeyi suhuletle yapabiliriz ve bunun 
için zan etmemki vaziyeti askeriye hakkında. vaziyeti 
hariciye hakkında, vaziyeti siyasiye hakkında faz'a 
malumata arzı ihtiyaç edersiniz. Fakat lüzum örüle
niz bu günden musul meselesini müsbet veya menfi 
bir surette hal ederiz. Menfaatimiz bunu iktiza edi
yor, d'ye buna karar verirseniz, o zaman bu gün va
ziyet tayyün eder. O zaman bunu alır bürün teferru-
a'tiyle tetkik edersiniz, her şeyi yaparsınız ve son ka
rarınızı verirsiniz. Bazı arkadaşlarımız, mesala Sırrı 
Bey gibi arkadaşlarımızın, medarı kelamı mi saki mü! i 
oluyor. Hey'eti murahhasa misalki miill'iyi mahvetmiş 
Hey'eti Vekile, mıisaki milliyi feda etmiş. Ben de di
yorum ki Sırrı Bey Misaki M'iiünin ne olduğunu an
lamamıştır. Misaki Millinin ne olduğunu evvela anla
malı ondan mütecavizlerin kimler olduğunu meydanı 
koymalı. Efendiler arazi meselesi ve hudut meselesi 
misaki millinin, malûmu âliniz, birinci maddesinin 
dairei şümulünde'dir. Misaki milli şu hat bu hat diye 
hiç bir vakitte hudut çizmeimiştir. O hududu çizen şey 
milletin menfaati ve He: 'eti Celilenin isabeti hazan
dı i'. Yoksa bu haritası mevcut bir hudut yoktur. Bu
nun için de yapılmış olan işlerde veya yapılması tek
lif olunan işlerde hiç bir vakitte buna taaruz edilme
miştir. Bilakis riayet edilmiştir. Musul meselesinin 

hallini muharebeye girmemek için bir sene sonraya 
talik Ctmek demeik, oradan sarfı nazar ermek demek 
değildir. Belki bumun istihsali için daha kuvvetli ola
bileceğimiz ıbir zaimana intizardır. Bu gün sulh yapa
rız, bir ay sonra iki ay sonra Musul mes'elesini hal et
meye kıyam ederiz. Fakat bu gün Musul mes'elesini 
halletmek istediğiniz vakit bu mes'elede karşınıza ya
lınız İngiliz değil, Fransız. İtalyan, Japon ve bütün 
dünyanın düşmanları vardır. Yalınız karşı karşıya 
kaldığımız zaman İngilizlerle karşı karşıya kalacağız 
ve yalınız olarak İngilizlerle karşılaşacağız. Bunda 
menfaat var mıdır, yoik mudur. Bunu meydana çıkar
mak gayet kolaydır. Maruzatımı ikmal ve itmam jiçin 
tekrar ediyorum ki mes'eie 'bunu takdir etmek ve tağ
yir etmekden fazla hey'eti murahhasayı müzakeratı 
sulhiyede mutavassıt teklifinden can alacak noktaya 
karar vermektir. Musul mes'eiesini bu günden hal 
edeeeğiz, Ordumuzu yürüteceğiz, bu gün alacağız 
deısek bu mümkündür. Musul'u gayet kolaylıkla ala
biliriz. Fakat Musul'u aldığımızı müteakip muharebe
nin hemen hitam bulacağına kani olamayız? Şubhe-
siz orada bir harp çebhesi açmış olacağız. Yani bunu 
ayrıca mevzubahis etmek isterseniz mahzurlar kendi 
kendine meydana çıkar. 

Sözümün en sonu şudur: Hey'eti Vekileyi kendi 
mesuliyeti dahilinde hey'eti murahhasaya yeniden ta
limat verip vazifesine devam ettirmek talep edilebi
lir ve yahut men edip hanbe başlamak olabilir. 

NEBİL EFENDİ (Karabisarı sahip) — Mes'elenin 
buraya gelmeil Karaağaç mes'elesi ile Musul mes'e-

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Evet, 
en mühimi odur. 

NEBİL EFENDİ (Kara hisar i sahip) — Bu kürsi-
de resmen söylenildiği murahhaslar im iz konferansın 
son celselerinde Karaağac'ın telkine muvafakat ve 
Musul'un bir sene zarfında hallini kabul etmiştir. Fa

kat müttefikler bunu kabul etmemişlerdir. Bu cihetteki 
nokta; nazarınız nedir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen
dim, Gazeteler şunu yazmış, bunu yazmış, hey'eti rau-
rahhasanız karşınızdadır. Reis karşınızdadır. Hey'eti 
murahhasaimızın taahhüt ettiği hiç bir nokta yoktur. 
Yalnız en ;son vaziyette bir mecmua verilmiştir, on
ların o mecmuayı dahi kalbul etmeyeceğine kani ola
rak. Fakat kendilerini vasi bir sahada bırakmamaik 
için bunu kabul eder misiniz, demiştir. Yoksa şunu 
ve bunu ıkaibul etmişte buraya gelmiş vaziyette değil
dir. Hey'eti murahhasamıza ne yapmak lâzım gelir-
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se, ne yapacak isdk yeniden düşünüp kendisine yap
tırırız. 

SIRRI BEY (İzmit) — Paşa Hazretleri çok teşek
kür ederimki sözlerimi şayanı müdafaa buyurdunuz, 
anlamadığımı söyledirtiz. Misakı millinin, bendeniz, 
ımirtgayrd ıhadldin, mulharrirlerindenirn. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Keşke 
yazmaya idüniz. Başımıza çdk belâ koydunuz. Yani 
bu gün kat'iyeti ihlâl eder sözlerden başka bir şey 
yapmadınız. 

RÖBÎS — Müsaade buyurursanız on beş dakika te
neffüs edelim. On beş dakika celse tadil edildi. 

Hitam Cebe Saat : 3,21 

t>9« 
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İKİNCİ CELSE 

Saat : 3.55 

REİS : Reisisani Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. Rica ederim 
efendim oturunuz. Usulü müzakere hakkında söz is
teyen daha dört arkadaş vardır, Heyeti Celile kafi 
derecede tenevvür etmiştir. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Sözümden vazgeçmiyo
rum. 

REİS — Sulh hakkında mı? 
ŞEREF BEY (Edirne) — Esas hakkında. 
REİS — Sulh hakkında söz isteyen daha dört kişi 

var. Yahya Galip Bey, Süreyya Sami Bey, İhsan 
Bey, Abidin Bey. (Yahya Galip Bey yoktur sesleri) 
(tlyas Sami Bey yok sesleri) İhsan Bey siz buyurun. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem kar
deşlerim, Hariciye Vekili muhteremi Paşa Hazretleri
ni ve Heyeti Vekile Reisi muhteremini kemali sü
kûn ve hürmetle dinledim. Bize karşı şöyle bir teklif
le geliyorlar. Diyorlar ki : Bize verdiğiniz esas va
zife, ki ruhunu Misakı Millîden alıyordu. Bu hudut
ta 76 gün düşmanlarla mücadele ettik. Neticede bir 
inkıta vaziyetini andıran bir şekilde ayrıldık. Binaen
aleyh, şu vaziyette iki yeni şekil hadis oluyor. Ya 

-bir vasıta bularak müzakeratı idame etmek veyahut 
silah kuvvetimizle menafiimizi istihsal etmek. Buna 
karar verdik diyorlar. Kendi noktai nazarlannca si
laha pek yanaşmıyorlar ve diyorlar ki : Biz, bu inkıtai 
andırır vaziyet karşısında Misakî Milliye nazaran ba
zı arazi fedakârlıkları yapmaya mütemayiliz. Kara
ağaç, Misaki Millimizde dahil olmamakla beraber. 
davamızda dahildir. Karaağaç'tan ebediyen vazgeçiyo
ruz. Musul'u bir seneye sonrava bırakıyoruz. Yani bi
zim Meclis değil, bizden sonra gelecek Meclis bu işi 
halletsin. 

Şimdi efendiler; böyle bir teklifle gelen Heyeti 
Vekileye karşı bu ne demektir, diyeceğiz. Bu düşüne
ceğimiz bir meseledir. Musul gidiyor, bu ne kadar 
muazzam iş... Yarın İngilizler orada bir Kürt davası 
yapacaklar. İğtişaş yapacaklar, hepsini yapacaklar. 
Fakat gidiyor, götürmeyelim. Götürmeyelim demek, 
efendiler iki manayı ifade eder. 

1. Sulhen Musul bizde kalmak şartiyle Heyeti 
Vekile bir sulh yapsın. Cevap veriyorlar ki; biz bu 
meseleyi suihle yapamayız. O halde soruyorum arka
daşlara, efendiler; Musul bizde kalmak şartiyle, ma

lî, adlî, siyasî, idari 'bilmem filan gibi istiklâlinizi ha
leldar ve rencide eden şeraiti kabul etmemek şartiyle 
davayı hal etmeyi taahhüt eden kim varsa çıksınlar, 
iş başına gitsinler. O birlerine diyelim ki alınız cüz
danlarınızı, biz iş başına arzumuz veçhile sulh ya
pacakları getiriyoruz. (Yok ise sedaları) Müsaade bu
yurunuz varsa... Yok bunu da yapamayız. Ne ola
cak? Musul'u isteriz. Ne ile? Harp ile mi? Evet harp 
ile pekâlâ. Gel Erkânı Harbiye Reisi, gel Başkuman
dan, gel Harbiye Nâzın, Musul için bir harbe ka
rar verdiğiniz zaman hangi devletler muhasım olarak 
karşınıza çıkacaktır? Bunların kuvvetleri ne kadardır. 
Menabii nedir, - vesaiti nedir, vaz'ı malileri nedir? 
Senin buna karşı çıkaracağın kuvvet nedir? Ümidi 
muvaffakiyet yüzde kaçtır? Cevap menfi midir, müs
pet midir? Müspet. Bitti efendiler, harp var. Cevap 
menfi, harp edemeyiz. Ey ne olacak? Harp edeme
yiz. Sulhen hal edemeyiz. İlla sulhu isteriz, Musul'u 
isteriz. Bence bunun manası yoktur. Heyeti Celileniz-
den şunu rica ederim. Eğer içimizde sulhen bunu hal 
edecek iktidarda meselâ; başka devletlere tavizat ve
rerek, başka şeyler göstererek İngilizleri elde edecek 
varsa, İngilizleri mağlup edeceğiz diyen böyle bir zat 
varsa ben şimdiden Heyeti Hükümeti hazıraya ade
mi itimat ediyorum. İş başına gitsinler ve taahhüt et
sinler. Yoksa efendiler harp yapacaksak harp için so
ralım. Kuvvetimiz, kudretimiz, siai malimiz nedir? 
Düşmanlarımız nedir? Harp yapalım. Hal edeceği
miz mesele budur. Başka bir şey yoktur. Heyecana ka
pılıp işi uzatmamak lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
dim arkadaşımız İhsan Beyin söylediği sözlerden mül
hem olarak bir şey arz etmek isterim. Eğer mevzuu 
bahis ettiği nıkatı, yani Ordumuzun kuvveti hangi 
kuvvetlerle karşılaşacaktır? Harp olursa safahatı ne 
olur? Çok rica ederim bunları burada mevzuu ba
his ettirmeyiniz. Eğer bunlar açık olarak mevzuuba-
his olacak olursa ve bunlardan düşmanlar haberdar 
olursa belki sulh yapmak isterken aksi netice ile kar
şılaşabiliriz. Bence mesele gayet basittir. Orta yerde 
bir sene için mukaddeatının taliki icabeden Musul 
meselesi vardır. Talik mi edelim, talik etmemek için 
harp mi edelim? Bu suale verilecek cevap gayet ba-

— 1320 — 

27 . 2 . 1339



I : 200 27 . 2 . 1338 C : 2 

sittir. Eğer bu basit cevabı kendi aklımıza ve vicda
nımıza karşı verecek olursak yapılacak muamele, He
yeti Vekiieyi 'kendi mesuliyeti dahilinde serbest bı
rakmak ve başlamış okluğu şeyde devam ettirmek. 
Neticei kafiye ile karşınıza geldiği vakit, yapabile
ceği işi birer birer tetkik ederiz. Muvafık değilse ret 
ederiz. Şayanı kabul görürsek o vakit kabul ederiz. 
Şimdiden münakaşasını yapmak nabemahal ve nabe-
mevsimdir. Ortada yapılmış bir şey yoktur. Hatta ufak 
tefek fedakârlığımızda ufak tefek diyorum çünkü 
düşmanlarımızın zihniyetini lâyık olduğu derecede tah
lil ettiğimizi iddia edemeyiz. 

ATIF BEY (Bayazrt) — Paşa hazretleri; Heyeti 
Vekileye salahiyeti verdîkden sonra Meclisin muvafa
kat edip etmediği Avrupa'ca anlaşılmıyacak mı? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — An
laşılmaması şayanı arzudur. Yani Meclis son ve 
kafi noktai nazarlarını izhar etmemelidir. Hey'eti 
Vekilenin mesuliyeti yerinde kalmalıdır. Çünkü 
Meclis son ve kafi fikirlerini beyan ederse daha kuv
vetli olmayız. Arz etmek istediğim budur. Vaziyeti 
anladınız. Musul meselesinin bir sene için hallini 
talik etmeyi hayati bir mesele görüyorsanız o zaman 
derhal müdafaaya geçer, meseleyi esasından hal 
edersiniz. 

ATIF BEY (Bayazît) — O halde Meclise gel
memiş gibi telakki edelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Gel 
memiş gibi telâkki ediniz. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Oradan geîms 
meliydi. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efen 
dim müsaade buyurun. Heyeti Vekile nazik telâkki 
ettiği bu meselede az ve çok Meclisin veçhesini al
madan yeni talimat veremezdi. Şimdi size arz ediyor 
diyor ki : Yeni talimat vereceğim. Vereceğim tali
mat şu bir takım noktaları ihtiva ediyor ve bu nokta
ların en ağırı Musul meselesi gibi görünüyor. Fakat 
tahlil etmiş olursanız Musul'dan sarfı nazar etmiş ol
muyoruz. Tahlil ederseniz hududu milliyemiz dahilin
den bir şey bırakmış olmuyorsunuz. Belki daha kuv
vetli bir mevkie geçiyorsunuz. Yani bir sene sonra 
harp ile geçeceğine, sulh ile geçsin, o hedefe daha iyi 
hazırlanıyoruz. Arz ettiğim budur. Bir sene sonra 
aleyhimize hal olunacağını da kabul ediniz ve on
dan sonra ona göre mukayese ediniz. Sonra kararını
zı veriniz. 

ABlDİN BEY (Lâzistan) — Aziz arkadaşlar; 
bendeniz Paşa Hazretlerini son beyanatlannda kendi 

noktai nazarımdan anladığım Misaki Milli yoktur, is
tediğimiz gibi bir harita çizeceğiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — De
medim öyle bir şey. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Arkadaşlar, ben Mu
sul'dan Misaki Milli olarak nerede Türk hududu var
sa, Paşa Hazretlerinin dediği gibi, işgali askeri altın 
da bulunmadığı bir yeri süngü ile almak lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ta Basra'dan 
Işgodra'ya kadar. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Arkadaşlar beni 
gördüğünüz gibi zan edersiniz, ki sulhperver değilim. 
fakat sulhperver Heyeti Vekilemize tamamen itima
dım vardır. Fakat Heyeti Vekile'de bütün vicdanları
na ve bütün çümlei dimağilerine hâkim olarak, bu 
son sulh tekliflerinden başka kendileri yan çizmeye
rek ve bir daha Paşa Hazretleri de, yani Misaki Mil
lî dediğimiz, nasıl çizerseniz ve nereye kadar takip 
ederseniz orasıdır. Buna ben karar verdim. Fakat 
yalnız ve yalnız her millet ve her devlet gibi, yanı 
İngiliz devleti ve milleti gibi, ki nasıl halkını siyanet 
ediyorsa ve nasıl o müstakil ise, biz de müstakil ve 
bir daha ne kapitülasyonu, ne hafiyesi, hiç kimsesi 
girmemek şartiyle böyle bir istiklâli nereden kavra-
yabilirsek bilâharede istiklâlimize ve maksatlarımıza 
vasıl oluruz. (Bravo sesleri) Efendiler; her millet mah
kûm kalmış. Fakat sonradan çalışa çalışa 'istiklâlini 
tam olarak istihsal etmiştir. Efendiler; biz bir netice 
aldık. Çırçıplak perişan bir halde, hiç kimsesi yok
ken böyle bir netice aldık, bunu giydirdik ve yama
lardan kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat büsbütün tekrar 
çırçıplak etmeye çalışmayalım. Belki o netice hakkın
da büyük bir azabı vicdani hissederiz. Arkadaşlar ben 
buna iman etmiyorum, yani ben demiştim ki : Heyeti 
Vekilenin ve Reis Paşa ve Murahhas Paşanın dediği 
gibi, evet şu teklifleri yaparsak ve kani olurlarsa, ki 
kani olmayacaklardır. Arkadaşlar ben o kanaattayım, 
kani olurlarsa ben de eyvallah diyeceğim. Fakat yine 
kani olmayacaklar. Kani olmayacaklarından dolayı 
Reis Paşa Hazretleri bana dedi ki Japonya, Çin bil
mem ne, bilmem ne olan orangotan hükümetleri de, 
Çin de, hükümettir, hücum etsin. Biz kimsesiz ola
rak burada pek az bir kuvvetle cihangirane tekrar o 
yetim kız alınıyor. 600 seneden beri olan harplerin 
bıraktığı ve yuvarladığı felâket içinde evladı vatanı, 

. ananımızı tekrar kurtarmaya ceht eden bu kuvvet her
halde istiklâlini ve o biçareyi kurtarabilir. Arkadaş
lar bu kadar orduya malik olduğu halde kimseden 
korkmuyoruz. Ben Çinliler de gelsin, Cavalılar da gel
sin, hatta Hindistan'daki müslümanlar da gelsin. Ni-
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tekim geldiler. Ne oldu? Eskişehir bizde miydi? Kü
tahya bizde miydi, Bursa bizde miydi? Onu alan sün
gü orasını da alır. Binaenaleyh ben fevkalâde âlicena-
bana hareket ediyorum. Tam istiklâl olmak üzere İn-
gilizin, Fransızın, bilmem nenin hiç bir şeysini sok
mamak suretiyle hududu dahilinde kabul ediyorum. 
Evet efendiler, böyle bir hudut, velevki fedakârlık 
olsa, istihsal edildikten sonra Musul yine benimdir. 
Halep yine benimdir. Fakat onlarda benimle beraber 
hareket etmelidir. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Müsaade eder
seniz. bendeniz de buradan usul hakkında arz ede
yim. Şimdiye kadar iki fikir çıkıyor, arkadaşların ifa
desinden. Bu mesele nasıl müzakere edilmelidir? İs
met Paşa Hazretlerinin beyanatı, Rauf Beyefendinin 
beyanatı, Paşa Hazretlerinin ifadatı bir nokta üzerine 
toplandı. Diyorlar ki biz bu meseleyi, mütehassısla
rı dinledik, görüştük tetkik ettik, nihayet anladıkki 
malî, iktisadî, idarî, mesail kabili kabul değildir. Arazi 
mesaili üzerinde Karaağaç'ı feda edeceğiz. Musul'u 
da bir sene sonraya bırakacağız. Bunlar ruhidir. Bu
nu diyorlar, başka bir şey yok. Bu karar bilâhare mü
zakere yapılamamasını mucip olur. Sonra mahdut ka
lır. Hükümet; onun için bu mesaili bırakınız, Musul 
ile Karaağaç meselesi üzerinde ne söyleyecekseniz söy
leyiniz, öte tarafını bize bırakınız. Bu bir tarzı mü
zakeredir. İkinci bir teklif vardır. Arkadaşlar diyor
lar ki, üç aylık mesele hakkında biz tenvir edilme
dik. Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Bir doğru kâğıt eli
mize verilmemiştir. Gazetelerde görüyoruz. Onlar da 
birbirini nakzediyor. Hakiki heyeti murahhasamızın 
malûmatına dair nâkis malûmata maliktir. Binaenaleyh 
meselenin esasını siz anladınız, amma biz anlamadık. 
İki tarzda Hükümet vardır. Hükümet yapar heyeti 
teşriiyeyi dinleriz hem Heyeti İcraiyeye biz emir ve
ririz, diyoruz. İşte biz bu şekilleri istiyoruz. Anlaya
rak verelim. Yalnız bir mesele vardır, amma siz böyle 
anlarsınız bu şüyu bulur. Bu bir. İkincisi; kararları
nızda, yani buradaki takyidat bir karara müncer ola
bilir. Bu da tehlikelidir. Amma bunun şüyu bulma
masına şiddetle ehemmiyet vermek lâzımdır. Bazı me
sailin; sonra buradan bir kararda çıkmamalıdır. Bu
nu da kabul ediyorum. Fakat burada fikir ve mad
deler tezahür etmelidir. Bunu istiyorum. Şimdi Hü
kümetin noktai nazarı yani vekillerimizin noktai na-
zarlariyle bizim noktai nazarımız arasındaki fark ken
dilerinin meseleyi burada beyhude tetkikata mahal 
olmasın diyorlar. Biz de diyoruz, ki beyhude değil
dir, asıldır. Biz iyice vaziyeti anlayalım. İhtimalki ne
ticede mesele yine bu iki meselenin üzerinde kalacak

tır. Fakat biz diyoruz ki, öyle noktaları böyle bilece
ğimizi zan ediyoruz ki belki faidedir. Biz karar de
ğil, bir fikir olarak ifade edeceğiz. Arkadaşlara, bi
naenaleyh, hepsi birdir. Teklif ettiklerini tekrar et
mek istiyorum. 

Meselâ Ermeni mesaili İsmet Paşa Hazretleri, son
ra malî mesaili Hasan Bey biraderimiz zan ederim 
bu mesaili bir kül, umumî olarak şöyle anlatırlar. 
Bunlar ne dediler ve onlar nihayet ne dediler? Sonra 
hal edilmiş, mesail; bilâhare hayır efendim, biz uzun 
zabıtları da istemekten vazgeçmedik. Onlar gelmeli 
idi. Her büyük bahis adamakıllı burda tetkik olun
duktan sonra vaziyeti umumiyeyi siyasiyeyi de öğren
dikten sonra, bazı arkadaşlarımız da mütalâalarını... 
Yalnız umumî olarak bir karar verilmez. Bu müzake
renin neticesinden bir karar almak hükümet ferase
tinden çıkacaktır. O daire dahilinde iş görürler. O da
ireden çıkacak onun üzerine hükümet karar icabeder-
se alır, icabederse o kararı da almaz. Fakat ekseriyeti 
iyice istiknaf eder. İntaç ettiği şekil ile bilâhare ko
nuşuruz. Binaenaleyh ihzarı müzakere etmek lâzım
dır ve bu ihzarı müzakerede bu üç faslın ne olduğu 
bilinmelidir ve vukuf ile verilen bir karar ve bir mec
listen çıkan bir karardır ki, sonra halka karşı nasıl 
bir cevap vereceğiz. Milletin mesulü sıfatiyle ne diye 
biz müdafaa edeceğiz? Söylediğimizi bilmiyoruz. Al
dığımız cevabı bilemiyoruz. Bize diyorlar ki, efendi
ler biz anladık. Bildik, ben kani değilim, öyle nikat 
var ki yalnız biz bunları hal edebilirdik. Yek cihet 
değildir. Maksadım tenkit de değildir. Ne Heyeti Ve-
kileyi, ne şunu bunu, ne heyeti murahhasayı... Bir 
vatan meselesidir. Bir istikbal meselesidir. Bu sulhun 
bazıları ahkâm sayesinde bazıları ahkâmı arziyesin-
de, bazıları da ahkâmı idariyesinde esas görüyor. Me
selâ, neyi feda etmek hususunda fikrimiz mürecceh-
tir. "Çıkıp, acaba Musul'un ehemmiyetini, Karaağa-
ç'ın ehemmiyeti, herhangi bir ekalliyetlerin maddele
rindeki ehemmiyeti birbiriyle karşı karşıya gelebilir 
miyiz? Sonra iki noktası meselenin hal olunmadan, 
sonra iki nokta arasında karar vererek Meclisi mesa
ili saireyi mühmel ad ederse Meclis diğer mesail üze
rinde zaten bu bir muahede midir, sulhu temin eden? 
Bu da bir meseledir. Muhtacı nazardır. 

Sonra Meclisi Millînin bilâ karar hükümetin mü-
zakerata girişmemesi zaaf mı irae eder? Kuvvet mi 
irae eder? Bunu bilemem. Onun için Meclis bir da
hili safhasını gösterir ve bundan bazı fikirler çıkar. 
İcabederse harici safhada yapılabilir. Muayyen bir 
şekilde; biz Heyeti Vek'ileyi serbest bırakırız, bir karar 
vermeyiz. Amalimiz dahilinde onlar müzakereye gi-
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rişir ve binaenaleyh bir Mecliste müstenit olarak mü
zakere cereyan ediyor. Fakat Meclisin kararı yok
tur. Fakat bazı şeyler irae etmiştir. O şeyler ne dere
ceye kadar ileridir? Ne dereceye kadar geridir. Kim
se bilmez. Fakat, onu biz biliyoruz. İşte zan ediyo
rum ki anlaşılarak yürümek budur. El'an kulağımızı 
tıkayarak el kaldıracak olursak büyük meseledir. Yal
nız bize değil çocuklarımıza ait tarihe geçecek me
seledir. Onun için bendeniz ikinci olarak teklifim 
esaslar üzerinde Vasfi arkadaşımızın izahatı üzerine 
bir parça tenvir edilmeden ibarettir. Badehu karar 
mahiyette olmayarak mülahazata geçelim. Bu iki fik
rin takdiri Heyeti Celilenize aittir. Fazla bir şey söy
lemiyorum. Söylenecek çok sözler buluruz. Çünkü 
çok büyük bir meseledir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim geçen 
gün söz söylerken, Başmurahhas Paşa Hazretleri iza
hat verirken bendeniz söylemiş demiş idim, ki; üç se
nelik mesainin kararını vermek mecburiyeti karşısın
da 'bulunuyoruz. Binaenaleyh bu kararın salim olma
sı için, mutlaka cereyan eden müzakerenin her saf
hasına vakıf olmaklığımız lâzımdır ve bunun için de 
hatta bütün konferans zabıtlarının, protokolların ter
cümesinin verilmesi lâzım gelir, demiştim. Bu husus
ta karar istediğim halde Reis Paşa Hazretleri buyur
dular ki; tabiîdir ki gerek Hariciye Vekâleti ve ge
rek Hükümetin vazifesi Heyeti Celileyi tenvir etmektir. 

HAMDI BEY (Biga) — (Mecburdur) kaydı da 
vardır. 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet mecbur
dur, kaydı da vardı. Bendeniz rahatsız olduğum için 
şimdi geldim. Görüyorum ki, zabıtlardan vaz geç
tik, bugünkü şekil ntesele hakkında dahi lâzım ge
len malûmatı veremiyorlar. Bunu vermeden bizden 
bir karar veyahut bir veçhe almak istiyorlar. Efen
diler zannediyorum ki mesele oyuncak değildir. On, 
on iki seneden beri harp eden bir milletin dişinden, 
tırnağından artırmış olduğu para ile öteden beriden 
topladığı silah ve yme yüz binlerce kan dökmek su
retiyle kazanmış olduğu bir zafer vardır. Bu zafe-

"rin neticesi bugün takarrür edecektir. Binaenaleyh 
bu hususta salim bir karar verebilmek için yine tek
rar ediyorum, her meseleyi bilmek mecburiyetinde
yiz. Meseleyi bilmeden şunun ve bunun zekâ ve dira
yetine itfmaden bir karar verecek olursak doğru ha
reket etmiş olmayız. Görüyorum ki hükümetten ilk 
teküf ettiğim ve riyaset tarafından da (verileceği mu
hakkaktır) diye söylenilen zabıtları elde etmekliğin 
imkânı yoktur. Çünkü işlerin o tarzda tutulduğuna 

ihtimal yoktur. Bunu altı ayda bize vereceklerdir. 
Fakat herhalde şimdiye kadar yapılan müzakerattan, 
talî komisyonlarda ne gibi mesail üzerinde bir an
laşma olmuştur. Bilâhare devletlerin bize vermiş ol
duğu muahede projesinde bu anlaşmaların bir kısmı 
atılmış ve bunun haricinde hiç görüşülmeyen mesail 
konmuştur. Sonra buna mukabil bizim heyeti murah-
hasamızın yapmış olduğu teklifat neden ibarettir? 
Heyeti Vekilenin bunu gösterir bir vesika vermesi 
lâzımdır. Bunlar elde bulundukça, bunlar hakkında 
ariz ve ami'k tetkikat icra edilmedikçe, zannederim, 
bir karar verilemez. Bir misal irat edeceğim. Bende
niz geçen gün İsmet Paşanın sözlerinden anladım ki 
ortada on beş milyon bir tazminat meselesi vardır. 
Bunun mukabilinde Sultan Osman diritnotuna verilen 
bir para vardır. Birisi 37 senesi zarfında imha edil
mek üzere borç; diğeri aynen tediye olunacak. Görü
yorum ki Pa'şa Hazretlerinin vermiş olduğu izahatta 
derhal takas yapılıyor. Halbuki evvelce gazetenizde 
hepimiz okuduk ki İngilizler bu parayı vermeyiz de
miyorlar. Fakat parlamentodan geçmemek şartiyle res
mi şekilde parlamentodan geçmek imkânı olmadığı 
için, size emvalden veririz diyorlar. Meselâ; şimendi
fer vagonları ticaret gemileri vesaire, vesaire... Ve
ririz diyorlar. Binaenaleyh bugün bir çok ihtikâr al
tında kıvrandığrmız halde bu para mukabilinde bize 
verecekleri. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) — Yanlış bir ze
min üzerinde mütalâa yürütmeyelim. Onların bize 
teklifi şu ve bu söz değil, yük gemileri bedelini ver
meyiz ve ayrıca on beş milyon altın isteriz diyorlar 
ve ayrıca on beş milyon altın isteriz. Bu malûmata 
istinaden mütalâa yürütmek lâzımdır. 

FEYVt BEY (Nafia Vekili) (Diyarıbekir) — Şük
rü Beyin söylediği gibi bir şey yoktur. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Lokomotif vesaire 
aynen paradır. 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — İşte bakınız Pa
şa Hazretleri yoktur, diyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Hasan Bey 
ilk geldiği zaman bu Mecliste söylemiştir. Olan şey 
yok denecektir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Hasan Bey ce
vap vermiştir. Gazetelerde bunu görmüşüzdür. İstan
bul'da ve Lozan'daki gazetecilerden işitmişizdir. Bun
ları anlamak için mutlak zabıtları görmek mecburi
yetindeyim. Şimdi gazetelere filana müracaat doğru 
değildir. Siz malûmat vermezseniz gazeteden almaya
lım, nereye müracaat edeceğiz?.. 
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HASAN BEY (Trabzon) — Maksadımı arz ede
yim. Gazetelerin verdiği malûmat ihtiçac olamaz. Ev
velce ben buraya geldiğim zaman bu hususta maru
zatım var. Zabıtlar vardır. Konuşulan sözlerin ma
hiyeti nedir? Bunlar meseleyi izah eder. Buyurduğu

muz noktalar hiç esassız değildir. Hususi komisyon
lara toplanırken hususi müşavereler cereyan ederken 
bunun nakit olarak tediyesinin imkânı olmadığı ve 
İngiltere'nin bir borcu olarak tahakkuk ettiği takdir
de ancak aynen verilmesine imkân olacağını ifade
den ibarettir. Bu ifadeler bunların verileceğine dair 
bir taahhüdü tazammun etmektedir. En nihayet bir 
çok müzakerattan sonra ve benim gaybubetimde iki 
üç müzakere cereyan etmiştir. Son aldıkları vaziyet 
kafiyen vermeyizdir. Nitekim elimizdeki teklif kafi 
projesinde bidayeten kabul ettikleri halde, bilahare 
nükûl ettikleri bir çok meseleler vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — İşte onları es
babı mucibesiyle anlamak isteriz. 

REİS — Söz almadan söylemeyiniz. Siz sual bu
yuruyorsunuz. Mesele tavzih ediliyor. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bendeniz de 
ona karşı söyleyeceğim, yani bırakınız müzakere et
meyelim kapayalım. 

REÎS — Hayır efendim, müzakere etmeyelim de
miyoruz. Ali Şükrü Bey geçen günde bundan bahset
ti, Heyeti Vekile bunun maddeten imkânı olmadığını 
söylediler. Malûmu âliniz matbaamız yanmıştır. Bu
na imkân yoktur. (Gürültüler) 

Efendim, rica ederim. Maddeten bir şeyin imkâ
nı olduğu halde neden Heyeti Vekile üç gün, dört 
gün evvel göstermişler? Efendim şimdi usulü müzake
re hakkında takrirler vardır. Müsaade ediniz okuya
cağız. (Gürültüler) Esas hakkında 36 kişinin sözü de 
vardır. 

HAKKI SAMI BEY (Sinop) — Usul hakkındaki 
müzakerenin kifayeti reye konmaz rica ederim. 

REÎS — Rica ederim, daha reye koymadım. 
HAŞİM BEY (Çorum) — Paşa Hazretleri bütün 

arkadaşları tektir ediyorsunuz, tektir tevbih ile iş ol
maz. 

HÜSEYİN AVNI BEY (Erzurum) — Paşa Haz
retleri bu takrir reye konamaz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Usulü mü
zakere 'hakkında söz söylendi, esas hakkında söz söy
lenmedi. Rica ederim reye konamaz, (Gürültüler) 

REÎS — Efendiler, çok rica ederim. Riyaset bu 
vaziyette hiç bir şey yapamayacaktır. Vazifemi teshil 
ettiniz. Gayet müşkül bir vaziyetteyim. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Fakat Paşa Haz 
retleri bu takrirler evvela Riyaset tarafından okun
masını ve esasa taalluk eden takrirlerin tefrik edil
mesi lâztmdı. tik okuduğunuz takrir esasa taalluk 
ediyordu. Halbuki hiç okunmamak lâzımdır. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Esas hakkında sözüm 
vardı, hiç bir şey söylemedim, bekliyorum. 

REÎS — Müsaade buyurunuz, takrir hakkında arz 
edeceğim. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Esasa ta
alluk edenleri reye koymazsınız. Halbuki okunan tak
rirlerin kısmı azamı mesela Subhi Beyin takriri esasa 
tealluk ediyor. Bu okutturulmaz. Esasın müzakeresi
nin neticesinde okunur. 

REÎS — Yine efendim, öyle yaparız. 

Riyaseti Celileye 
Tarzı müzakerenin şekli âtide icrasının kabul bu-

yurulmasını teklif eylerim. 

1. Mesaili arziye, idariye, maliye ve iktisadiyenin 
yegân yegân murahhaslarımızca izahı ve hükümetin 
mukabil projesiyle karşılaştırılarak münakaşası. 

2. Vaziyeti umumiyei siyasiye ve Maliye layi-
kiyle tenvir ve tavzih edildikten sonra keyfiyetin mü
zakeresine geçilmelidir. 

Erzurum 
Süleyman Necati 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini arz eylediğim veçhile, gerek bi

ze tevdi edilen projenin ve gerek hükümetin mukabil 
hazırladığı projenin şubelerde tetkik ve tahlil edil
dikten sonra müzakerenin tahtı karara alınmasını tek
lif ederim. 

Erzurum 
Mustafa Durak 

Riyaseti Celileye 
Lozan'da müfarekat günü heyeti murahhasamızın 

müttefiklere tevdi ettiği son müsaadeyi muhtevi mu
kabil projenin hemen tab edilerek azaya tevziini tek
lif ederim. 

1,âz İstan 
Osman 

Riyaseti Celileye 
Meselenin ehemmiyeti ve azameti hepimizin sinir

lerine büyük bir tesir yaptı. Müzakerenin şekli de 
buna bir delildir. Bu hal ile bugün müzakereye de
vam imkânı olmadığı şöyle dursun, edilecek müzake
relerden netice istihsali gayri mümkündür. Binaberin 
muahhedenin hututu esasiyesi hakkında Heyeti Ve-
kilece verilen izahat makul ve mutedildir. Teferruatı 
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hakkında da izahat alındıktan sonra kararımızı ver
mek çok mantıkî olur. Bu sebeple müzakerenin başka 
bir güne talikini teklif ederim. 

Bursa 
Operatör Emin 

Riyaseti Celileye 
Misaki Millî ve istiklâli malî ve iktisadî daire

sinde bir sulhun müzakeratt siyasiye ile intacı ve is
tihsal olunacak netice hakkında Meclisi Âliden ka
rar alması şartiyle Heyeti Vekilenin tavzif edilmesi
ni teiklif ederim. 

Hakkâri 
Mazhar Müfit 

Riyaseti Celileye 
1. Tarzı müzakerenin. 
Arzî, 
Malî ve iktisadî, 
İdarî, 

Mesail ayrı ayrı, bunu müzakereye mezun mu
rahhaslarımız tarafından teşrih ve vükelâyı mesu-
l'esi tarafından tenkit edilmek ve bir de Meclisçe 
umumî müzakereye başlanmak üzere kabulünü tek
lif eylerim. 

Mersin 
Salâhattin 

Riyaseti Celileye 
Meselemin ehemmiyeti gayri kabili inkârdır. He

yeti Vekilenin teklifi hakkında Meclisi Âliden sağ
lam bir ncktai nazar izhar edilebilmek için Heyeti 
Vekilenin ve şubeyi alâkadar eden mesailden müte
hassis mebus ve müşavirlerin ayrı ayrı ve behemehal 
izahat vermek ve Meclisçe verilecek veçhenin bunun 
üzerine ittihazınızı teklif eyleriz. 

Saruhan Gaziantep 
Reşat Ali Cenanı' 
Mardin Antalya 
Necip Rasih 

Hakkâri 
Mazhar Müfit 

Karahisansahip 
Ali 

Adana 
Zamir 

Saruhan 
Mustafa Necati 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

Muş 
İlyas Sami 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bravo... Barış
tık. 

REİS — Bu takrirler usule aittir. Bunları oku
duk, diğerleri esasa taallûk ediyor. Bir kısmı diyorki; 
Heyeti murahhasayı teşkil eden azalar kendiilerine 
ait olan hususattan dolayı bizi daha ziyade tenvir 
etsinler. Heyeti Vekilede daha ziyade tenvir etein-
ler, meseleden tamamiyle haberdar olalım. Onun 
üzerine bir karar ittihaz edelim. Bir kısmı da Heyeti" 
Vekile ve Heyeti murahhasa ve bu işle alâkadar olan 
mütehassıs arkadaşlarımızdan mürekkep heyet va
ziyeti iyice tetkik ve tespit etsinler Heyetti Umumiye-
ye sevk etsinler diyor. Müsaade edersen!:z takrirleri 
sıra ile bir daha okuyalım {Son takriri okuyunuz ses
leri) 

(Saruhan Reşat Bey ve rüfekasının takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim, bu takriri kabul eden lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. (Müttefikan sadaları) 

Efendim, bendemiz el kaldırmayanları görüyo
rum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Doğru şeyde it
tifak ederiz paşam. 

REİS — Celseyi hafiyeden celseyi aleniye geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Celsei ale
ni yeye geçilmiştir. 

Yarın birde içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Celse : 4,45 

I S G < | 

— 1325 — 

27 . 2 . 1339



27 . 2 . 1339


	gcz_010272001303.pdf
	gcz_010272001304.pdf
	gcz_010272001305.pdf
	gcz_010272001306.pdf
	gcz_010272001307.pdf
	gcz_010272001308.pdf
	gcz_010272001309.pdf
	gcz_010272001310.pdf
	gcz_010272001311.pdf
	gcz_010272001312.pdf
	gcz_010272001313.pdf
	gcz_010272001314.pdf
	gcz_010272001315.pdf
	gcz_010272001316.pdf
	gcz_010272001317.pdf
	gcz_010272001318.pdf
	gcz_010272001319.pdf
	gcz_010272001320.pdf
	gcz_010272001321.pdf
	gcz_010272001322.pdf
	gcz_010272001323.pdf
	gcz_010272001324.pdf
	gcz_010272001325.pdf
	gcz_010272001326.pdf



