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ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

3 Mart 1339 Cumartesi 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 135 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Refik Bey (Kenya), HüsnU Bey (Bitlis) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. Malumuâli-
niiz celse hafidir. Dünkü mesel en'in mabadine devam 

'âz. 

Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

İKİNCİ İNİKAT 

2 Mart 1339 Cuma 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretlerinin riyasetle

rinde bi'linikat zaptı sâbik hulâsası kıraat ve kabul 

edildi. Muahhedei Sulfriye metninin fasıl fasıl mü

zakeresine devam olunarak Rıza Nur Beyin beyanattı 

içtima olundu. Vaktin gedikmesi dolayısiyle on ev

velde içtima etmek üzere içtimaa nihayet verildi. 
Aynen kabul edildi. 3 . 2 . 1339 

Reis Konya 
Ali Fuat Paşa Sadık 

Kâtip 
Van 

Hakkı 
REİS — Efendim; geçe'n celsei hafiye hakkında

ki zaptı sabık hulâsası üzerinde söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul edenler... 
Etmeyenler kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Lozan Konferansında takip olunacak ikti
sadî ve malî mesai! ile mesaili arziye ve siyasiyedeki 
esasat hakkında müzakerat. 

REİS — Usulü müzakere hakkında arkadaşları
mızdan birisi bir takrir vermişitr. (Okunsun sesleri) 

(Malatya Sıtkı ve Mersin Ziya beylerin takriri 
okundu) 

SITKI BEY (Malatya) — Efendiler; bu takrir1; 
Heyeti Celıileriize ıtakd'im etmekten maksadım biz üç 
seneden beri gerek Heyeti Celileniz gerek gazanfer 
ordumuz, gerek milleti necibemiz ne gibi fedakârlık
ta bulu'ndu, ne gibi sarsılmaz bir metar.cLİu, bir az-
mi;n neticesi olarak şu mesut günlerde bulunduk. 
Efendiler; bendeniz, geçen günkü müzakerede bulu
namadım. Dünkü müzakerede bulunmadım. Şu pro
jeyi de aldım. Akşam bir parça okudum. Bakıyorum 
'ki bu bugün bizim bütün hayatımıza, mevcudiyet:-
mize taalûk eden bir meseledir. Âdeta bir çiftçinin 
zerretmiş oîduğu mahsulü biçeceği zamanki yüzde 

yüz meydana getirdiği buğdayı gibidir. Bu üç sene
dir ekmiş olduğumuz fedakârlığın semeresini görece
ğimiz zamandır. İs.irham ediyorum, acele etmeye
lim. Dünkü müzakere daha evvelki müzakereler, 
adda bir resmi geçit oluyor. Arkadaşlar bendeniz 
takririmde diyorum ki heyeti murahhasamız, burada 
fasıl fasıl izahatta bulunsun. Ondan sonra hatipleri
miz kürsüye çıkarak mütalâasını beyan etsin, ond'an 
senra diğer fasıllara geçelim. Ben, vazifemi ifa et
tim. (Olamaz sesieni) 

İster kabul edersiniz, isterseniz kabul etmezsiniz. 
Kabul ederseniz âlâ, kabul etmezseniz siz bilirsiniz. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Arkadaşlar 
bendeniz Sıtkı Beyin verdiği takrirden malumattar de
ğilim. Bendeniz de aynı fikri müdafaa etmek istiyor
dum. Çünkü dün akşam Rıza Nur Beyin kendisinin 
bulunduğu şubede takip ettiği mesail hakkındaki fik
rini ve mesaili söyledi. Hasan Bey de kendi İhtisası 
dairesindeki umuru maliyeye ait olan kısmından söy
leyecek. Ben bildiğim şeyler dahilinde harice çıka-

— 30 — 



İ : 3 3 . 3 . 1339 C : 1 

mam. Bendenizin sözlerim umuru maliye hakkında
dır. Fakat bendenize uzun müddet söz verirseniz ve 
yalnız suallerle vakit geçerse benim sözümden bir ne
tice çıkacağım zannetmiyorum. 

SIRRI BEY (îzmit) — Pek doğru... 
ALÎ CENANÎ BEY (Gaziantep) (Devamla) — 

Şimdi Rıza Nur Beyin bahsettiği mesail hakkında bir 
müzakere... 

SITKI BEY (Malatya) — İşte o kadar, herkes 
mütalâasını söylesin. 

ALt CENANİ BEY (Gaziantep) (Devamla) — 
Hasan Beyin söyleyeceği mesail hakkında diğer bir 
mütalâa; mesaili arziye üzerinde diğer bir müzake
re açılacak olursa mesele daha ziyade tenvir etmiş 
olur. Bendeniz de bu fikre aynen iştirak ediyorum. 
(Muvafıktır sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
bu mesele malumu âlileri bir Heyeti Vekilede tetkik 
edilmiş. Kendileri de burada.. Hali hazırdaki proje 
Avrupalıların teklifi kabul edilecek mahiyette değil
dir. Fakat «Tadilât» diyorlar. Bakınız, biz müzake
reyi ne kadar dağıtıyoruz. Kendi kanaatlarma göre 
yaptıkları tadilât, kabul edildiği takdirde belki kabul 
edilip edilmeyeceği bizce anlaşılacak. Yani Heyeti 
Vekile bir proje yapıyor ve diyor ki bu suretle olursa 
şayanı kabuldür. Demek ki son sözü Heyeti Vekile 
söylemiştir. Biz de diyoruz ki bu proje katiyen gayri 
kabili kabuldür. Elimizdeki matbu proje kabul edil
mez. Heyeti Vekilemiz de bunun üzerinde işlemiş. 
Onda bazı tadilât teklif ediyor. Teklif ettikleri tadi
lât meçhul. Bendenizce müzakerenin zemini budur. 
Eğer beylerin buyurdukları gibi - ki vazifei asliyemiz 
budur -

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Heyeti Vekile 
Reisi) (Sivas) — Paşa Hazretleri müsaade buyurun; 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Devamla. 
Heyeti Vekile nasıl projeyi madde madde tetkik etti 
ise Heyeti Celile de Avrupa devletlerinin ilim ve 
irfanda yükselmiş, memleketimizde tet'ki'kat yapmış, 
beş yüz insanın her devletin, her şubesinde çalışarak 
vücuda getirdiği projenin altından çıkmak bizim He
yeti Vekilenin iktidarı haricindedir. Affınıza mağru-
ren diyörtım ki Büyük Millet Meclisinin de ihtisası 
haricindedir. Heyeti Vekile, mütehassıslar, alimler bu
lur kısım kısrm müzakere ettirir, neticesini Heyeti 
Celileye arz ederse o vakit Heyeti Celile, bundan esaslı 
bir mesele çıkarır. Çünkü bu Avrupa Parlamento
larından çıkmamıştır. Avrupa'nın ilim yuvalarından 
çıkmıştır. Bunlar,, bizim memleketimizi karış karış 
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bilen, tetkik eden yerlerden çıkmıştır. Nasıl müşavir
ler gönderdiniz ise; askerî, hukukî, malî... Beyefendi
ler her şeyi açık söyleyelim. Bizim malî müesseseleri
mizin Avrupalıların efkârında tazyik yolu ile malî 
vaziyetimizi imha eder bir şekilde kurdukları planı 
ve düsturları altından çıkmak için yalnız bizim Ma
liye Vekiline - insaf edelim - tevdi edilemez. 

HULUSİ BEY (Kariahisarı Sahip) — Cinayet olur. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Yalnız... 

(Ne yapalım sesleri) Ne yapacaksınız? İnayet buyu
run. Şimdi yapacaklarınızın birincisi : Heyeti Vekile 
arkadaşlarımızın yaptıkları tadilâtı, iktisadî mesaili 
arz edeceğim. Daha İktisat Vekilinin teklif olunan 
projeden haberi yok. Karşınızda değil. Sonra kısım, 
kısım olarak konuşalım. O arkadaşımız, mukaddes bir 
vazife yapıyor. O'nu tenkit etmiyorum. Yalnız arka
daşlarımı insafa davet ediyorum. Çünkü altından çı
kılamaz. Adlî mesailde, doktor Rıza Nur Bey, orada
ki müzakereyi size hikâye ediyor. Tabiiyet meselesin
de öyle incelikler var ki beş yüz kitap ile bunun için
den çıkılamaz. Heyeti Vekile, bunu bir fıkraya geçir
miştir ki bu da doğru değildir. Bir kere usulü arz ede
ceğim. Evvel beevvel elimizdeki projenin gayri kabili 
kabul olduğuna karar verdik. 

Madde 2. — Heyeti Vekilenin tadilâtını ya kabul 
veya ret edebilmek için onların dâ mahiyetini bilme-
niz lâzım gelir. Sonra esaslı bir surette görüşmek için, 
Maliye Vekili nasıl istihzaratı sulhiyede bulunuyorsa, 
bütün mesaili maliyeye vakıf, en son düyunu umumi-
yeye vakıf beş altı kişi bulup Heyeti Vekile ile Mec
lisi tenvir edecek bir ilim yuvası husule getirir. Adli
ye hususatı vekilin tahtı riyasetinde ve bu işlerle se
nelerce uğraşmış mütehassıslar ile gerek Heyeti Ve-
kileyi tenvir edecek ve gerek Heyeti Celileyi ikna ede
bilecek mahiyetteki bir proje ile Adliye Vekilinin gel
mesi lâzımdır. Bunların fevkinde bir tazyik var. 
Efendiler, ya sulh veya harp... Efendiler, harp yok
tur. Harp edecek kimse yoktur. Bu tazyik altında de
ğilsiniz. Mondros mütarekesinde karşımızda Yunan
istan yoktu. Bütün cihanı husumete karşı istiklâli 
muhafaza etmeye matuftur. Mondros mütarekename-
sinin bizce meçhul olan, çünkü evvelce tecavüz et
tiklerinden dolayı ehemmiyeti daha ziyade artmıştır. 
Efendiler, elimizdeki muahede ile Mondros mukave
lenamesi arasında fark yoktur. Binaenaleyh böyle 
ani ya harp veya sulh diye bir şeyde kalırsak. Ledel-
hace harp diyebileceğiz. Efendiler çünkü dar bir sa
hada düşününüz ki : Yunanlılar gitmemiş Sakarya'
dadır. Ordularınız; bugün nedir bu tazyik altında ne
den sıkışıyorsunuz efendiler, hiç bir şey yoktur. Harp 
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filan yoktur. Her şey bitti hemen iki gün içerisinde 
ya harp olacak, ya sulh olacak;... 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Hiç bir şey ol
maz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Selâmeti 
fikirle Avrupalıların beş yüz seneden beri kurmuş 
olduğu tuzağa üç günde düşmeye vaktiniz varsa mem
lekete hizmet etmiş olmazsınız. Bunun karşısında 
teklif olunan mevaddı uhude muhalif olan... Çünkü 
söylüyorum efendiler. Ben de Heyeti Celileden de ar
kadaşlarımız ayıp değildir. Uğraşmamızdır. Avrupa
lılarla temas ettiğimiz yoktur. Onların memleketimizle 
uğraştığı kadar uğraştığımız yoktur. Herifler karış 
karış ölçmüş memleketimizi, ahlâkımızı, içtimaiyatı
mızı memleketimizin kuvvetini hepsini bizden iyi bi
liyorlar. Rica ederim. Ayıp değildir. Evet vicdanı
mıza itimat ederiz. Yalnız ilim karşısında serfnu 
edelim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Avrupa'dan getiririz; 
mütehassısları..., 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Rica ede
rim Rağıp Bey, bunun münasebeti ne yani.... Avrupa
lılar kadar nüfuzu nazara malık değilsiniz. Bugün o 
kadar tazyik ediyorlar ki, ya harb; ya sulh, ruhları 
taziz ediyorlar. Onun için arkadaşlardan rica ediyo
rum, geniş tutsunlar. Usul hakkmda... Proje okunma
lıdır. Projeyi ya kabul ederiz ya ret ederiz. Ret etti
ğiniz gün mesele hal olmuştur. Projeyi kabul ettiği
niz zamanda yine mesele bitmiştir. Kendileri diyor
lar ki aslı merduttur. Aslı merdüt olduktan sonra ta
dilâtlarını da biz ret ettiğimiz zaman bugünkü dar 
vaziyet netice bulur. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Hali harp avdet 
eder, 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hali harp 
yoktur efendiler. 

HULUSİ BEY (Karah'isarı Sahip) — Harp filan 
yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar) — Harp 
umacı oldu. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bir noktayı 
tenvir etmek mecburiyetinde kaldık. 

REİS — Hüseyin Avni Bey siz usul hakkında söy
leyin. Bunun için söz aldınız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Usul bu
dur. Evvel beevvel arkadaşlarımızın esas muahede 
merdut olduğuna göre onun müzakeresini zait görü
yorum. Projelerini göstersinler. Ona bakalım. Kabul 
edilip edflmeyeceğini kararımızı verelim. Kendileri 

kani olmuş ki bu bizim için nafidir. Biz de nafi gö
rürsek, kabul görmezsen ret edecek mahiyette bulu
nuyoruz. Binaenaleyh bu dar vaziyetimize nihayet 
verelim. Ondan sonra Meclis istikbal ve istiklâl için 
esaslar ne ise onu düşünelim. Ben bu projenin bizim 
istiklâlimizi temin edeceğine kani olanlardan değilim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekileri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Arkadaşlar; Meclisimizin birinci 
Reis Vekili muhteremi ki Meclisi Âlinin müzakeratını 
tanzim vazifesiyle muvazzaftır ve bihakkın yaptıkla
rına kaniiz, müşahidiz. Bugünkü beyanatiyle akılla
rından az bir zaman için olsa da çıkardıklarını ha
tırlatacağım. Buyurdukları rırkat hakkında ve usul 
hakkında satlerce müzakere edildikten sonra veri
len takrir kabul edilmiş ve mütehassısların ifadeleri
nin dinlenmesine karar verilmiştir. O karara rağmen 
Hüseyin Avni Bey arkadaşımız buraya çıkıp müza
kere olmaz diye söylerse ve karar alınırsa bu Meclis
ten karar namı altında her hangi bir şeyin çıkmak 
imkânı var mıdır? Bir kere bunu Heyeti Âliyenizin 
nazari dikkatine arz etmek mecburiyeti maneviyesin-
deyim. Proje ret edilir, hakkınızdır. Proje kabul edi
lir hakkınızdır. Heyeti Vekile tepelenir hakkınızdır. 
Fakat müzakereyi yaptırmamak kimsenin hakkı değil
dir. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Ona kimse bir 
şey demiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 
Bugün müzakere cereyan eder, her gün karar deği
şir ve her kararın üzerinden bir celse geçtikten sonra 
usul hakkında söz söyleyerek karar iptal edilerek di
ğer bir karara sevk ediliyorsa müzakere yapmanın 
imkân ve ihtimali kalmaz. 

SITKI BEY (Malatya) — Usul hakkında her va
kit söz söylenebilir. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 
Zâtı âlinizin beyanatına cevap vermiyorum. Hüseyin 
Avni Beyin beyanatına cevap veriyorum. Hüseyin 
Avni Bey arkadaşımız buyuruyorlar ki : İhtisasımız 
kâfi değildir. İlmimiz kâfi değildir. İlim yuvaları ya
palım. Her vekil kendi riyaseti altında ilim yuvala
rında tetkik etsin, gelsin. Meclisimizi de tenvir etsin 
talim etsin ilim sahibi olsun ondan sonra karar vere
lim. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Haklıdır, doğrudur. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) — 
Rica ederim efendiler konferansa heyeti murahhasa-
nız buradan gitmeden evvel vekâletlerin riyaseti al-
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tında nezareti altında memleketimizde mevcut müte
hassıslar toplanarak ilim yuvaları teşkil edilmiş ve 
müdafaa projeleri tertip edilmiştir. Bundan evvel dört 
yüz seneden beri Babıâli'nin tanıdığı bildiği mütehas
sısların hulâsai mesaisi olan bu mesail hakkında dos
yalar getirilmiş, tetkik edilmiş ve bunların hepsi he
yeti murah'hasamıza verilmiştir. Bu gördüğünüz mute-
liflerin verdiği proje elde bulunan bu nikatı nazar 
üzerinden müdafaa edildikten sonra bu proje veril
miştir. Heyeti Vekileniz bunu tetkik etmiştir. Muka
bilinde tadilen bir proje hazırlamıştır. Esasını bida
yette arz etmiştim. Ne zaman üzerinde tekrar müza
kereye girmek arzusunda olduğunu telhis ettim. 
Heyeti Âliniz kâfi görmedi. Murahhaslar malî, adlî, 
iktisadî, arzî mesail üzerinde izahat versinler, ondan 
sonra biz amali fikir ederiz dediniz. Bu malumatın 
hepsi cereyan etti. Heyeti Âliniz de karar aldınız. Mu
rahhasları dinleyelim dediniz. Murahhaslardan birisi 
çıktı, dinlediniz. Dün kendisinin idare ettiği kısmı 
iza*h etti. Bundan sonra maliye mütehassısı arkadaşı
mız izahat verecektir. Bundan sonra arazi mütehassısı 
arkadaşımız gelip söyleyecektir. Bir fikir hasıl olacak 
karar veriniz. Böyle şeyler yapılmaz, konuşulmaz der
siniz. Emriniz yapılır. Veyahut Heyeti Vekilenin me
suliyeti altında düşündüklerini yapsınlar dersiniz. Ka
rar veriniz o yapılır. Harp olsun deyiniz, onu yapa
rız. Durunuz diye bir karar verirseniz dururuz efen
diler dururuz. Durmakla memleket kurtulmaz. Ya 
yürüyeceğiz, ya ricat edeceğiz. Bunun ikisinden birine 
karar vermek lâzımdır. 

SALAHATTlN BEY (Mersin) — Hayır bu böyle 
değildir. Bu hatadır. Böyle şey olmaz ne söylüyorsu
nuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kanatl
ını söylüyorum Salahalttin Bey; imanımı söylüyorum. 
Siz de çıkar kanaatinizi söylersiniz. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Dolaba gire-
memı 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Rica ede
rim, hiç bir zaman sizi dolaba koymak hatırımdan 
geçmedi -ve lüzum yoktur. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bu şahsî mesele de
ğildir. Millet meselesidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler; 
her vaziyetin bir ruhu bir dönüm noktası vardır. 
Bunu asker olan da bilir, kanunşinas olan da bilir, 
idare adamları da bilir. Her vaziyetin ruhî, manevi 
noktası vardır. Biz o dönüm noktaları üzerinde bulu
nuyoruz. Bu cıvıtır, vaziyeti cıvıtabilir. Yani bulaşır. 
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Ondan sonra hepimiz birbirimize bakarız eyvah, ey
vah deriz. Yunanlılarla bir mukavele akdettik vapur
lara esirleri yüklettiler. İşte bugün cıvıttılar. Esirleri 
geri aldılar, yarın bilmem ne olur? İstanbul'da bir 
başka hadise olur. Mecbursun şerefi milliyi, din kar
deşlerimizi kurtarmak için harekâtı askeriye yapma
ya. Sonra tekmil vaziyeti çürütürüz. Onun için mü
zakere edelim, istediğiniz kadar münakaşa edelim. 
Fakat Hüseyin Avni Beyin buyurduğu gibi yeniden 
ilim yuvalan teşkil, yeniden Heyeti Âliyenin tenviri 
tarzı çok uzundur. Böyle nazik vaziyette bu tarzda 
idare edilemez. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Avrupa'
nın vaziyeti Heyeti Vekilece anlaşılıp anlaşılmadığı 
noktai nazarını ifade ediniz. Biz de anlayalım. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Anladığınızı 
söyleyiniz de bizi de endişeden kurtarınız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kaç defa 
söyledik efendim kaç defa. Her defa salona girdiğim 
zaman anlatıyorum. Yeniden anlatmak mecburiyeti 
varsa onu da kemali iftiharla anlatırız. Rıza 
Nur Beyefendi kendine ait kısmı izahen, ikmalen 
söyledi. Şimdi Hastan Beyefendi de söyleyecek. Yani 
daha nasıl söyleyeyim.... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Onların hepsini 
biz gazetelerde okuduk, öğrendik. Onlar bizim bildi
ğimizden noksan söyledi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi 
zatı âlinizin noktai nazarı öyledir. 350 kişiye aynı me
sele üzerinde aynı kanaati ihzar etmek, dünyada misli 
görülmemiştir. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Otuz kişide görülmez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Otuz kişi 
de görülmemiştir. Misal söylüyorum. Heyeti Veki
leniz konferansın devam ettiği müddetçe telgrafın iki 
ucunda yani bir ucunda heyeti murahhasanız; diğer 
ucunda Heyeti Vekileniz her maddeyi ayrı ayrı saat
lerce tetkik etmiştir. 

HACI TAHİR EFENDİ (İsparta) — Vaktiyle 
bize niçin haber vermediniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Öyle bir 
vaziyet hâsıl olmadı. Nasıl hep size bildirelim? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Öyle ise şekli 
idareyi değiştirelim. (Rica ederim dinleyelim sesleri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şu halde 
her madde üzerinde satlerce münakaşa ve müzakere 
ettiğimiz halde Heyeti MuraMıasamız avdet ettikten 
sonra da aynı maddeyi tekrar dört saatte müzakere 
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vaziyetinde kaldık. Gelin bu meseleyi Heyeti Âliyeni-
zin 300 azasına tatbik ediniz. Bakın ne şekil ve ne 
â'kîbet zuhur eder efendiler. Mesele gayet basittir. 
Kendiniz çekilin dememek şartiyle. Sizin ki kanaat-
lara malûmatımız kâfi değildir. Azlettik deyin, işe 
vaziyet ve idare edin. Yalnız tehir etmeyiniz efendi
ler. Çok rica ederim. 

SIRRI BEY (tzmit) — Bunu resmen talep ediniz. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ediyorum. 

Yani hususî rapor vermedim. Heyeti Vekile Reisi 
diye millet kürsüsünden arz ettim. Ne istiyorsunuz 
daha? Tutun paçamızdan atın. Fakat çekilmeyeceğiz. 
Kan atımız budur. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Canım ora
dan atsak buraya gelecek değil misiniz. Reis Paşa, 
müsade buyurunuz sual soracağım. 

REİS — Sizden evvel dört kiş] söz almıştır. 

YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Sual sora
cağım. Yani vermiyorsunuz. 

REİS — Efendim bir kere riyaset fikrini söylesin. 
YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Riyaset söz 

söylemez. Riyaset idare eder efendim. 
REİS — Efendim sizden evvel dört beş kişi söz 

almıştır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Peki paşam 
ağzımızı kapadık. Söz de söylemeyelim. 

REİS — Sıtkı Bey bir kere bir takrir vermiştir. 
Malumu âliniz düne kadar kabul ettiğiniz usul He
yeti Vekile ve murahhasamızın verdiği izahatı dinle
mek icabedecektir. Şimdi görüyorum. Bugün bir tak
rir veriliyor. Ve diyorlar ki her fasıl hakkında ma
lumatı kâfiye aldıktan sonra arkasından müzakere ya
palım. Halbuki dün Rıza Nur Bey dört beş fasıl hak
kında söz söyledi. Binaenaleyh beyefendi zannede
rim tekrar teklif ediyor ve diyor ki her murahhas 
mütalâasını söyledikten sonra o fasıl hakkında tek
rar müzakere açılsın ve nihayete kadar bu şekilde 
devam etsin. Bu fikre Ali Cenanî Bey de iştirak etti. 
Hüseyin Avni Beyin teklifi ise; Hükümet mukabil 
projeyi getirsin. Okuyalım. Ya kabul edelim veyahut 
reddedelim. Hüseyin Avni Beyin bu teklifi eski ka
rarınızı töbdil edememektedir. Netice zaten o ola
caktır. Müzakere olacak ya Hükümetin teklifi kabul 
öd ilecek veyahut reddolunacaktır. Binaenaleyh müza
kerenin içerisinde usulümüzü tebdil edecek bir şey 
yoktur. Bendeniz anladığım Heyeti Celile ya tekmil 
arkadaşları - murahhas beyleri - dinledikten sonra 
hepsi hakkında söz söyleyecek ve müzakere edilecek
tir. Veyahut da fasıl fasıl her murahhas söyledikçe 

arkasından müzakere açılacak ve bu suretle devam 
olunacaktır. Bendenizin bu dakikaya kadar hulâsa 
edebildiğim mesele bu. Şimdi usul hakkında Şükrü 
Beyin, Durak Beyin, Rıza Bey ve vesaire söz almış
lardır. Eğer bu zevat bunun haricinde söz söyliyecek-
lerse lütfen söylesinler. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Bendeniz bu
nun haricinde soyliyeceğim paşam. Bu meselenin cid
den süratle halli lâzımdır. Bendeniz de Heyeti Vekile 
Reisine iştirakle... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
'Efendiler, bu meselenin süratle halli lâzımdır. Bende
niz de Heyeti Vekile Reisi muhteremine iştirak ile 
eliyorum ki süratle bu meseleyi bitirelim. Uzuniboylu 
uğraşmayalım. Fakat bizim için kemali vuzuh ve sa
rahatle bilinmesi lâzım gelen Heyeti Vekilenin dev
letlere gidecek olan mukabil projesini maalesef bilmi
yoruz. Bu proje yarın matbuata geçecektir. Ben gö
rebildiğim parçaları gördüm. Efendiler .ekalliyetler 
meselesi hakkında, ta'biiyet meselesi hakkında Heyeti 
Vekile tamamen bunu kabul ediyor. Efendiler Kara
ağaç'», Musul'u tamamen İngilizlere terk etsek yine 
yaşamanın imkânı yoktur. Heyeti Vekilenin muka'bil 
teklifatmı görmeden onları anlamadan nasıl karar 
verebiliriz. Hükümet için tabı ettirip bize vermiyor
lar, niçin bize yazdırmıyorlar? Bendeniz de bu işin sü
ratle intacı taraftarıyım. Nısfılleyle kadar çalışalım 
ve müzakereyi intaç edelim. Müzakerenin çabuk ol
ması için diğer arkadaşlarımızın buyurdukları gibi 
fasıl fasıl mütalaatımızı söyliyelim. Fasıl fasıl mü
zakere edilirken sual sormayalım. Yalnız murahhas
larla mütehassıs ve müşavirler de gelsin, fikirlerini 
söylesinler .Onları da dinleyecek olursak göreceğiz ki 
bilmediğimiz şeyler vardır. Onlara biz vukuf ve nü
fuz edeceğiz bir ağızdan değil, o işi takip eden müşa
vir ve murahhasların hepsini dinleyelim. Sual sorma
yalım. O fasıl bittikten sonra mütalaalarımızı söyli
yelim. Hangileri şayanı kabuldür, hangileri değildir. 
Tabii bildiklerimiz de vardır. Mesele tenevvür ede
cektir. Ben anlamıyorum ya harp, ya sulh diye dü
ne kadar bağıran Heyeti Vekile Reisi muhteremi bu
gün harpten umacı gibi korkuyorlar. Bugün niçin 
harpten umacı gibi korkuyoruz. Sakarya'nın önüne 
geldiği zaman korkmayan bu millet, bütün fedakâr
lığı yapan millet bu Meclis o zaman harpten kork-
mamış, bütün varlığıyle harp etmişti. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
'Reisi (Sivas) — Kim korkuyor harpten? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Harp 
umacı olmuştur. 



t : 3 3 . 3 . 1339 C : 1 

HÜSEYİN RAUF DEY (Devamla) — Hayır harp 
asıldır. Emrediniz, yalnız. Emir ediniz, yalnız. En 
kuvvetli orduya maliksiniz emrediniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Öyle ise 
harp tehlikesi yoktur. Ona göre müzakere edeceğiz, 
ona göre kararımızı vereceğiz. Harp umacı gi'bi önü
müze atılmasın. Icabederse harp edeceğiz. Ne için 
harp ettiniz, ne için 300 bin kişilik kan döktünüz? Bü
tün memleketi harap ettiniz. Bu kayıtları kabul ede
cek olduktan sonra böyle bir sulhun ne manası var
dır? (Bravo sadaları alkışlar) Ne manası vardır sulhun? 
Onlar mezalarından kalkacak ve bizim boynumuza 
sarılacaklar ve diyeceklerdir ki: Efendiler, bütün mem
leketi harap ettiniz, bizi öldürdünüz eski kuyut ve 
şurutu kabul ettiniz diyecektir. Binaenaleyh bende
niz teklif ediyorum . Evvel emirde Heyeti Vekilenin 
mukabil projesi elimize verilmeli onun üzerinde imali 
fikir etmeliyiz. Ondan sonra fasıl fasıl müşavirleri, 
murahhasları dinledikten sonra beyanı mütalaa etme
liyiz. 

R'EtS — Efendim bendeniz Şükrü Beyin usul hak
kındaki teklifinden şu manayı çıkardım. Mukabil pro
je biran evvel tabı ile bize verilsin .Zaten evvelce de 
Hükümetten rica etmiştik. Bunlar biran evvel tabı ile 
gönderilsin. 

DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler rica 
ederim hissiyata kapılmayalım. Heyecana düşmeye
lim. Meselenin esasını anlayalım. Biz burada evvelki 
gün bir takrir ka'bul ettik. Kabul ettiğimiz takririn 
hilâfında müzakere ediyoruz. Kalbul ettiğimiz takrir 
şu idi: Hatta bendenizde diğer arkadaşlarımızın 
imzalan var idi. Bize Avrupa'lılar proje vermişler. 
Efendiler verdikleri proje kabili kabul olmamakla be
raber bizim murahhaslarımızla müzakere edilen me-
vad haricinde de birtakım mevad vardır. Evvel emir
de bunları anlamak lâzımdır. Çüriki biz burada her
hangi bir arkadaşımızı her hangi bir mesele hakkında 
dinlersek bunlar anlaşılmadıkça bir faide çıkmaz. Bir 
defa bunlar anlaşılmalıdır. İkinci defa murahhasları
mız Lozan'dan ayrıldığı zaman heyeti murahhasamı-
zın mukabil olarak vermiş olduğu bir proje vardır 
ki Rauf Beyefendi bize burada madde okumuştur. 
Onu da bize vermelidirler, iki.. Üçüncüsü de şudur 
efendiler. Heyeti Vekile gerek onların vermiş olduk
ları projeyi, gerek bizim heyeti ımırahhasamızın Lo
zan'dan ayrılırken onlara vermiş olduğu mukabil pro
jeyi yanlış tercüme etmişlerdir. Ne düşünmüş ve ne 
hazırlamışlardır? Bunu Meclise getirmedikçe ve bu
nun üzerinde bir münakaşa etmedikçe bu müzakere-

I nin altından çıkmak imkânı mevcut değildir. Ikin-
I cisi Heyeti Vekile burada bizden bir karar istemiyor. 
I Yanlış yoldan yürüyorsunuz. Mesele sulh projesini 
I kabul etmekliğimiz değildir. Müzakereniz bunu anla-
I maktır. Eğer burada bir karar verirseniz yanlış adım 
I atmış olursunuz. Efendiler yarın bunlar hariçte du-
I yutacaktır. Ne kadar hafi yaparsanız yapınız, hepsi 
I duyulacaktır. Sonra memlekete fena bir zarar yapa-
I caksınız. Bizden çıkacak şey karar mahiyetinde de-
I ğildir. Yalnız tenvir mahiyetindedir. Eğer tenvir ma-
I niyetinde ise Hükümet hazırladığı mukabil projeyi 
I getirmeli, ne Hükümet bu memleketin hainidir, ne de 
I Meclis. Hepsi de bu memleketin öz ve sadık evlât-
I Iarıdır. Hepsi de bu memleketin istiklâlini bir saat 
I evvel kurtarmak istiyor. Yalnız bir mesele vardır. 
I Yapmasa iyi olur. Belki Hükümet siyaset çevirmek 
I için yapıyor. Fakat artık siyaset zamanı geçmiştir. 
I Çünki milletin mukadderatını omuzlara almışız. Üç 
I dört senelik yaptığımız işlerin hesabını bu millet biz-
I den soracaktır. Onun için biz her şeyden haberdar 
I olacağız. Hükümet belki Meclisi Âlinin haberi olma-
I dan Lozan'da bir proje vermiştir. Hilafı salâhiyet ola-
I rak. Bundan çekmiyorlarsa çekinmesinler. Memleke-
I tin menafii âliyesini düşünmekten başka hiç bir vazi-
I feleri yoktur. Biz her şeyden ziyade onların vicdan-
I larına hürmetkarız ve kendilerine itimat ederiz. Eğer 
I bir hata olmuşsa açık söylesinler, yine anlaşırız. Me-
I sele hepimize mütealliktir. Çok rica ederim .Bizim 
I asıl düşüneceğimiz ve müzakere edeceğimiz bu nokta-
I dır. Biz karar verecek değiliz. Biz tenvir vazifesiyle 
I mükellefiz. Onların düşündüğü bizimdir. Bizim dü-
I şündüğümüz de onlarındır. Harp mi edeceğiz, sulh 
I mü edeceğiz? Vaziyetimiz nedir? Ne yapılacaksa bu-
I rada açık olarak görüşelim. Saatlerce dedim dedi, o 
I şunu dedi, ben şunu dedim. Lüit Jorj şunu söyledi, 
I böyle dedi ile vakit geçirmekten bir fayda hâsıl ol-
I maz. Geçirdiğimiz vakitlere günahtır. Acele etmeye-
I lim. Çok rica ederim. Heyeti Vekile hepimizi bu me-
I selede işleyelim. Heyeti Vekile üç beş gün bize müsa-
I ade etsinler. Bunun üzerinde müzakere edelim. Her-
I kes noktai nazannı söylesin. Bizi çok sıkmasınlar. 
I Fakat son sözüm şudur. Bizim kabul ettiğimiz takri-
I rin meali de şudur : Hükümetin kanaati nedir? Pro-
I jesi nedir? Oradan verilen mukabil proje nedir? Hep-
I sini buraya getirsinler. Orada görüşemedikleri hangi-
I leridir? O noktayı da görüşelim konuşalım, hissiya-
I timizi izhar edelim. Karar deşil. Ne yapacaklarsa yap-
I sınîar. 
I SALlH EFENDİ (Erzurum) — Heyeti Vekile içe-
I risinde ilim adamı ne gezer. 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Beyefendiler; 
esas bozuk olunca onun üzerine konulacak bina çü-
rük olur. Binaenaleyh müzakeratın esası çürüktür. Çü
rük olduğu için bu müzakerat bir şey intaç etmez. 
Sebebi: 

Efendiler; bütün illet bir noktadadır. O da Mecli
simiz icraî ve teşriî salâhiyeti haiz bir meclistir. Fa-
ikat Hükümetimiz âdeta kalbine usulü veçhile siyaset 
tedvir etmek istiyor. Yani yaptığı projeyi bizden sak
lıyor. Bu da bir siyasettir. Fakat maalesef Meclisimi
zin bu günkü vaziyetiyle kabili telif değildir. Ben 
icraa salahiyetli Ihaiz olduğum halde böyle gizli olarak 
'hükümetin değil, hükümetin etrafına toplanacak bü
yük bir zümrenıi'n dahi yapacak olduğu işden mes'uli-
yet kabul edemem. Ya şekli idareyi değiştirirsiniz 
ve ya... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Yapacak olduğu 
işden mesuliyet kabul edemem. Açıktır, ya şekli ida
reyi değiş'tirinsiniz, veyahut gelirsiniz buraya erindi
ler; devletlerden böyle bir proje aldık. Buna mu'ka-
bil şöyle bir proje verdik. Bunu kabul etmediler. 
Faikat biz kabul etmedik. 'Bu günki vaziyet şudur. Bu
na karşı ittihaz ettiğimiz proje şundan ibarettir. Bu 
proje dairesinde hareket edelim mi, etmeyelim mi, di
ye bizden gelip rey alır, hükümet bunu yapmıyor. Di
yor ki şimdi Maliye Vekili bey buraya gelip izahat 
verecek. Efendiler dün Rıza Nur Beyin izahatını din-
lödîm. Öğrendiğim şeylerden fok fazla malumatım 
var. Okuduğum şeylerden dana buraya evvelce Heyeti 
Vekile Reisi muhteremi veyahut murahhası arkadaş
larımızdan 'Hasan Beyefendi bunlar hakkında mu
fassal malumat vermiştir,. Görüyorsunuz ki faidesiz 
bir takım aynı şeyleri burada tekrar ediyoruz. Bundan 
bir fayda hasıl olmaz. Netice budur efendim. Hükü
met bu günki vaziyet ne ise, bakınız değişmiş olan 
mevaddı havi bir proje var elimizde. Proje versin. 
IBiz mulkalbil şunu verdik ve bu gün de şunu vermek 
istiyoruz der. Gelir buraya, madde madde müzakere 
edilir. Bizden lâzım gelen veçheyi alır ve hükümet 
ona göre hareket eder. Ve alır. Açıkça Karaağaçla 
Musulu verirseniz müzıakereye devam ederiz. Ver
mezseniz bunun mutavassıt olması ihtimali de var
dır. Onun için hükümet bize mukabil projeyi, yani ih
zar ettiği projeyi 'buraya getirir verir, bize. Bu proje 
maalesef basılması lazaan, gelirdi. Fakat basılmamıştır. 

Fakat gariptir efemdiler, bizden saklanılan proje 
yarın verildiği anda bütün Avrupa gazeteleri de yaza
caktır. Sonra biz de burada icraî ve teşriî salâhiyet; 
haiz bir heyetiz. Onun için bu proje buraya gelir, 

madde madde müzakere edifir, ondan sonra Heyeti 
Vtkjleye lâzım gelen veçhe verilir. Onun üzerine yü
rür; kaibul ettiğimiz şekli idarenin icabı budur. Eğer» 
bu kabul edilmez de gizli bir siyaset takip edilmek is
tenilirse ondan-kimse mesuliyet kabul etmez. Efendü-
ler çünki mesele memleketin istiklâli. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Si
vas) — Efendiler, arkadaşımız Durak bey, Ali Şük
rü 'beytin ifadelerinde bir noktayl imaya çalışıyorlar. 
Çok ılica ediyorum. Zan ederim her şeyde asıl bedeli-
zimmet lâzımdır. Aksini söylemek için madde tasrih 
etmek lâzımdır. Efendiler şu kadar zamandır arkadaş
lık ediyorum. Tekrar ediyorum. Hiç bininizden fazla 
değil fakat hiç birinizden eksikde, haysiyeti ve şeref 
sahibi değiliz. Ne gizli bir şey yapmak istiyoruz ve 
ne de onu yapmak mcsbuTİyetinde olur da söylemeyiz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Rica edenim 
öyle bir şey söylemedim. Af edersjiniz yanlış anladı
nız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Her şey 
açıktır sizce. Hiç bir teahhüt altına girmemiştir, Hü
kümetiniz. Çünki giremez imkânı yoktur. Şerbetsiniz. 
Tehlikeleri soyuyoruz. Ya harp veya Sulh. Ali Şüıkmü 
bey hayır diyor. Bunun ortası da ıvar diyor. Efendi -
•4er vaziyetin hakikati budur. Ortadaki belki dir. 
Belki 'üzerine hükümet yürüyemez, dururuz. Aîitı ay 
hiç bir şey olmaz. Düyunu umıılmiyemiz)i harbe has
rederiz. Bilmem nemizi harbe hasrederiz. Bunlar na
zariyedir. Şimdi tanif etmekle yapmak arasındaki me
safeyi müsaade ederseniz alimlik sattığıma hami et
meyiniz. Tecrüıbe üzenine bir şey arz etmek isterim. 
Bu âciz arkadaşınız da bu milletin sayesinde dört defa 
beynelmilel konferanslara iştirak etmiştir. Efen'diller, 
bir şeyi ıböyle oturup ifade etmek bir şekli hendesî 
hatjtı müstakimdir. Fakat onun mahalline getirip yap
mak şekli hendesîde mükaptır. Aralarındaki fark bu 
kadar kolaydır. Çok söylemek benim de başımdan 
geçmiştir. Ondan başka sulh müzakeratında evdeki 
pazarın çarşıya uymadığının en celi ve bahir misali 
şöyle yapmak vardır. Burada düşünürsünüz, taşınır
sınız. Şöyle manavra yapsak, masa başına oturdu mu 
karşınızdaki adam, insanın tarihini değiştirir. Onun 
•için bu noktai nazardan düşünelim, Biz diyoruz ki 
Meclisin arzusu olarak heyeti murahhasamız geçen 
günki takıür veçhile mütehassıslarını dinleyecek, siz
den karar istemiyoruz. Efendim, siz bize müsaade 
edeceksiniz. Böyle sulh aramak için (A sesleri) paça
mızdan tutup atarsınız, sizi beğenmiyoruz dersiniz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY — Mudanya mukavelesi de 
böyle oldu. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (-Devamla) — Oyla olma
dı öyle ölmıadı. 

ALİ ŞÜKRÜ ıBEY (Devamla) — Öyle oldu; oy-. 
le oldu. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Şükrü ıbey arkadaşımız 
htfkjümötiımliz 'haricinde müzakere oluyor g'bi bir söz 
söylediler. Ona cevap vermediniz. Lütfen ona cevap 
verirsiniz. 

ıHÜSEYİN RAUF BEY ('Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Zan ederim, Ibuna dört gün cevap verdim. Si
zlin bilimedıiğliniz ne bir müzakere, ne de bir gizli mu--
aJhöde ve ne de fok. teahihut vardır, yani bundan iyi 
bir oevaıp ine okır? 

ıSIRRI BEY — Kalbul edeniz Paşam, Mademki 
Heyeiti Vekiilenin malumatı haricindıe heyeti murahha
sa bir teklifte bulunmamıştır diyorsunuz. Neden he
yetli muraihhasanızın. kararına muhalif bir projeyi.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyrun rica edenim. ıSöyledi/'klenimi anlamadınız. 
Gizli bir m'uaihhede yoktur diyorum. Heyeti murah-
Ihasaınjtzın söyi'ediğinli siz de biliyorsunuz, .'biz de bili
yoruz. Gizlidir, bizim konuştuğumuz gizlidir. 

SIRRI BEY (Devamla) — Hayır arkadaşım de
mek istılyoraım iki.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Denuic is
teyenler anlamamışlar. Demek isteyenden anlayamaz
sınız. Açık söylenirse anlarsınız. Öyle şey olmadığını 
söyledim. İmadan anlamaz, taş kafa vardır. Açık söz
le açık kalple anlar Ibu (kafa. 

IREIİIS — Efendim müzakerenin de kâfi oldu
ğuna bir çok talkriir vardır. Müsaade ederseniz tak
rirleri o'kuıyalım. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Ben usulü 
müzakerenin aıdemli kifayesi hakkında söyliyeceğim. 

ALİ RIZA ıBEY (Kars) — Heyeti Vekile 
Reisinden suıal olarak ikinci ankadaşdan sonra bir 
sual soracakitım. Usulü ^bilmediğime atfedin. 

fREİS — Hayır, hayır öyle değil. 
A I İ RIZA BEY (Devamla) — Belikti de zühul ol

muştur. İkinci 'defa çıktığında lütfen bana cevap ver
sinler, Meselâ bu 'heyeti murahhasamız acele oraya 
gidecek <ve sulh şaıttl arını tekrar edecek, bütün bu fi'k-
rimlizi alt üst yapan bir iş varsa, o da, hükümettin bu 
işleri gayet (glizlli tutması ve bütün mahrem işlerden 
ibizi halberdar etmemesidir. Lütfen buna cevap veriniz. 
Mesela heyeti muraihihasamız acele cevap vermeye 
veya onların teklifatmı iltihak etmeğe mecibur mu--
dur, ki bizi bu kadar, sıfkıyorsunuz? Orada sulhu 
tekarrür ettirmek için bir kayıt ve şarta tabi tutul-
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| muş mudur? Acaba üç gün, beş gün yahut bir hafta 
için söz mü vermişsiniz ki... 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra V. H. Reisi) (Si
vas) — Sizlin kafanıza başka türlü ne girer 

ALİ RIZA BEY (Devamla) — O halde bu kadar 
acele etmeye sebep nedir? 

RAUF BEY (Devamla) — Ben burada sabahtan 
beri sorduğunuz sualin cevabını on defa söyledlim. 
Hiç bir kayıt ve şarta tabi değildir, dedim. Orduyu 
yürütmek mecburiyetinde kalırız dedim. Daha ne 
istiyorsunuz. 

ALİ RIZA 'BEY (Kars) — Acele eümeğe sebep ne
dir? 

(HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) Onu da kaç 
defa söyledim. Cıvıtırsınız, cıvıtırsınız dedim (Gürül-
'tüler) İstanbul'da tutulamaz bir hale geliir. İstanbul'da 
öyle hadiseler olur ki Orduyu yürütmek mecburiye
ti nd-e kalırsanız sulh tezahhur eder. 

ALİ RIZA BEY (Kars) — Öyle görüyoruz ki 
sulh talik edilmemiştir. Müzakere inkitaa uğramış
tır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Suih teah-
tıur etmiştir. 

ALİ RIZA BEY (Kars) Bu ifadenizden anlaşılı
yor tki; Suih tâEk edilmemiştir. Müzakere inkita et
miştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, Sulh teahhür etmiştir. 

ALİ RİZA BEY (Kars) O halde muharebe diye 
bir şey yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sence 
yoktur bence vardır. İtimat etmezsen atarsın beni. 
Bu vazifeyi yapacak çok arkadaşımız var burada. 

ALİ RİZA BEY (Kars) — Sonra bir de ikinci 
suallim, henüz cephede hakikaten Türk Ordusunun, 
Türk efradının kazanmış olduğu muzaffer bir vazi
yette heyeti murahhasamızda o muzafferiyeti idare 
ditiği halde son noktada, birden bire yelken bırak-
masındaki sebep ve hikmet nedir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
ederseniz bunu arz ettim. Burada çıktım kürsüye, 
İsmet Paşa hazretlerinden evvel bu müzakere açılır
ken ihtika, yani müzakerenin devamı imkânının 
kalmadığı anlatıldıktan sonra heyeti murahhasamız 
hiçbir kaydı tazammun etmemek üzere cihan efkârı 
umumiyesine bir söz söylemiştir. Hiçbir taahhüdü 
tazammun etmez dedim. 

ALÎ RIZA BEY (Kars) — Sonra efendim üçün-
I cü sual. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Dördüncü 
olsun (Devam sesleri) 

ALİ RIZA BEY (Kars)*— Efendim, dün arka
daşımın birici buyurdular ki; Adliye müşavirlerinden 
bir kişi o işi rnüdafa ötmek üzere bir arkadaş istifa 
etmiştir. Bu böyle olduğu gibi bendeniz de, işittiği
me -göre, heyeti murahhasamızın birisi velev ecza
sından birisi arıftirarı irtikâp etmfiştir. Bir çok mü
him esrarlarımızı götürmüştür. Belki haberlin yok, 
götürmüştür. Acaba yelken bırakmamıza bunlar mı 
sebep olmuştur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
arkadaş yelken bırakmadık yelken şişiyor görüyor
sunuz. Heyeti müşavere heye*!i murahhasaya noktai 
nazarını açık serbest söyleyettailmek... Efendim; yel
keni bırakmadık, yelken pişiyor. Çünkü yakında gö
rüyorsunuz. Filân müşavir efendi arkadaşımız böyle 
dem'iş, doğru mudur? İsmet Paşa buna dün saraha
ten cevap verdiler. Dedli'ler ki, heyeti murahhasa ve 
müşavirler fikirlerim' söyleyebilmelidir ki istifade 
edildin. Müşavirlerden herhangi biri şöyle söylemiş
tir veyahut böyle demiştir, diye mesuliyet aranırsa 
müşavirliğin mümtaz olan meziyeti kaybolur, dedi
ler. Onun idin müşavirler söyler, onunla amel ötmek, 
etmemek meselesi heyeti murahhasanıza aittir. 

ALİ RİZA BEY (Devamla) — Hafi firari irti
kâp eden hakkında malûmat veriniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bununla 
alâkası yoktur. Fakat izah edebilirim. 

SALÂHATTİN BEY (Merfin) — Âdi şeyler on
lar. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — İntihaptaki di
rayeti gösterir. Yani hudut haricimde o firar keyfi
yeti. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Yok, yani mahrem 
evrak açılmıştır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, 
şimdi müzâkerenin kifayetine dair arkadaşlar bir tak
rir vermişler. Yani ne suretle müzakere edeceğiz. Bu 
teyayün etmeden usulü müzakerenin kifayetine dair 
verilen takrir mahalline masruf değildir. Arkadaşları
mızın bundan evvel verdikleri takrirde heyeti mu
rahhasa ne yaptıklarından bize hikâye etsin diye 
tekJif yoktur. 

REİS — Takrirde böyte bir şey yoktur. 
YAHYA GALtP BEY (Devamla) — Bundan ev

velki okunan takrir ve hatta müzakeremize sebebiyet 
veren takrirden bahsediyorum. Dün doktor Rıza 
Nur Beyi dinledik. Yukarıdan aşağı hikâye etti. Üç 

saat. Rica ederim dünkü hikâyesinde bilmediğiniz ne 
vardı? Heyeti murahhasa titizce hareket etmiş kî de
ğil sizden gizlemek, âlemi matbuattan bile müzake
resini gîzlememıiştir. Çünkü bize beyanatı gazetele
rin verdiği malûmattan daha nakısdır. Gazeteler on
dan fazla malûmat vermfştâr. Şimdi Hasan Bey me-
saiîi maliyeden bahsedecek, o da onun aynıdır. Biz 
diyoruz ki arkadaşliarımızdan bir kaçı diyorkii He
yeti Veki4enin tanzim ettiği proje üzerine müzakere 
edelim ve bunun üzerine müzakere cereyan etsîn. Bu 
proje bizim elimize gerdiği gibi daha proje elimiz
den çıkmadığı halde Avrupa gazeteleri yazacaktır. 
Çün'kü Su projeyi aldıktan sonra içine ya bez sara
cağız ya peynir saracağız, yahut birisine ihsan ede
ceğiz. Sen de oku diye. Bunun ortasını bulalım efen
diler. Mesefe mühimdir. Avrupa'da bir meseleyi mü
zakere ediyoruz. Gazetelerden mahrem değil halk
tan mahrem değil. Bugün en mühim bir mesele mü
zakere edeceğiz. Hangisi kabul olunacak, hangisi 
kabul olunmayacak. Bilmiyorum. Heyeti Celile di
yorkii gayrı kabili kabuldür bu proje. Kabil olan bu 
projeyi ihzar etmiş midir? Etmişste nerededir? Heyeti 
Vekile iki meseleyi bizden istrjjpr. Biri mesaili ma
liye, diğeri şerefe taallûk eden mesele. Bu iki imse
le hariç olduğu halde hangisini kabul etmüşfer? Şim
di ikisinden birisini, büz hangisinü kabul edeceğiz? 
Kaibul ettikleri btir şeyi getirsinler mahremiyeti na
sıl muhafaza edilecektir? Onu da bilmem, korkarak 
istiyorum. Affınıza mağruren söylüyorum. Fransız' 
larla akdedilen itilâf nameyi evvelce tekarrür ettirdik. 
Onun üzerine müzakere intaç edildi. Resmî kabul 
bir merastim olarak ifa edildli. Bu da böyîe yapıla
maz mı? Beti diyorum iki ciheti nazarı dikkate al
maksızın ihzar ettikleri projeyi burada gösttersünler, 
anlayalım. Fakat bunun mahremiyetini nasıl yapaca
ğız? Onu da bilmiyorum. 

REİS — Efendim müsaade edersenliz takrirleri 
okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Sulh meselesi için üç gündür Heyeti Umumiye-

de müzakere cereyan ediyor. Aylarca müzakere olsa 
yine ,bir netice istihsal olunamayacağı emsalii adide-
siyle • nfüsbîttir. Bendenizin itikadıma kalırsa Lozan 
Konferatkından verilen projeye mukabil Heyeti Ve
silece mutesavver olan mukabil proje tanzim olu
narak Heyeti Umumiyeye ita olundukta»! sonra işbu 
projeler üzerinde madde madde müzakerat icra ve 
ittihazı karar olunarak neticei mukarreratın Heyeti 
Vekikye tebliği lâzımdır. Mukabil proje meydanda 
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olmadığı halde murahhasların izahakiyle ittihazı mu-
karreıat olunmak mümkün değildir. Evvelce mu
rahhaslardan izahat alınmasına karar verilmiş ol
ması, mu'kabil projenin Büyü'k Millet Meclisince 
tetkikine bir mârii teşkil edemez ve öyle izahat üze
rine hiç bir karar ittihaz olunamaz. Böyle hayat ve 
mematımıza taalluk eden bu misillu mevaddı mühim -
mede isticali müstelzfim hirmandır. Mahaza Teşki
lâtı Bsasliye Kanunun yedinci maddesi mucibince 
•sulh akdi ancak Büyük Millet Meclisine aüt olduğun
dan lâyikiiyle tetklikat icra ve mukabil proje tashih 
ve tasvip olunmak üzere projenin Heyeti Umumiye-
ye i'tasiyle madde bemadde müzakere icra ve mu-
karrerat lîtti'haz olunmasını teklif eylerim. 

3 Mart 1339 
Karahisarı Şarki 

Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Usulü müzakere hakkındaki müzakere kâfidir. 

Heyeti Vekitehin hazırladığı mukabil projenin he
men azalara yazdmlmasını veyahut tabı ile tevzii, 
otidan sonra fasıl fasıl müzakeresine devam edilen 
mesail hakkında murahhaslardan başka müşavir mü
tehassısların dinlenmesini teklif eylerim. 

3 Mart 1339 
Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

Riyasetti Celileye 
Müzakere hakkında verilmiş bir kararımız var

dır. O karar dairesinde murahhaslarımız henüz isÜ-
ma edilmernlişifiir. 

Muta karara i'ttibaı ve murahhasların istimaından 
sonra ^tabederse eşkali müzakerenin takarrür esti
rilmesini teklif eylerim. 

Saruhan 
Hasan Avn'i 

Riyaseti Celileye 
Muahhedei Sulhiyenlm üç yüz kırk küsur aza ile 

müzakere edilerek ret veya kabulüne karar verme
nin imkânı müştereki tahakkuk etmekte olduğundan 
Heyeti Vekilerıin itimat meselesi mevzubahis edile
rek alkdi sulh için itimadı ha'iz bir Heyeti Vekilenftı 
intihap veyahut Heyeti hâzıraya itimat buyrulması-
nı teklif eylerim. 

3 Mart 1339 
Trabzon 

Hafız Mehmet 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilen mevaddı müteferrika hayatımı

za ve bütün mevcudiyetim/ize taallûk eylemesi hase
biyle her bir fasıl hakkında heyeti mura'hhasamız 
tarafından verilecek izahatı müteakip haltipler müta
lâalarını beyan ve neticeye raptedildikten sonra di
ğer fasla geçilerek müzakerenin bu suretle cereyan 
eylemesini teklif eyleriz. 

Mart 1339 
Malatya Mersin 

Sıtkı Ziya 

Riyasetti Celileye 
Heyeti Vekilece mukabil bir proje ihzar ve esası

nın Meclisi Âli'ye arz edildiği Rauf Beyefendi tara
fından beyaın ve neticei müzakerede bu projeye Mec
lisi Âlinin Mtılaı tabiî olacağına nazaran her fasıl 
üzerinde Mecliai Âli'nin icrayı müzakere ve izharı 
kanaat etmesi icabetmeyeceğine ve azayı kiramın 
hakkı mütalâa ve kanaatini mütehassısların beyana
tından ve mukabil projenin Meclisi Âliye arzmdan 
sonra istimal edebileceğine binaen muahhedenin 
Heyeti Umumiiyesi hakkındaki umumi müzakeremin 
mütehassısların beyanatı neticesine ve mukabil pro
jenin arzına talikini ve mütehassıslarım' istimama de
vam olunmasını teklif eylerim. 

Muş 
Abdulgani 

Riyasetti Celileye 
Heyc'Si murahhasamız Avrupa'dan gelirken Av

rupacılar ellerine şu kitabı vermişler. Burada Heyeti 
Vekile bu kitabın içinden işimize yarayanı aldılar. 
Diğerlerini attılar, işte bugün Meclisimizde müza
kereye zemin olabilen ancak Heyeti Vekilen'in bit-
tefrik 'tespit ettikleri kısımdır. Binaenaleyh mevaddı 
müshitei mezkûrenin Heye>t!i Vekilece Meclise tevdii
ni ve müzakerenin bunun üzerine yapılmasını teklif 
eylerim. 

2 Mart 1339 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
REİS — Efendim takrirleri icmal edeyim. Şu tak

rir usul meselesi tahtında mukabil proje hakkında 
Heyeti Cehle malûmal'.tar olduktan sonra müzakere
nin ve münakaşanın devamı müsaade ederseniz bun
dan sonra Heyeti Murahhasaya dahil olan arkada
şınız da burada malûmat verdikleri zaman Heyeti 
Vekile tarafından tabı ve tevzi edilen bu muahede 
'kitabı yanlış tercüme edilmiştir. Evvelâ buraya ge
len murahhaslarımız yahut müşavirlerimiz söyliyece-
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ği mevaddı tashih etsinler. Tercüme hatasını bir. 
İkinci müsaade ederseniz o madde hakkında muka
bil projeleri nedir? Evvelâ onları müzakere ederiz. 
Sonra o fasıl hakkında müzakere edilsin, yani malu
mat versin. Yani 'isterseniz bundan sonra müzakere 
devam ederken heyeti murahhasadan veyahut müşa
virlerden gelen beyler, evvelâ tercüme hatasını tashih 
ettikten sonra o fasla ait olan mukabil proje ne ise 
0 madde tay edilecek, yahut yerine başka birisi ko
nacak. Onları da söylesin. Ondan sonra faslın heyeti 
um-umiyesi hakkında ve netice hakkımda büyük mü
zakereye devam ederiz, ikinci mesele birinci defa 
kabul ettiğimiz karara göre tekmil heyeti murahhasa 
malumat verdikten sonra Heyeti Celile müzakere ede
cektir. Bazı arkadaşımız diyorlar ki hayır her murah
has hangi fasıl hakkında veyahut iki fasıl hakkında 
malumat verdikten sonra müzakere edelim. Bir şey 
arz edeyim. Evvelki usul üzerine kabul ettiğiniz mü
zakere ki yedi arkadaş 'söz almıştır. Şimdi böyle her 
murahhas söyledikçe tabiî bu arkadaşların sözleri 
mahfuz olması, söz alacak olanların da... 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) — Abesle iştigal 
paşaım. Şu takrirlere ait olan kısım eğer tasvip eder
seniz evvelâ şu kitapta tercüme hatalarını tashih ettik
ten sonra mütalaalarını söylesinler( Çok muvafık ses
leri) 

DURAK BEY (Erzurum) — Evvelce söz alan
ların sözleri mahfuzdur Eğer bu meseleyi kabul edi
yorsanız Hafız Mehmet Beyin takriri esasen müza
kerenin kifayeti hakkındadır. Yani bitirelim diyor. 
Hükümete itimat etmiyelim diyor. Esasen Heyeti Ce-
1 ileniz... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Arkadaş
lar; biz buraya memleketin düveli itilâfiye her biri
miz birer yerden intihap edilip geldik ve içimizden 
bir Heyeti Vekile ayırdık. Bunlara itimat ettiğimiz 
için ayırdık. Fakat olabilir ki bir çok zaman geç
tikten sonra bu Heyeti Vekilenin bir kısmını azil 
tebdil etmek muvafıktır. Yalnız bunlar mevcut olduk
ça bunlara karşı itimadımız zarurîdir. Bir Heyeti Ve-
kileye itimadımız yoksa onu yerinde tutmak menafü 
memlekete mugayirdir. Tuttuktan sonra da itimat et
memek yine menafü memlekete mugayirdir. Heyeti 
Vekile bir muahhedeyi sulhiye ile karşımıza geldi. 
Bu muahhedei sulhiyenin bir ciheti iyidir, bir ciheti 
fenadır. Bu ciheti sayam kabuldür. Şu ciheti şayanı 
kabul değilddr. Efendiler bu mesele nispî bir mesele
dir. Ben vaziyeti siyasiye, vaziyeti askeriye ve vaziye
ti maliyeme nazaran şu muahede sayam kabuldür ve-
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yahut değildir diyeceğim. Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi gelip bana bütün vaziyeti askeriyeyi izah 
etmedikçe ben şu muahhedei sulhiyeye iyi veya fe
nadır diyemiyeceğim. Keza ahvali maliyemizi bilece
ğim. Ona göre muahedenin bu cihetini kabul edip 
etmemek lâzım geldiğine karar vereceğim. Kezalik 
vaziyeti askeriyeyi dahi bu suretle bilmekliğim lâ
zım gelir. Eğer ben bugün dünyaya hâkim bir vazi
yette olduğumu anlarsam ne bu muahedei sulhiyeyi 
anlarım ve ne de hükümetin verdiği kararı isterim. 
O vakit ben garbî Trakya'ya gitmek isterim, isterim 
ki Bağdat'a gideyim. Benim vaziyeti askeriye ve ma
liye hakkında vukufu kâmilem olmalı ki ben bunun 
için burada rey verebilmeliyim. Yoksa verdiğim reyde 
isabet olmaz. Şimdi bize karşı gerek Erkânı Harbiyei 
Umumiye ve gerek Maliye Vekili 330 kişi arasında 
bütün vaziyeti askeriyeyi izah edebilir mi? Ederse doğ
ru olur mu? 

NECATI EFENDİ (Lâzüstan) — Bendeniz de söz 
istiyorum. Bu husus şayanı müzakeredir. 

REİS — Hayır efendim. Hafız Bey takririni 
izah ediyor. Müzakere yoktur. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Efendiler, 
şimdiye kadar mevcut olan devletlerin bir çok teca-
ribi neticesinde hasıl olmuş eşkâl ve vaziyet haricine 
çıkarak bir muahhedei sulhiye müzakeresini 340 ki
şi ile bilmüzakere ret ve kabulüne dair karar ver-
mekliğimiz doğru değildir. Bunun fenalığını bizden 
evvel görmüş milletlerin, devletlerin ahvaliyle sabit
tir. Bizim dahi bugünkü vaziyetimiz buna delildir. 
Burada cereyan eden böyle mühim bir müzakere es
nasında her türlü ahvali askeriyemizi burada izah et
mek, ahvali maliyemiz hakkında tamamiyle malumat al
mak doğru değildir. Bunu ancak on kişi, yirmi 'kişi, 
eğer az ise bunlara on kişi daha ilâve edelim. Bun
lara salâhiyet verelim. Bunlar muahedei Sulhiyeyi 
müzakere ve tetkik etsinler. Veyahut Heyeti Vekileye 
itimadımız yoktur diyelim, istifa edelim. Benim fik
rim budur. 

RElS — Efendim Hafız Mehmet Beyin takririn
den bendenizin anladığım ve izahatından anladığım 
bu meseleyi burada müzakere etmiyelim, kâfidir. Hal
buki bendenizin anladığıma göre Heyeti Celile bu 
meselenin daha müzakeresine yeni başlamıştır. Kendi
lerinin buyurdukları gibi malumat almak ise Heyeti 
Oelilenizin kabul ettiği takrirle karar verilmiştir. He
yeti murahhasayı dinledikten sonra Heyeti Vekile-
den ayrıca sualler vardır. Onlar da dinlenecek. Bina
enaleyh bendeöiz bundan müzakerenin ademi kifayesi 
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manasını çıkarmıyorum. Eğer müzakerenin kifaye
tini kabul ediyorsanız lütfen ellerinizi kaldırınız. Ka
bul edilmemiştir. Şu halde müzakereye devam edebi
liriz. Binaenaleyh söz beyindir. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Paşa Hazretle
ri, takrirleri reye koyunuz. Bu mecburîdir. 

ABDULLAH EFENDİ (Bolu) — Zatı âliniz tak
rirleri hülâsa ediniz. O hülâsa üzerine reye koymanız 
icabeder. 

RElS — Pekâlâ efendim takrirleri reye koyaca
ğım. 

Buraya heyeti murahhasadan izahat vermek üze
re gelecek murahhaslar izahat verirken evvelâ bize 
tevdi ettikleri muahededeki tercüme hatasını söyliye-
cekler, ondan sonra mukabil projeyi okuyacaklar. 
Yani o fasla ait proje neden ibaret, hangi maddeyi 
tay ve hangi maddeyi kabul edeceklerini malumat ve
recekler. Ondan sonra izahat verecekler. Müzakere
nin bu yolda cereyanını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Bu tarzda kabul edilmiştir. Söz Hasan Beyin
dir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Paşa Haz
retleri, benim takririmi reye koymadınız. 

SITKI BEY (Malatya) — Verilen takriri bir de
fa reye koyunuz. Ondan sonra Hasan Beyi dinleye
lim. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Ne zaman tas
hih edecekler. 

HASAN BEY (Trabzon) — Ben ibareyi okuya
mam. Hükümetin ve heyeti murahhasanın düşünül
düğünü söylerim. İbare okuyamam. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Nasıl okuya
mazsın. Verilen karar mucibince okuyacak kim ise o 
gelsin. 

REİS — Hasan Bey Heyeti Celilenin kararı var
dır. 

HASAN BEY (Trabzon) — Benim elimde bir 
şey yoktur. Nasıl okuyayım. 

Efendiler muahedei sulhiye projesine dahil olan 
mesailin bendeniz tarafından izah edilmesi lâzım 
gelen aksamı, mesaili maliye ve iktisadiyedir. Heyeti 
Celilenizce mütalaa buyrulan mukabil teklif projesi
nin 45 nci maddesinde mesaili maliye başlar. Konfe
rans mesaîsine ait mesaili maliye ve iktisadiye şöyle 
bir taksime uğrar. Mesaili maliyeden deyince evvelâ 
düyunu umumiye mesaili, ikinci mesele işgali aske
ri mesaili ki şimdi mevcut değildir, çıkmıştır. Bir de 
mesaili maliyeye müteferri olan mevadı müteferrika. 
Mesaili maliyenin hududu esasiyesi şudur. Düyunu 

umumiye mesaili Düyunu Umumiyei Osmaniyenin 
sureti taksimi ve kimler arasında taksim edileceği, 
hangi deyn taksim edileceği, hangi esasa göre taksim 
edileceği - hangi deyn deyince hangi taraftan tediye 
edileceği demektir - Meseleleridir. Düyunu umumi
yei idariye mesailinin tarihçesini yapmakta bir fay
da yoktur. Meselenin son safhalarına gelmek ve me
seleyi hülâsa etmek daha doğrudur. İlk defa geldiğim 
zaman bu meseleyi Heyeti Âliyelerine teferruatı hak
kında uzun uzadıya arz etmiştim. Şimdi onları izaha 
hacet yoktur. 

Taksimi düyun iki safha gösteriyor. Birisi Balkan-
harbini müteakip o zamanki Osmanlı devletinde hu
sule gelen tebeddülatı arziyeye binaen mevcut düyu
nun alâkadar memleketler arasında taksimi. İkinci 
safha harbi umumîyi müteakip husule gelen ta-
havvülatı arzî yenin istilzam ettiği taksim düyun me
selesidir. 45 nci madde bunları beyan ediyor. Bidayet
teki nöktai nazarımıza göre bu birinci düyuna dahil 
olması iktiza eden bir mesele idi. O da bundan kırk 
'beş sene evvel Bertin muahedesiyle ayrılmış ofan his-
sei düyunun bu taksim esnasında nazarı itibara alın
ması ve o hissei düyunun alâkadar olan memleketle
re yüklehiimesi idi. Taksimi düyun hesabında ihtilaf
lı olduğumuz şeylerden birisi de bu idi. Neticede bu 
meselenin arzumuz dairesinde halli imkânı olmamış
tır. Sebebini arz edeyim. Berlin kongresinin Balkan 
devletlerine ayrılan bir kısım ki Bat» Aliye mikdarı 
•tdbliğ edilmiş idi. Bu (1877) tarihinde vaki olan vazi
yet o zaman daha Osmanlı memleketinde düyunu 
umumiye idaresi mevcut değil idi. Berlin kongresini 
müteakip bir iflas vaki olmuştur. Bu iflas neticesin
de yapılan bir konkordato bir tesfiyei düyun ona 
sindvka derler, öyle bir masa yapılmış, tesviyei düyun 
yapılmış. Bunun kiminde yüzde dört, kiminde yüz
de otuz bittenzil düyunu umumiye idaresi meydana 
gelmiş ve (A, B, S) tertiplerinin de miktarı ve aksa
mı mühtelifesi tespit edilmiş idi. Bu tesviyei düyun 
ve iflası, Berlin kongresinin Balkan hükümetlerine 
ayırmış olduğu bir hisse olmak itibariyle nazarı iti-
bare alamayacağız ve o devletlerin hiç biri kırk beş 
sene evvel yapjîmış projeyi yeniden kalbul etmiyecek-
lerini sarahaten söylediler ve kabul etmediler. Bizim 
için de Berlin Konferansının ayırdığı hisseler mesele
si mesaili esasiyeden değil idi... ve kısmen tesviyei 
düyun muamelesi Berlin Konferansının ayırdığı his
seler üzerinde de hukükan haizi tesir olması lâzım 
gtlirdi. Taksim cetveline bunu ithal ettiremedik. Fa-
'ttfa* büsbütün bu mütalaalarımızdan da vaz geçmedik. 
Bir vaziyet hasıl olmamak için muahedeye bir madde 
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rapt ettik. Türkiye Berlin Konferansı ile Balkan dev
letlerine ayrılan hisselerin kendilerine tevdii için ve
rilen hakkın istifasından bu defa dafn vaz geçmediği
ni ve bu hakkından her fırsatta istifade etmek iste
diği, bunu biz beyanname raptı suretiyle bu balbtaki 
mütalaamızı muvafakat etmek şeklini ihtiyar etti. 
İkinci safha içerisinde, yani birinci saftıai taksimde 
mütebakisi itibariyle bu kırk beşinci maddenin ru
huna muhalif değildi. 191'2ide mevcut olan düyun 
Balkan devletleriyle Türkiye arasında taksKm edile
cek ve muahedenin meriyetine vaz edildiğinden iti
baren mürettehatı seneviyeleri o memleketler hesabına 
işfiyeceklerdir. Bu mürettebanı seneviyelerin tedavül
de kalanların suveri sairesi hakkında ayrıca madde
ler mevcuttur. 45 nci madde hututu esasüyesinin bu 
esas dairesinde kabul edilmiş ve kaibul edilmesi ica-
ibeden bir maddedir. Taksimi düyun tatbikatta iki 
suretle mevzubahistir. Deyriin mürettebatı seneviyesi 
her hangi bir esas dairesinde alâkadar olan devletler 
'beyninde veyahut mürette'batı seneviyeye tejbaan dey-
nin resüknali sermayed itibarisi de ayrıca deyne da
hil olur. Uzun uzadıya münakaşayı mucip olmuş, biz 
yalnız mürettebatı senevi yeyi değil müstekil bir deyn 
sahibi olmak ve herkesle alâkamızı fiiliyat üzeninde 
yanü şekil üzerimde kesmiş olmak için deynin serma-
yei aslisini dahi yekûna koydurmak için ısrarda bu
lunduk. Bu noktai nazarımız kabuH edilmiştir. Nafi 
'bir şekilde ka'bul edilmiş projede bunu itham edecek 
şekli koymuşuzdur Yalnız düyunu Osmaniyenin ser
mayei itibarîsini teşkil için bu taksim edildiği gibi 
•bunun eşkalini terviç içlin behemahal bir komisyo
nun toplanması ve bu komisyon mevkii meriyete kon
duktan üç ay sonra nihayet bir sene sonra vazifesi
ni fiilen ikmal etmesi ve ikmal etmediği takdirde Tür-
k'iye'nlin deyn için resen ve müstekilien yeni esham 
ve tahvilât çıkarmak salâhiyetini haiz bulunduğunu 
'ihtiva eder madde koymak şartiyle bu şekildeki 
maddeyi * de tashih ediyoruz. Alelumum düyun me
sailinde noktai nazar ve davamız şudur. Türkiye Os
manlı imparatorluğunun ma'baadı değildir. Temadi
mi değildir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Ya nedir? 
'HASAN BEY (Devamla) — înkisam etmiş bir 

imparatorluğun haleflerinden birisidir. 
SALÂHATTÎN BEY ("Mersin) — Babamızı neye 

inkâr ediyorsunuz? 

HASAN !BEY (Devamla) — İnkâr etmiyoruz. Ba
bamız olduğuna nazaran yamız oğlu biz değiliz. Biz
den başka evlâtları da vardır. Binaenaleyh vefat et

miş ve bir çok evlâtlar bırakmış bir babanın emlâki 
hakkında tesviyei düyunu karşısındayız. Gerek deyni 
ve gerek alacağı. Şunu arz edeyim ki bu tez mımasım-
larımız tarafından kaibul edilmiş değildir. Onlar bizi 
daha ziyade Osmanlı İmparatorluğunun yegâne vâ
risi ve onun temadisi şeklinde görmek istemektedir 
ve tekliflerli de daima o şekil dairesinde yapmışlardır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Fark var mı
dır ben anlıyamıyorum. 

HASAN BEY (Devamla) — Esaslı fark vardır. 
Tatbikatta gösteririz. Binaenaleyh düyunun sermayei 
itibarîsi taksim eden 46 ncı maddede şayanı kaibul 
olmayacak bir şey kalmamıştır ve zaten bu muahe
de muhtasaran bu şekilde lobimize oluyor. Sermayei 
itibarinin taksiminden doğacak olan müşkülât diğer 
hissedarlar için yapılacak işlerin teferruatına geçme
yelim: 

YAHYA GALİP ©EY (Kırşehir) — Surette tas
hih ediniz ki yazacağız. 

HASAN BEY (Devamla) — Evvelâ kırk ikinci, 
kırk beşinci maddede bir şey vardır ki onu çıkarmak 
lâzımdır. Tay edilmiştir. 

YAHYA GALÎP BEY (Devamla) — Kırk be
şinci maddeyi oku; 

HASAN BEY (Devamla) — Bana bütün madde
leri her kelimeyi ayrı ayn okutacak misnnz? Boyfe 
başa çıkmaz. Kırk beşinci maddedeki tashihat X9 ncu 
sahifede ikinci satır ve beşinci maddede (kuyuritı ih-
tiraziye) kaydını tay ediyoruz. 

YAIHYA GALİP BEY (Devamla) — O halde dü
yunu umumiyei Osmaniyenin teahhudat senevryesmi 
okumuyorsunuz. 

HASAN BEY (Devamla) — Bunlar ayrı, ayn şey-; 
lerdir. Hem teahhudatı seneviyenin itibari mevcut
tur. Hem de sermayei itibarîyi istediğimiz şekilde tef
rik için de müstekilien ayrıca koymuşuzdur. Ve onun 
tahsisatını ayrıca okuyacağım, trae edilmediği ve ge
rek gösterilen karışıklıklar kifayet etmediği takdirde 
tarzı tediyesi hakkında ihtilâf zuhur eylediğinden iba-j 
rettir. Orada bir (igerek) ister. 

YAHYA GALİP BEY {Devamla) — Canım Pa
şam şunu baştan aşağı okusanıza. 

MASAN BBY, (Davamla) — Okuyorum efendim. 
Bu madde şu şekilde oluyor. Karışıluklar irae edilme- \ 
dlği takdirde gerek gösterilen karşıklıkların kifayeti 
ve gerek tediyesi hakkında ihtilâf her alâkadar dev
let veyahut bu ba'bda düyunu umumiyei Osmaniye; 
hamilleri bulunanlar... (Düyunu umumiye idaresi)! 
tay edilmiştir. Cemiyeti Akvam tarafından bir lâyiha 
çıkarılmıştır. 

— 42 — 



1 : 3 3 . 3 . M39 C :• 1 

(HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekilli) (Gümüş
hane) — (L&'hlertne Türkiye'den arazi ikraz edilen) 
cümlesi de ilâve edilmiştir. 

MASAN BEY (Devamla) — Sonra 52 ncı mad
dede uhdesine bırakılmış olan nüshalardan (hiç bir 
veçhiPej kaydı ilâve etmek lâzımdır. 

RiEtlS — Yani 46 ncı madde tay edilecek tashihi 
okuyor. 

MASAN BEY (Devamla) — Tashih efendim. Alâ
kadar hükümetler her birine isabet eden teahhüdatı 
senevi yeden hissedin i taksim etmesi hususuna halel 
gelmeksizin düyunu umumiye idaresinin sermayei iti
barîsi alâkadar devletler tarafından işbu muahedenin 
mevkii meriyete vazmdan sonra nihayet üç ay sonra 
taksimine iMdar olunacak. Bu taksimat keyfiyeti ay
nı tarihten itibaren on iki ayda ikmal edilmiş olacak
tır. 

REİS — Efendim 46 ncı maddenin başında be
şinci satırın nihayeti niden taksim olunabilire kadar 
tay ve bunun yerine şu şeklil kaim oluyor. Söylüyo
rum efendim yazmız. «Oüyunu umumiye meclisinin 
51 n:i maddede muharrer şerait dairesinde alâkadar 
hükümetten her birine isabet eden teahhüdatı sene
viye hissesini taksim etmesi hususuna halel gelmeksi
zin düyunu umurriiyei Osmaniyenin sermayei itiba
rîsi alâkadar devletler arasında işbu muahedenin 
mevkii meriyete vazından itibaren nihayet üç ay zar
fında taksimine ibtidar olunacak ve taksim keyfiyeti 
aynı tarihten itibaren (12) ay zarfında icra edülmiş 
bulunacaktır» ondan sonra bu taksim için kabul edil
miş olan. Balkan muahedede mevcuttur, yazmayınız. 

Nihayet en son satırında isabet eden hissele
rin tediyesi istikraz ve avans faslı hazırın ah
kâmı nazarı 'itibare alınarak yapılacaktır. Sonra mad
denin ek satırında isabet eden hJisseleri tekasiti sene-
viyenin taksimi için kabul edilmiş olan nisbetlere gö
re (mürettebatı seneviyeden isabet eden hisselerin te-
diyes'i sermaye taksimine müteallik, ahkâmı sallifeden 
dolayı telif edilemeyecektir. Bu kısmı tay edilecektir) 
«iBunun yerine her devlete mürettebatı seneviyeden 
isabet eden hisselerin tediyesi sermaye taksimine mü-
•eaHvk hisseleri ahkâmı salifeden dolayı telif edileme
yecektir.» 

HASAN BEY (Devamla) — Karşılıkları kâfi gel
mediği takdirde yeniden aksamı varidattan teminat 
veı'iîmesi aksamını ihtiva ediyor. 

REİS — Kırk yedinci madde kamilen tay. Şimdi 
bu Ikji madde hakkında malumat verecektir. 
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'HASAN BEY (Devamla) — Kırk yedinci mad
deyi tay ediyoruz. Kırk yedinci maddenin istihdaf et
tiği bade'ttaksîm Türkiye'nin hissesine isabet edecek ! 

olan hisseden tediyesi sermaye taksiimine müteallik 
ahkâmı salifeden dolayı telif edilemeyecektir. 

Birisi düyunu umumiye idaresinin tesisine esas 
olan istikrazı salife vardır. Bunların ne suKetle tes
pit edileceğine dair esas mesele ile alâkadar. Frankla 
mı, Osmanlı parasiyle mi tediye edeceğiz diye mü
him bir mesele vardır. Onunla alâkadar görüyoruz. 
Çan'ki bir kaç kısımdan mürekkeptir, itmam etmek 
mecburiyetini tahmil ediyor. Bu mesele düyunu umu-
miyenin bakiyesinfi ne suretle ta'ksim. îk'inci kısım 
istikrazat ki düyunu umumiye idaresinin teşkilinden 
sonra yapılan istikrazat bunun fenalığı düyunu umu
miye İdaresinin tes'isi, bunlardır. Bunun için devlet 
temşiyet, idare, cibayetini düyunu umumiye idarecine 
vermek şartiyle bir mukavele yapmıştır. Binaenaleyh 
'bu kısım düyun için yeniden teminat vermeye dev
letlin mecburiyeti yoktur. Temin edilen istikrazlar ba
kiyesi o da düyunu müttehide ve demiryolTan bir 
teahhüt almak mecburiyeti yoktur. Saniyen buradaki 
teahhüt ususî varidat mukavelatında şayet veri
len karşılık senedeki varidata kifayet etmiyecek olur
sa mütebakisinin varidatı devletten ikmali zaten mua-
hedet iktizasındandır. Binaenaleyh teahhüt esnasında 
mevcut iken buraya ayrıca bir teahhüt almak lüzumu 
yoktur. Gösterilen karşılıkların baddettaksi't düyunu •• 
ümum'iyeye verilecek... merbut olması itibariyle kırk 
yedinci maddenin tayyı icaibeder. Halbuki orada dev
letin varidatından ikmali meşruttur. Bu ikisi arasın
da fark vardır. Vaziyeti hukukiyesiriin böyle olması 
icaibeder ve esasen mesele bakiyei düyunumuzun tar
zı tesviyesine tealluku itibariyle ve onun da saniyen 
buradaki teahhüt hususî varidat, ademi kifayet'inde-
dir. İtiraf etmek mecburiyetindeyiz ki hamiller na
mına düyun... 

REİS — Mukabil proje. 
HASAN BEY (Devamla) — Yani orada da ka

bul etmemişizdir. Şimdi de kabul etmiyoruz. Mukabil 
pfoje verirken çıkararak veriyoruz. Kırk sekizinci 
maddenin metnindeki tebeddülat bir kere. 

SALÂHATTİN BEY (Mersfin) — Bunu nasıl an
ladınız. 

NURİ BEY (Bolu) — Bu tay orada mı, burada 
mı yapılmış? 

REİS — Mütekabil projedir. Bizim tay ettiği
miz. 

HASAN BEY (Devamla) — ... Haiz olarak onlar 
namına bizimle bağlanmaya salâhiyetfcar değillerdir. 
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'Müracaatlarını*, mütekabil bir teahhüt almalarına 
hakki kanunîleri yoktur. Benim kendi kanaatim böy
ledir. Diyoruz k'i böyle tediye etmek istiyoruz. On
lar efradın vekâleti şahsiyesini haiz olarak bağlanma
ya salâhiyettar değiliz. Hamiller namına düyunu 
umumiyenin bakiyesinin tarzı tesviyesi olacağına dalir 
mukabil tarafın müessirlerıyle hamillerin vekillerine 
doğrudan doğruya hal etmiştir. Bu gün bu mesele 
muhik bir meseledir. Bunun emsali vardır. Sizden 
evvel başka memleketlerde geçmüştir. Romanya geç
miştir. Bulgaristan geçmiştir, ispanya geçmiştir. Fa
kat her biri bu meseleyi hamilîeriyle doğrudan doğ
ruya hal etmişlerdir. 

TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Kimler? 
'HASAN BEY (Devamla) — Murahhaslar. Onlar 

diyorlar ki bu muhik meseledir. Sizin... Hal etmiş
lerdir. Siz de bu yolu takip etmek mecburiyetinde
siniz. Siz de burada düyunu umumiye namına bakiyei 
deyninizi istikraz şeraiti hilâfına olarak şu veya bu 
para ile tediye edebilirsiniz diye bir teahhüt alama
mayız. Binaenaleyh bu meseleyi ayrıca hal etmek 
mecburiyetindeyiz. Bunu hal edebilmek için elimiz 
ayağımız serbest olmalıdır. Binaenaleyh şimdi buna 
bir teahhüt alacak olursak ileride bir ( ) gele
ceğiz ileride birinci lahika merbut onu kabul edecek 
olursak bunu kabul etmiş oluruz. Bunları çıkarıyo
ruz ki bu pazarlığı tarafeyriin menafii üzere serbest
çe hal edebilelim. 48, 45, 46 ncı maddelerde mezkûr 
teah'hüdatı seneviyenin berveçhi ati vukubulacaktır. 
Teahlhudatı seneviyenin yerine düyunu umumiye de-
m'işizdir. Fakat bu sonra kabul edilmiştir. Balkan 
devletleriyle Türkiye arasında taksim edilecek olan 
düyunu kasl ediyorum. 21 nci sahifede. Saniyen bu
nu taksimden sonra Türkiye'nin uhdesinde kalan, 
Türkiye'nin değil Osmanlı imparatorluğu uhdesinde 
kalan kelimesi olmak lâzım gelir. Devleti Osmaniye-
rfin düyunu umumiyesi harbi umumî nihayetine ka
dar yaşıyordu. Binaenaleyh bu tashihattan katı na
zar 48 nci maddede bir şey yoktur. 

HAKİKİ BEY (Van) — 48 nci maddenin birinci 
satırını lütfen okur musunuz? 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı sahip) — Harbi umumî 
esnasında yapılan istikrazlar... ilâve et. 

HASAN BEY (Devamla) — Onlara geleceğim 
efendim. 

HAKKI BEY (Van) — 46 ncı madde mezkûr. 
HASAN BEY (Devamla) — Aynen ibareler. Ben

deniz zan ediyorum ki hükümet mukabil ne vermek 
istiyorsa-matbaaya verip tevzi etmek lâzım gelir. Bu

rada ibare okumakla bir şey çıkmaz. Bunun izahatı
nı böyle veririm. Fakat mademki izahatın ibarenin 
tashihiyle vavına, mimine kadar izahatım teferruatiy-
le vakanın künhüne varıncaya kadar burada arzına 
lüzum kalmıştır. 

REİS — Efendim bu gün tabı edilemez. Meclis 
kabul etmiştir. 

DURAK BEY (Erzurum) — Beyanatını ikmal 
etsin ondan sonra. 

HASAN BEY (Devamla) — Saniyen iki çekil tak
simi de böyle bırakıyoruz. Yalnız 49 ncu madde 
olarak bir madde ilâve ediyoruz. Yani 1914 düyunu, 
1918 düyunu deyince araya giren şunlardır. Evrakı 
nakdiye birinci derecededir, istikrazı dahilî ikinci de
recededir. Bir düyunu müteveccihe dediğimiz tekâ
lifi harbiye mazbata bedelleri vesaiti nakliye mazba
ta bedelleri diye ortalıkta dönen ve ne olacağını kim
senin bilmediği düyundur. 

HULUSİ 'BEY (Karahisarısahip) — Lütfen to
parlak rakam söyler misiniz? 

HASAN BEY (De-vamla) — Var efendim; söyli-
yeceğim. Evrakı nakdiye Osmanlı imparatorluğu içe
risinde harp ihtiyacı için çıkarılmış 158 küsur mil
yon evrakı nakdiye çıkardık. Biz diyoruz ki devlet 
borcudur. Yani babamızın borcudur. Taksim ede
ceğiz. Onlar da diyorlar ki harp düyununu hiç bir 
memlekete taksim edemeyiz. Harp düyunu harp eden 
memlekette kalır. Dediğiniz doğrudur. Ama sizinle 
taksim mevzubahis olsa söylediğiniz doğru. Fakat 
biz bizimle beraber harp eden, yanı başımızda harp 
eden memleketlere bundan hisse ayırmak istiyoruz. 
'Bunlar harp düyunu da olsa harpte bizimle aynı de
recede mesul olan aksamı memleketin hisselerini af 
etmeye sebep olamaz. Onların da bizim gibi iştiraki 
lâzım gelir diyoruz ve hukükan de kuvetriyiz. Siz ken
diniz taksim ediyor musunuz bu borcu, ediyoruz. Ne 
malum bu kâğıtları tediye edecek misiniz diyorlar. 
Biz diyoruz ki ne karışırsınız biz tediye ederiz etme
yiz. Biz borcumuzu vereceğiz vermeyeceğiz. O bizim
le hamilleri arasında olacak bir şeydir. Yağma yok. 
Mademki bir borç veriliyor. Mademki bir borç ve
rilmesi mevzubahis oluyor, harp düyunu ayrılan 
memlekete taksimi. Çünki onları siz zorla harbe sü
rüklemişsiniz diyorlar. Onun için hakiki bir taksim 
mevzubahis ise siz de bu kâğıtları tediye etmelisiniz 
ki bu kâğıtların hamilleri de bedelini istemeye hak
kınız olsun. Siz bana kâğıtların mukabilini tediye 
etmiyorsunuz. Kalacağı malum değildir, ihtimal ki 
hiç temin edilmeyecektir. Çünki dünyada, hiç bir 
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memleket yoktur ki evrakı nakdiyesini mübadele et
mek için altın ile mukabele etmek teahhüdünü ala
bilsin. Bunun ne elli senede ne de altmış senede im
kânı yoktur. Şimdi diyorsunuz ki bu ayrılmış mem
leketler borçlarını tediye etsinler. Binaenaleyh mesele 
şayanı kalbül değildir diyorlar. Binaenaleyh tetkikatı 
itibariyle Suriye'den şuradan buradan para istemeni
zin ihtifrıafi, imkânı yoktur. Çünki bir kere ödemi-
yorsunuz. 

SITKI BBY (Malatya) — Cevapları çok saçma. 
HASAN BEY (Devamla) — Herkes kendi dava

sını kendi delaili ile okur, müdafaa eder. (Devam de
vam sesleri) Binaenaleyh biz teklifimizde 'biz diyo-

J ruz ki Türkiye mademki Türkiye'nin zimmetine kalı
yor Ve Türkiye bu borcu kabul ediyor. Türkiye ne 
vakit im'ha ederse kısmen veya tamamen imha et
tikçe diğer ayrılan memleketler de bu imha ameliye
sine iştirak etsinler bu hisse meselelerine diye bir tek
lif yapıyoruz. Görülüyor ki cevapları saçma değildir. 
Müşterek bir borcu vermezken o biri verir olmaz. 
Hepsi birden -vermesi lâzım gelir. Binaenaleyh şöyle. 
bir teklif ediyoruz. 49 ucu madde yerine Osmanlı 
İmparatorluğunca tedavüle çıkarılan evrakı nakdiye 
kısmen veya tamamen imha edilmedikçe imhasına 
karar verilen kısma işjbu muahede mucibince leble
rine arazı terk edilen devletler 49 ncu maddede mu

harrer nisbet dairesinde iştirak eyliyeceklerdir. 49 ncu 
maddede muharrer demişiz ama belki numara deği
şir. 1918 düyunu içerisine dahil olan aksamından dü
yunu mebhusenin hiç muahedeye girmeksizin bir fas
lı bir taksimi vardır. Biz ancak Türkiye memalikin-
de kalan ve orada yapılan tekâlifi harbiye vesaire-
den yapılan tekâlifi hariciye vesaireden dolayı kendi
mizi mesul ad ederiz. Onları da vereceğimize ayrı
lan memleketlerde kalan tekâlifi harbiyenin bizim ta
raf ımızdan tediye mevzuuibahis değildir. Binaenaleyh 
düyunu umumiyenin düyunu mütemevvice meselesin
de ayrıca ahkâm vücüde getirmeye hiç bir sefoep 
yoktur. Fiilî bir taksim vardır ve bunu bir mesele 
haline sokmayı istemedik. Mes'kût bırakılmıştır. Bu 
şekil de böyledir. Biz sizinkini tediye ettik, fakat siz 
bizimkin; tediye etmediniz, istikrazı dahiliye gelince 
biz anlaşma zemini olmak üzere biz şöyle teklif edi
yoruz. Yani ist'ikrazatı dahilîden bu memleket his
sesine isabet eden 3,5 milyon lira kâğıt meselesi var
dır. Bunu kabul etmedikleri için aramızda ihtilâf me
selesi, yani aramıyoruz, hissemize üç milyon kâğıt 
isabet eder. Onlar bu madde... ikinci madde taydır. 

REİS — Efendim; burada bırakalım. Tekrar bir 
buçukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

12,25 

ruz. On sene zarfında faiziyle birlikte tediye edecek
leri muharrerdir. 

TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 1920 Mar
tından itibaren kelimesi. 

HASAN BEY (Devamla) — Böyle kalıyor efen
dim. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bizim mu
kabil projede mi böyle? 

* HASAN BEY (Devamla) — Madde 53 tamamen 
tebdil ediliyor efendim. Şu şekli alıyor. 45 nci mad
dede muharrer devletler kendilerine isabet eden his-

İKİNCİ C 

Saat : 2,15 

REİS : İkinci ReisvekiK Mu a 

KÂTİPLER : Atâ Bey (Ka 

REİS — Efendim celseyi kuşat ediyorum. Hasan 
Beyefendi izahat veriyor dinleyelim. 

HASAN BEY (Trabzon) — 54 ncü madde zan 
ederim 52 nci madde tadilen kabul edilmiş. Osmanlı 
İmparatorluğu kelimesiyle yalnız merbut düyun cet
veli diye tashih etmişiz. Son fıkradan sonra son fık
rayı okuyorum. 52 nci maddenin son fıkrası tahrir 
yerine meşrut olacaktır. (Ah ne oldu sesleri) Bunu 
kabul edeceğiz, 52 nci madde içinde Türkiye kelime
si var. Onun yerine de Osmanlı kelimesini koyuyo-
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İKİNCİ CELSE 

Saat : 2,15 (Sonra) 

REİS : İkinci ReisvekiK Mu a Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atâ Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 
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sei düyuna ait olup tekasiti seneviye mebdelerinden 
itibaren müterakim bulunan mürettebatı senevilerini 
işbu muahedenin mevkii meriyete Vaz'ından itibaren 
yirmi sene zarfında bi'lâ faiz tesviye edeceklerdir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti dahi kendi his-
sei deynine ait olup tesviye edilmemiş bulunan te
kasiti aynı şerait dahilinde tesviye edecektir. Yir
mi sene zarfında Balkan devletlerinin tediye edeceği 
müterakim tekasitin bedelleri düyunu umumiyei Os-
mariiyenin henüz tesviyesiz kalan mütedahillerine sarf 
ve tahsis edilecektir, tarzına geliyor. 

SALÂHATTÎN BEY (Mersin) — Bundan mak
sat harp esnasında filan falan mı? 

HASAN BEY (Devamla) — Evet. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Bunlardan iş
letene şeysini istemeyecek miyiz? Borcumuza dair. 

HASAN BEY (Devamla) — Şimdi onun bizim 
hissemize düşen bir miktarı var. Bu deynin müteda-
hiDeri bilâ faiz diğerleri gibi değildir. Fakat evvel 
beevvel Balkan devletlerinin tesviye edeceği tekasit-
ten düyunu umumiyei Osmaniyeden mahsup edile
cek ki bu şekli alıyor. 

SALÂHATTtN BEY (Devamla) — Tam bura
dan para koparmak istiyorlar. Yani oradan mahsup 
yaparak koparmak ümit ediyorlar. 

HASAN BEY (Devamla) — 54 ncü madde tay. 
55 nci maddeyi kabul ediyoruz. Çünkü diğer devlet
leri istihdaf eden maddedir. Çünkü biz deynimizi 
ayırdıktan sonra bununla alâkamız kalmıyor. Mama
fih biz de bunun içerisine dahiliz. İstersek 56 ncı 
maddenin birinci kısmı var. Muharrem kararnamesi 
ve daha bazı kararnameler ve 14 Eylül şu tarihli 
kararname teyidi tasdik olunur kelimesine kadar kal
dırıyoruz. 56 ncı maddenin buraya kadar olan kıs
mını kaldırıyor. Evvelce de arz etmiştim. Biz düyu
nu umumiye idaresini tanıdığımıza dair muahede met
ninde bir madde teklifi karşısında kaldık. Bu mad
de budur. Bu maddeyi kabul etmek düyunu umumi
ye idaresine beynelmilel bir mahiyet vermek olur. Si
yasî bir muahedede vücudu tasdik olunan bir mües
sese beynelmilel mahiyeti iktisap eder. Biz bunlara 
itiraz ettik. İtiraznamemizi bidayetten beri yaptık. De
dik ki Düyunu Umumiye İdaresi doğrudan doğruya 
Osmanlı Devletiyle kendi hamilleri arasında itilâf ne
ticesi teessüs etmiş bir müessesedir. Vakıa bu mües-
sesenîn teşekkülünü vaktiyle Babı Ali devletlere bir 
nota ile tebliğ etmişti ve bunu onlar ileriye sürdü
ler. Vakıa bir idarei dahiliyedir. Biz de bunu idarei 
dahiliye olarak kabul ediyoruz. Ancak bu idarei da-
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hiliyenin tesisi Babı Âli hükümeti filan tarihli nota 
ile alâkadar olan hükümetlere tebliğ etmiştir. Bina
enaleyh bunun mahiyetini değiştiremeyiz. Fakat mu
hafazasına taraftarız. Borçlarımızı tediye edinceye 
kadar. «Fakat buna beynelmilel bir mahiyet vereme
yiz ve size bunun hakkında bir taahhüt almaksızın 
sizin arzunuza bunu bırakamayız. Büsbütün lağv 
etmeyeceğiz ne ile emin olalım, diyorlar. «Beynelmi
lel bir şekil veremeyerek bizim muhtaç olduğumuz 
teahhüdü temin edecek bir şekil bulursanız o şekli 
kabul ederiz.» Dediler. Bizim düşündüğümüz şey doğ
rudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti tarafından, gerek Maliye Vekili imzasiyle ve ge
rek Heyeti Murahhasa Reisi imzasiyle hâmillere hi
taben kendi alacakMarımıza hitaben Türkiye Büyük 
Millet Meclisi muahedei umumiye ile husule gelen 
tebeddülatı nazarı itibare alarak kendi bakiyei düyu
nu için muahedei hazıra veçhile muharrem kararna
mesi ve zeyillerini idame etmek arzusunda bulundu
ğunu ve borcunun itfası nihayetine kadar düyunu 
umumiyeye mevdu vezaifin kemakân cereyan ede
ceğini kendi hâmillerine hitaben bir beyanname neş
rini muvafık gördü. Bununla hem Düyunu Umumi
ye İdaresine beynelmilel bir mahiyet vermemiş, hem 
de alâkadar olan memleketlerin arzu ettikleri emni
yeti ifa etmiş olmak itibariyle arz ettiğim mealde Ma
liye Vekilinin imzasiyle veyahut Heyeti Murahhasa 
Reisinin imzasiyle doğrudan doğruya Düyunu Umu
miye hâmillerine hitaben bir beyanname yazmayı Dü
yunu Umumiye idaresine beynelmilel bir şekil ve ma
hiyeti tecviz etmediğimiz için bu kısım tay edilecek 
ve bu meyanda bir beyanname muahedeye merbut ola
caktır. 56 ncı maddenin Türkiye Hükümetinin Al
manya ile münakit Versay muahedesinin bir madde
sini bize kabul ettirmek teklifini havidir. Bu madde
yi biz aynen kabul etmiyoruz. Tadilât ile kabul ediyo
ruz. Tadilât da şudur. Ahkâmı mezkûre mucibince 
Türkiye'de Düyunu Umumiye Meclisine mezkûr dev
letlerden Mecliste bulunan dayinler vekilini ve o dev
letler tebaasından bulunan mezkûr devletleri bulun
durmamaya her türlü malî ve iktisadî ve idarî tef
tiş, komisyonlarda her türlü teşkilâtta mümessil bu
lundurmak veya bunlara iştirak etmen hakkından fe
ragat etmelerine, yerine Düyunu Umumiye Meclisi
ne mezkûr devletler tebaasında olan dayinler vekili
ni bulundurmamaya. Dedik ki biz bu maddenin ihti
va ettiği şeyden ne istiyorsunuz? Almanlar müttehit
tirler, Avusturyalılar müttehittirler dayinler vekili bu
lundurmayacak bu mudur? Kast o ise tasrih ediniz. Bu 
ibare Sevr'den aynen alınmıştır. Teklifteki ibare ta-
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mumcu Sevr'den alınmıştır. Türkiye'de Düyun 1da-
rtsfoldcıı maada ecnebi vekil ve müessis bulunan hiç 
bir şey yoktur ki her türlü teftiş, malî ve iktisadî ve 
idarî teftiş deyip veriyorsunuz. Bunların hepsi mül
gadır. Avusturya ve Almanya dayinter vekilleri bu
lundurmak şaıfiyte bunu sarahaten tasrih edelim. 
Bunu sarahatle kabul ederiz dedik. Ve maddeyi o su
retle tashih ediyoruz. Almanya ve Avusturya dayin-
leri Türkiye Düyunu Umumiye İdaresi Meclisinde 
buhınduramaz. 

TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Yani fera
gat etmişler kelimesi daha iyi değil mi? 

HASAN BEY (Devamla) — Bulundurmaktan, bu
lunmaktan feragat, hangisini derseniz deyiniz. Yahut 
bulundurmamaya muvafakat, hangisini isterseniz ma
na budur. Elverir ki ibare sarih olsun. Vekilleri Dü
yunu Umumiyede bulunmayacaktır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trakzon) — Kararla
rın ihtiva ettikleri zeyiller ve istikraz mukavelename
si dahil ve baki midir? 

HASAN BEY (Devaımla) — Hayır onlar ahkâmı 
Ürtisadiyedendir. Rejinin buraya tealluku yoktur. 

DOKTOR TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Tadil edilen maddeyi lütfeder misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) — Madde efendim şu
radan aşağı değişiyor. Ahkâmı mezkûre mucibince 
mezkûr devletler Türkiye'de Düyunu Umumiye Mec
lisinde mezkûr devletler yani - Alman, Avusturya 
vesaire - tebaasından dayinler vekili bulundurmama
ya... 

HAFIZ ABDULLAH EFENDl (İzmit) — Hasan 
Beyi orada açık bir şey kalıyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Ne kaldı? 
HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (Devamla) — 

Fransız, ingiliz, burilara muvafakat mı ediliyor? Mu
harrem kararnamesi mucibince... 

HASAN BEY (Devamla) — Tabiî muharrem ka
ramamesinin muhafazası Fransız, İtalya, İngiliz da
yinler vekilinin Düyunu Umumiye Meclisinde bu
lunmasını tazartfmun eder. 

HAFIZ ABDULLAH EFENDl (Devamla) — 
Yamız siz bu işi beynelmilel bir şekilden kurtarıyor
sunuz. Eski haline bırakıyorsunuz. Yalnız Almanya' 
yi şuriları, bunları hariç bırakıyorsunuz değil mi? 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bu yine 
kapitülasyonların bir nevi değil midir? 

HASAN BEY (Trabzon) — Evvelce arz ettim ki 
Düyunu Umumiye İdaresinin şekli teşkili itibariyle. 

HAFIZ ABDULLAH EFENDl (İzmit) — Yalnız 
sualimi mahiyeti itibariyle... 

REİS — Abdullah Efendi rica ederim, sizden ev
vel sual için söz alan var, kayıt ediniz, nihayetinde 
sorarsınız. Muhavereye başlarsak işin içinden çıka
mayız. 

HASAN BEY (Trabzon) — Biz muharrem karar
namesiyle müteşekkil Düyunu Umumiye İdaresini mü-
tekil bir idare ve beynelmilel mahiyette görmediğimiz' 
gibi kapitülerde görüyoruz. Fakat bu idarenin fiilî 
bir takım haiz olmadığı salâhiyetleri istimal ettiğini 
görüyoruz maziye... Fakat muharrem kararnamesinin 
ahkâmı tamamen muhafaza edilirse ve Düyunu Umu
miye İdaresi üzerinde devletin haiz olduğu hakkı tef
tiş ve murakabe bihakkın ifa edilecek olursa sırf ora
da hâmiller namına ecnebi vekillerin bulunması bunu 
(Kapitel) bir mahiyete sokmuyor kanaatındayız. Bu 
halden Düyunu Umumiyenin bakiyesi mevcut olduk
ça, ne diyeyim yani bunu gayrı mümkün görüyoruz. 
Muharrem kararnamesini değiştirmeyi gayrı mümkün 
görüyoruz ve hakikat budur. 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Reis 
Bey sualimi ikmale müsaade etmiyorlar, sonra gö
rüşürüz. Yalnız böyle olursa tekrar rücu edilecek
tir. Yalnız şu varidi hatır olmalıdır ki... (Sonra son
ra sesleri) (O sesleri) 

HASAN BEY (Devamla) — Şimdi efendim, bi
rinci lâyihaya dair bir şey vardır. Prosuskal dediğimiz 
bu çıkacak. Bir de Düyun meyanında taksim edilen 
düyun bu cetvele giriyor. Bu cetvelde az çok hatalar 
vardır. Tashihleri yapılmaktadır. Musahhih bir cetvel 
girecektir. Bunun için de bir kısım düyun vardır ki 
şimendiferler düyunu; bunlarda ikinci lahikanın kast 
ettiği bir mana vardır. Onu, ikinci lahikayı arz edi
yorum. Yunanistan murahhaslarının teklifleriyle bir 
mesele hadis oldu. Taksim edilecek düyun üzerine şi
mendiferlerin filan şubedeki teminat akçelerini ithal 
etmemişiz. Yunan murahhası bir iddiada bulundu. De
di ki : 1912'de devredilen arazi meyanında Yunanis
tan'a devredilen arazi meyanında borcu ile beraber 
Yunanistan'a gelen bir harp cetveli Türkiye borcuna 
Osmanlı Devletinin taksim edeceği düyun meyanına 
bilumum düyun konmuştur. Biz de isbeti varidat esa
sına göre borcu Sizden alıyoruz. Fakat bunun jarjı 
vardır. Büyük bir yükü vardır. Ve bu yük münhası
ran Yunanistan'a aittir. Selanik - İltisak hattının temi
nat akçesi var idi. Bu hattın takriben senevi (285 000) 
lira işletme teminat akçesi vardı bizim terk ettiği
miz zaman. Bilâhare 1919 tarihinde Yunanistan şir-
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ketinden bu hattı iştira etti. Mademki diğer şimendi
fer borçları taksim ediliyor. İltisak hatlarının temi
nat akçeleri de böyle borç olmak itibariyle taksim 
edilmelidir dedi. Bu teklifi diğer murahhaslar da mu
vafık gördüler. İngilizler, Fransızlar da bunu kabul 
ettiler. Hakem teklif ettiler. Şayet kabul etmezseniz 
ben bu hususta hakime gidilmesini teklif ediyorum. 
Dedi. Sonra hepsi kabul ettiler. Bunun üzerine vazi
yeti biz bir gece Paşa Hazretlerinin riyaseti altında 
maliyeci, iktisatçı arkadaşlarımızın iştirakiyle müza
kere ettik. Hakikaten biz kabili taksim düyun cetve
line birim hatların dahi işletme ve kilometre (küren -
tenlerinden) mütevellit olan senevi borçlan ithal etme
miştik ve bunu bir devlet borcu olarak telâkki etme
miştik. Mukayese ettik 17 senelik karanti ve kilomet-
rik denilen teminat akçelerini hesap ettik. Bu rakam
ları bulduk. Bizdeki hatların mecmuu 385 088, Sela
nik iltisak hattının teminat akçesi 285 000 lira. Irak' 
da böyle bir hat yoktur. (Karanti Kilometrik) deniler 
teminat akçeleri kabili taksim bir devlet borcu ola
rak telâkki edildiği zaman bütün Osmanlı İmparator
luğunun şimendiferlerine ait akçelerin yekûnu bir şu-
uf yekûn olarak devletler arasında taksim edilecek 
olursa Yunanistan ehemmiyetli bir surette kazana
cak. Onun kazancını diğer memleketler borç olarak 
aralarında takdim etmiş oluyorlar. Gerek Balkan hü
kümetleri, gerek Suriye, gerek biz, gerek Irak hü-
metleri gibi ve bnndan takribi olarak senevi bizim 
hissemize isabet edecek olan teminat akçesi yekûnu 
5 - 6 yüz bin liraya baliğ oluyor. Yani senevi 5 - 6 
yüz bin lira zararımız oluyor. Yine Yunanistan'ın ve 
Arnavutluğun şimendifer borçlarına ait diğer bir tek
lifi var. Diyorlardı ki şimendifer borçlan diğer ak
sam düyun gibi taksim edilmesin. Bunlar bütçe açık
larını doldurmak için yapılan istikrazlar gibi olma
sın. Mademki umuru Nafıa borçlarıdır. Umuru Nafıa 
hangi memlekette kalmış ise ona göre taksim edilsin 
dediler. Yani deynin menşeine göre taksim edilsin de
diler. Biz bu iki teklif arasında mukayese yaptık. 
Deynin menşeine göre taksimde bazı yerden alacak
lı çıkıyoruz. Balkanlara çok borç bırakıyoruz. Suriye' 
ye biraz bırakıyoruz. Irak'a hiç bırakmıyoruz. Neti
ce itibariyle bir milyon lira kadar bir zarar olduğu
nu anladık ve en nihayet dedik ki bunların garanti 
diye ileri sürdükleri borç hakiki borç olduğu da şüp
helidir. Hakem önünde behemahal kaybedeceğimizi 
de bilmiyoruz, zan etmiyoruz. Hakem önüne gidece
ğimiz takdirde kaybedersek ve bu şeraitle muvafakat 
edersek, yani bizini şimendiferlerin hepsini birden (ga
ranti kü'ometrik) heyeti umum'iyesiyle bir borç yapıp 

aynı esas dahilinde taksime dahil olursa 5 - 6 yüz bin 
lira zararlı çıkıyoruz. Fakat aynı zamanda hakemin 
bu devlet borcu değildir diye hüküm vermesi âdeta 
menafi i iktisadiyei umumiye için Devletin menfan 
namına... Telâkki edilmesi de melhuzdur. Nitekim bu 
davayı biz esnayı müzakerede ileriye sürmüştük. Fa
kat hakeme gittiği zaman eğer Selanik iltisak hattı
nın teminat akçeleri de devletin Osmanlı İmparator
luğunun borcu olmak itibariyle taksim edilecek dü
yun meyanına girecek olursa Osmanlı İmparatorluğu
nun diğer aksamında mevcut şimendiferlerin dahi 
böyle işletme ve inşaat kilometre teminatları da aynı 
nispetle cem edilecek ve nispeti varidata göre aynı 
memleketler arasında taksim edilmek şartiyle biz de 
hakeme gitmeye muvafakat ettik. Burada görüldüğü 
veçhile ikinci meseleyi çıkardılar. Şayet hakem men
fi karar verirse - ki biz buna muvafakat etmemişiz-
dir. 27 nci sayfada ikinci sual diye ilâve vardır. Şa
yet hakem teminat akçelerinin kabili taksim düyun 
meyanında olmadığına karar verecek olursa bizim 
(tabloya) koyduğumuz Soma - Bandırma, hattına ait 
olan düyun Bağdat hattına art olan düyun ve bir de 
Hudeyde San'a hatlarına ait hattır ki San'a şimen
diferi namiyle bir şimendifer yoktur. - Bu istikrazda 
diğer istikrazlar gibi borcumuza sarf edilmiştir. Bun
ların da çıkması lâzım gelecek dediler. Biz dedik ki : 
Bu sual mevzubahis olan mesele ile alâkadar değildir. 
Bu mevcut oldukça bizim hakeme iştirake mecburiye
timiz yoktur. Ve hakikaten efendiler bu ikinci sual 
mevcut oldukça garanti kilometre tertibatının kabili 
taksim düyun olmadığına karar verilecek olursa bu 
iki sual dolay isiyle bütün şimendifer istikrazlarının 
taksimden çıkarılıp üstümüzde kalmak ihtimali var
dır. Bunun yekûnu yirmi milyondan ziyade oluyor
du. Binaenaleyh bu iki sual baki kaldıkça bizim ha
keme gitmek imkânımız yoktur. O vakit de birinci 
şekli tercih etmek, yani Kilometro tevziat itibariyle 
şimendifer hatlarının borcunu kabul etmek tarikini 
ihtiyar ettik. Etmedik değil. Fakat bidayetteki teklif 
şimendiferler düyununda menşe aranmaksızın düyu
nu devlet gibi nispeti varidata tevfikan taksim edil
mesi bu defa ikinci meseleden dolayı hakemi çıkarı
yoruz. Hakemi çtkarınca Kilometro itibariyle taksi
min de esas itibariyle eski teklife rücu ederek nispeti 
varidata göre şimendifer borçlarının taksimi ifa ede-
Teft mukabil teklif atımızı ona göre yapmak istiyoruz. 
Binaenaleyh bu hakem meselesi yoktur. Görülüyor 
ki mesaili maliye meyanındaki projede şekildir. Çün
kü son zamana kadar sürüklemişlerdir. Masarifi işga-
liye diye bizden istedikleri bir milyar frank altından 
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vazgeçmişlerdir. Bu son safhaya kadar bunu sürük-
Jemişferdir. îkinai masarifi Maliye olarak tamirat me
selesini ileri sürmüşlerdir. Binaenaleyh 57 nci mad
deden itibaren ta mevaddı müteferrikaya kadar mev
zu olan mevat tamirat meselesinin şekli kabulü, su
reti hal ve tesviye ve itfa vesairisine mütealliktir. 
Tamirat meseköinin son aldığı şekl'i biliyorsunuz. Biz 
birinci tertip evrakı nakdiye karşılığı olan beş mil
yon küsur akının istirdat etmek teklifinden ve bir 
de İngilizlerden mubayaa edilen gemiler bedelinden 
sarfınazar edecek, onlar da tamirat meselesinden sar
fınazar edecekler. Bu suretle bir takas mahsup mua
melesi yapılacaktır. Efendiler bu mesele üzerinde bi
raz durmak isterim. Son günlerde buna dair bazı 
neşriyatta nazarı dikkatimi oelbetti. Mademki buna 
mukabil bizim verdiğimiz şeylerde bizim hakiki hak
kımızdır. Neden mahsup ediyoruz? Müeccel bir bor
cu muaccel bir alacakla neden mahsup ediyoruz? 
Bu, bizim zararımıza değil midir? Diye arkadaşları
mızdan bazrtarını da zihninde bir şey vardır. Fakat 
mesele tetkik edilecek olursa öyle değildir. Evveiâ 
şuna arz edeyim ki evvelce de geldiğim vakit arz et
tiğim gibi, İngilizler gemi bedellerini bize nakden 
vermek teklifini katiyen kabule yanaşmamışlardır. İn
gilizler bunu inkâr etmişlerdir. İngiliz Maliye me 
murlarından Mösyö (Villi) İngilizlerin borcu olduğu 
tebeyyün ederse bunu nakden değil, fakat ayniyat 
halinde eşya halinde iade etmek imkânı vardır. Fakat 
İngiltere'nin borcu olduğu töbeyyün etsin şeklinde de
vam etmiştir ve son celselere kadar müzakeratında 
dahî anlaşılmayan bir ibare ile (...) diye başlayan 
bir ibare ile bu gemi borçlarını yani gemi meselesini 
İngilizlerden Türklerin aramaması için bir teklif yap
mışlardır. Son zamanlara kadar o teklife muvafakat 
etmedik. Binaenaleyh onlar da gemilerin bedelini ve 
altınları bize hiç bir zaman iade etmeye muvafakat 
etmiş değillerdir. Sonra bunları bir an için bunları 
kabili tahsil birer istihkakımız olarak kabul edelim. 
Bir kere gerek gemilerin bedelini, gerek altınlar me
selesini müşterek bir alacak hesabına kayıt etme': 
mecburiyeti karşısında kalıyoruz. Yalnız gemilerin 
bedeli <5) milyon küsur İngiliz lirasıdır. Sonra, birin
ci tertip evrakı nakdiyenin karşılığı olan Almanya' 
da (Rayıştebarik) Avusturya'da Avusturya - Macaris
tan bankasına mevdu oMuğu halde işgal dolayısiyle 
itilâfçıların alıp götürdükleri bu para ki evvelce arz 
etitim. Biz bunu bir borç olarak istememişizdir. Yani 
bunu Türkiye bir borcu olmak üzere Türkiye'ye ia
desine hiçbir zaman muvafakat etmedik. Yalnız dedik 
ki bu paralar Düyunu Umumiyenin kefil olduğu Dü

yunu Umumiyenin birinci tertip evrakı nakdiyenin 
karşılığıdır ve bu para sureti katiyede Düyunu Umu
miyenin emrine Almanlar tarafından konulmuştur. 
Her ne kadar esas Osmanlı Devletinin Almanya'da 
yaptığı hakiki bir istikraz ise de mademki Almanla
rın onlardan alacakları olan paraların hepsini bu ba
ğışladığınız para meyanında bu borç da sakıt olur. 
Fakat Düyunu Umumiyenin eline geçmiş olmak iti
bariyle bir vediadır. Bu vediayı (yahu orta söyle ses- j 
leri) o halde arkadaşlardan rica ederim, şu tarafa bu i 
tarafa müteveccih olunuz demesinler. j 

Binaenaleyh Düyunu Umumiyenin vediası mahai- ; 
line sarf edilmek üzere biz bunu bir borç olarak ka
bul etmiyoruz. Mavuzu lehine sarf edilmek üzere bu 
parayı da vereceksiniz. Düyunu Umumiye de bu pa
ra ile birinci tertip evrakı nakdiiyeyi ortadan kaldıra 
cak. Birinci iddia bu idi. Şu halde Türkiye Hüküme
tine nazaran bu beş milyon nedir? Bu beş milyon 
lirayı bu şekilde bize iadeyi kabul ederlerse Dü
yunu Umumiye İdaresi bu parayı alacak ve birinci 
tertip evrakı nakdiiyeyi orta yerden kaldıracak. Türki
ye'nin bilâhare tediye etmek mecburiyetinde kalaca
ğı beş milyon liralık evrakı nakdiye orta yerden kalk
mış bulunacak. Hali hazırda bizim nazarımızda bu beş 
milyonun kıymeti beş milyon kâğıttır. Türkiye Dev
leti için bu beş milyon altının kıymeti beş milyon kâ-
ğıttır. Eğer bunu alıp da bütün evrakı nakdiyem'ize 
karşilik tutmak imkânı hâsıl olsaydı o vakit kıymeti 
büsbütün başka olacaktı. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Düyunu Umu
miye altın olarak vermeyecek mi? 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır, kefaleti sa
kıt oluyor. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Hâmillerin 
hakkı... 

HASAN BEY (Devamla) — Yalnız birinci tertip 
evrakı nakdiyenin bir senelik hâmillerinin hukuku ne 
oluyor? İki sene sonraki hâmillerin hukuku ne olu
yor ve müteakiben her bir sene fasıla ile altın olarak 
mübadelesi iktiza eden diğer evrakı nakdiye hâmil
lerinin hukuku ne oluyor? Altı aylığı ne olacak? Rica 
ederim. Hükümetin nazarında münakaşa etmeyelim. 
Sonra münakaşa edeceğiz. Binaenaleyh devletin naza
rında muhtelif evrakı nakdiye hâmillerinin hukuken 
hiçbir fafkı yoktur. Devletin borcu olmak itibariyle... 
Düyunu Umumiyenin kefaleti orta yerden sakıt olun
ca birinci tertip evrakı nakdiye ile ikinci tertip evrakı 
nakdiye arasında hukuken fark yoktur. Bu da birin
ci tertip evrakı nakdüydden kim müstefit olacaktır? 
Bunda kimin elindedir meselesi vardır. Evvelce de 
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arz ettim ki bir buçuk milyon liralığına karip miktarı 
Osmanlı Bankasının elindedir. Osmanlı Bankası 1918 

- vekayiini müteakip bu kâğıtların yekdiğerinden farkı 
kalmadığı ortaya çıktığı zaman birinci tertip evrakı 
nakdiyeler ile diğer tertip evrakı nakdiyeler arasında 
kıymet itibariyle hiçbir fark olmadığı zaman muame
le! sarrafiiye 'itibariyle eline geçen birinci tertip evrakı 
nakdiyeyi atmış istok etmiş ve bir buçuk milyon
luk kâğıt yığmıştır. Bunun külliyetli bir istoku da Dü
yunu Umumiye elinde bir buçuk milyon miktarı, son
ra toplu olarak İtibari Millî Bankasının elinde üç yüz 
bin liralık vardır. Hilâli Ahmer Şirketinin elinde 30 -
35 bin lira vardır. Binaenaleyh bu beş milyon liranın 
üç milyonu toplu olarak şu veya bu ecnebi müessese
nin elinde bulunmaktadır. Bilmiyoruz. Binaenaleyh ek
seriyeti azimeti itibariyle müessesei ecnebiye elinde 
bulunan birinci tertip evrakı nakdiyeyi diğer evrakı 
nakdiyeden müstesna tutmakta Türkiye'nin Büyük 
Mıiüet Meclisinin hiçbir menfaati yoktur. (Neye ses
leri) Hükümet ruamına hiçbir menfaati yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karabisarısahip) — Üç 
milyon aıltın milletin eline geçecektir Hasan Bey. 

HASAN BEY (Devamla) — Milletin eline geçse 
mesele değişir. Yine bununla milletin borcunu veri
yoruz. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Hangi borcunu? 
HASAN BEY (Devamla) — Yani borç olarak 

milletten istenilen şey... 
OSMAN BEY (Devamla) — Kabul etmiyoruz. 

HASAN BEY (Devamla) — Siz kabul etmezsi
niz. Sonra efendim; demek ki mahsup muamelesi bi
zim için devlet nöktai nazarından beş milyon kâğıt 
olan evrakı nakdiye ile gasbedîltafiş altınlar. Esas ka
bul edilmeyen ve en nihayet belki ayniyat olarak üç 
kuruşluk şeyi sekiz kuruşa satmak suretiyle bize ia
desi sezdirilen gemi bedelleriyle mahsup ettiğimiz ve 
mahsup telâkki ederek orta yerden kaldırdığımız bir 
taımdrat meselesi vardır. Bunu biz bir yekûn olarak 
senevi altın olarak vermeyi kabul edip bütün dokuz 
yüz milyon lirayı vermekle mukayese edip memleke
timizin lehine gördüğümüz şekli arz edeyim. Şurasını 
da arz edeyim ki tekliflin ihtiva ettiği şey defaten 
alın, sizin paranızdır, demek şeyinde değildir. Muhte
viyatını söylediğim zaman görürsünüz ki bu beş mil
yon, bu on beş milyon altın tamiratın her sene 
(900 000) lirası altına mukabil teminat tutulacaktır. 
Ne zaman? Beş sene, altı sene buna muadil bir mik
tarı «Anovite» olarak (900 000) lira olarak verecek 
olursak o zaman bize iade edeceklerdir. Ne demek, o 
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iade mi demektir? Ben her sene (900 000) altından yi
ne beş milyon altım (5) sene zarfında onlara verece
ğim. Ondan sonra onlar da bize beş sene Düyunu 
Umumiye, Osmanlı Bankasına gitmek üzere iade ede
cekler. Biz bunu iade etmekte bir faide görmedik. 
Saniyen acaba hakiki bir akın da aba muadil ve ha
kiki bir matlup da olsa bunu muayyen bir borca ka
patmak mı lâzımdır? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - - Borcu kabul 
ediyor muyuz? 

HASAN BEY (Devamla) — Kabul ettiğimize gö
re borcu kapatmak mı lâzımdır. Yoksa borcu mü
eccel yapıpda «Anovite», tekasiti seneviye ile ka
patmak mı lâzımdır. Yoksa borcu (900 000) lira ya
pıpda «Anovite», tekasiti seneviye ile vermek 
mi doğrudur? Şunu arz edeyim ki (37) sene 
(900 000) Lira altını senevi vermek şartiyle bu ta
miratın itfası mecburidir. Yani % 1 faizle itfası 
nazarı itibare alınmış ve şu hale göre her sene veril
mek üzere nazarı itibare alınan miktar (37) milyon 
(200) bin altın eder. Demek ki müeccel şeklinde yap
tığımız takdirda tabii (34) bin (200) altın vereceğiz. 
Otuz senede bu tamirat meselesi bitsin, Dünyada al
tın vaziyetini tetkik edecek olursak ve milletlerin 
meydanı tedavülünde bulunan vasıtai mübadeleleri 
tetkik edecek olursak her sene (900 000) altın ver
mek ne demek olduğunu anlarız. (900 000) altun ki 
takriben senevi biz (6 430) kilogram altun mubayaa 
edip vereceğiz. Bunu nereden mubayaa edeceğiz 
efendiler. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Amerika'dan.. 
HASAN BEY {Devamla) _ Hayır. Amerika 

madencileri altun satmamaktadırlar. Tetkik edenler 
bilir. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Yoktur böyle bir şey. 

HASAN BEY (Trabzon) — Böyle bir şey yoktur. 
Bunu muhtasaran memleketin içerisinde mevcut altın 
olmak üzere evrakı nakdiye ile mubayaa edip ver
mek mecburiyetinde kalacağız. Yani (37) senelik tak
siti - Eğer memlekette kalmışsa - Ödemek memleket
teki bütün altun mevcudunun bilmübayaa her hangi 
baha ile olursa olsun itilâfcılara teslim etmek mana
sında bir tekliftir. Başka hiç bir teklif değildir. Ri
ca ederim yüz bin altın mubayaasına kıyam etmek 
evrakı nakdiyenin kıymetini çıkarmaktır. Binaenaleyh 
bize teklif edilen bu müeccel şekil katiyen gayri ka
bili kabuldür. Onun için esası meşkûk ve hiç bir za
man vereceklerini söylemedikleri bu parayı mahsup 
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etmeği, yani ne siz bunları bizden arayın, ne de b;/. 
sizden isteyelim teklifini kabul ctmefji memleketimi
zin menafiine daha muvafık v; daha hayırlı bu I mı ı-
şuzdur ve böylece hareket etmişizdir. Binaenaleyh bu 
mahsup meselesi bundan ibarettir. Şu halde bizim 
düşündüğümüze göre tamirat meselesi şöyie bir şe
kil alıyor. Türkiye ile düveü akidei saire beyninde 
Yunanistan hariç olarak düveli mezkûre tebaasının 
ve düveli mezkûre tabiiyetini haiz olan eşhası hük-
miyenin 1 Ağustos 1914, 1918 senesi ile işbu muahe
denin mevkii meriyete vazı tarihi arasında duçar ol
dukları zarar ve ziyanı Türk tebaasının hükümeti 
mezkûreye karşı aynı mahiyetteki matlupları takas 
edilecektir. 28 Haziran 1919 Tarihinde Almanya ile 
münakit muahedei Sulhiyenin 19/258 nci maddesinin 
birinci fıkrası mucibince Alamanya ve Avusturya 
devletleri tarafından devredilen mebaliğin tediyesi
nin düveli müttefikadan İngiltereye mukaddema te
diye ettiği mebaliğin tediyesini İngiltere hükümetin
den talep etmeğe muvafakat eder. Düveli müttefike 
tebaası 1914 Tarihinde Osmanlı tebaası dehilinde 
bulunup zail olan, yahut ahvali harbıyeden tasarru-
fat ve müsaderattan vesair bilumum ef'al ve harekât
tan naşi hazarzede olan bilumum emval. Hariç ol
mak üzere Türkiye'ye raci Düveli mütelife arazisin
den aldığı emvale ait kâffei mütalip sakıt olmuştur. 
Şeklinde olacak. Yunanistan'ın Anadolu'da ika ettiği 
tahribattan dolayı Türkiye'nin tamirat matalibatı Dü
veli mütteffika ile Yunan Hükümeti arasında bilitilâf 
hal edilecek ve itilâf hasıl olmadığı takdirde tamira
tın takdiri miktarı hakeme havale edilecektir. Yu
nan tamiratı hakkında bizim istediğimiz de budur. 
Mamafih bunu kabul edeceklerinden emin değiliz. 
Yunan tamiratını anaprensip kabul etmiş değillerdir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Biz o mad
deyi ve tazmin etmeyi kabul ettik. Binaenaleyh taz 
rninatı şahsiye prensibi kabul edilmiştir. 

HASAN BEY (Devamla) — Avrupalıların kabu-
liyle değil. Bir de Yunanistan'ın kabulü lâzımdır. 
Yani verecek olanın kabulü lâzımdır. Mevaddı mü
teferrika : Bunun birinci maddesinde Osmanlı İm
paratorluğuna ait bir müşterek matlup var. Bunu 
müştereken, taksim etmek meselesi var. Onlar diyor ki 
memaliki meşğulede kalan emlâk devlet ve hazinei 
hassaya ait olan emlâk mahalli Hükümetlerine 
aittir. Mukabil teklifimizde biz de diyoruz ki. Em
vali devleti anladık. Fakat hazinei hassaya ait olan 
düyunu biz veremeyiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Kimindir? 

HASAN BEY (Devamla) — Hazinei hassayı kim 
idare ediyorsa onun... 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Kümdir? 
HASAN BEY (Devamla) — MaJkamı hilâfet... 

Osmanlı İmparatorluğunda kendi lehlerine Osmanlı 
İmparatorluğu namına mukayyet olan kâffei emval 
ve emlâki meccanen temellük edeceklerdir. Ha
zinei hassa namina mukayyet, Hazine! mez'kû-
renin hukulku maihfuz kalacalktır. Bunu şöyle 
arz edeyim. Mezvubahis iki mesele vardır. Birisi 
devletler emvali husuisiyei devlet ile hazinei hassaya 
ait olan emlâk ve emval... Matlup İkidir bizim. Dev
lete irat getiren emvali devletti de istiyoruz. Hazineyi 
hassaya ait olanları da işitiyoruz. Onların töklifa'tı da 
tamamen bunların zıddıdır. Emvali devlettin de hazinei 
hassaya ait olan ki kâffesi'min de mahallerinde mec
canen kalmasıdır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hicaz demir
yolu. 

- HASAN BEY (Devamla) — O iktisat mesaili me-
yanındadır galiba.. Bizim tuttuğumuz nazariye itiba
riyle eğer emvali devletin, yainıi baba malının talksilmi 
lâzım gelirse yalnız emvali husuisiyei devlet onlarda 
değil, bizde de vardır. Binaenaleyh emvali hususiyei 
devleti de ba!ba malı diye taksim edeceksek hepsini bir 
hamur yapmamız icabeder. Yalnız borcu değil. Ma't-
lubatın şartı taksimi böyle olmak icaibeder. Hazinei 
hasısa hakkındaki iddiamız daha kuvvetlidir. Çünki 
diyoruz ki devletin malı değildir. Devletle alâkası yok
tur. Devleti emvali meyanında ne bir varidat getirir, 
ne de bunların idaresi için vuku'bulan masarif bütçeye 
girer. Ma'kamın da şahsî malı değildir. Makamın ma
lıdır. Her kim o makamda bulunursa o tasarruf eder 
ve gayrı kabili taksimdir. Şudur, budur. Onlar da di
yorlar ki bu emvalde milli bir şeydir. Nasyonal.bir 
şeydir. Binaenaleyh devlet eşyası gibi ayrılan mem
leketlere kalması icabeder. İtilâfımız buradan neşet 
ediyor. Nihayet mukabil teklif imiz de irait getiren 
varidat hususiyemizden ahvali hulsuisiyei devlete ait 
olan hukuktan sarfı nazar ederek hazinei hassaya ait 
olan emvalin muhafazasını teklif ediyoruz. 66 ncı 
madde zaten kabul edilmiş bulunuyor. 67 nci madde 
de bir tadilâtımız var. Diğer düveli akide kendi mat
luplarından bu suretle. 

MUSTAFA BEY (Kozan) — Hasan Bey 66 ncı 
maddeyi okuyunuz. 

HASAN BEY (Devamla) — Kabul e'trraşizdir ca
nım. 
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MUSTAFA BEY (Devamla) — Anlamadık ki. I 
HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Ne ola

cak onların halkkı. I 
HASAN BEY (Traozon) — Hulâsası şu olacak: I 

Suriye'li olupta, oraya merbut olupta maaşı için bize I 
gelmek yok. Maaşı için de tebamıza girmek yo'ktur. I 
Bizim memleketimizde oknlarınkini veririz, olmayan- I 
lan vermeyiz. Nereden istense alsın. I 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İyidir iyi.. 
Doğrudur. I 

HASAN BEY (Devamla) — 67 nci madde Al- I 
manya Devletinin bizde vaki ofan alacaklarından bizi I 
ibra ektiklerini mübeyyin hir madde vardır. İra keli- I 
mesiyle kullanmamışlar esas alacaMılar kendileri ol- I 
madiği için ibra kelimesini istimal edemezlenmiş. Biz- I 
den bu hususta bir şey talep efcmıiyeceklerini ilâve edi- I 
yorlar. Biz ibna kelimesiyle Almanlara olan. borçları- I 
mızdan sureti kafiyede ibra edilmiş olduğunu ifade I 
eder bir madde işitiyoruz ve muaddel şekilde bunu tek- I 
lif ediyoruz. 68 nci maddeyi aynen kabul ediyoruz. I 
Lafzı murat bir maddedir. Bizim ne Almanya dev- I 
teti ile ne Avusturya devleti ile hiç bir alâkamız ol- I 
madiği için kendilerine hakikatte devredecek bir şey 
yoktur. Olmadığı için de'beyhude yere ihtilâf çıkar- I 
malkta bir mana yoktur. 69 ncu madde. Bu maddeyi I 
çıkarıyoruz. Şurada birinci tertip evrakı na'kdiyenin 
tediyesinden dolayı Düyunu Umumiye ' Meclisinin I 
mülga olduğuna dair bir cümle var. Bunu kabul edi- I 
yoruz. Yalnız son ibareyi kaldırıyoruz. Mülga olup I 
hu evrakın hâmillerine karşı Türk hükümeti yegâne 
mesuldür, ibaresini kaldırıyoruz. O evrakın hâmille- I 
rine karşı mesuliyetimıiz diğer evrakın hâmillerine I 
karşı olan mesuliyetimizden farklı değildir öbür- I 
leri de mahkemeye gidebilir. Onuncu tertibin hâ- I 
milleri de mahkemeye gidecektir. Devlet bunu I 
vermeyeceğim demiyor ki. Dünya ne zaman mübadelei j 
medeniye haline gelirse biz de o zaman icabına ba- I 
kaçağız ve arz edeyim ki bu gayrı kabili icra bir I 
teklif değildir. Her sene devletiniz bir milyon lira- I 
hk varidattan vaz geçecek olursa muayyen olan bir I 
zaman zarfında iki milyon lirayı mahvetmek suretiyle I 
yok edebilir. Her sene varidatı devletten eline geçen I 
iki milyon lirayı yeniden çıkarıp imha etmek usuliyle I 
evrakı nakdiyeyi imha etmek kabildir. Ve yegâne ka- I 
bili tatoik olan şekil budur. I 

HULUSİ BEY — (?) Amma sonra elimizde do
laştıracak paramız kalmaz. 1 

HASAN BEY (Devamla) — Yerine başkasını çı
karırsanız. Yetmişinci maddeyi de tay ediyoruz. Efen- I 
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I dim çünkü. 70 nci madde her ne kadar ahkâmı mali-
I yeye girmiş ise'de mahiyeti itibariyle ahkâmı iktisa-
I diyedendir. Yani sermayesinin ekseriyeti azimesi ec-
I nebi olan Osmanlı şirketleri istihdaf ediyor. Mahi-
I yeti itibariyle ahkâmı iktisadiyedendir. Bundan sonra 
I temamen muahededen çıkarılıp ayrıca tetkik ve intaç 
I edilmesini 'istihdaf ettiğimiz bahis geliyor. 76 nci 
I maddeden ta yüz on sekizincimi 119 ncu mu, 116 nci 
I maddeye rai olan mevat mütealliktir. Fakat müsaade 
I buyurursanız bu bahis hakkında bir hulâsa yapalım. 
I Bu bahis başlıca iki kısma ayrılır. Bu doğrudan doğru-
I ya devletleri alâkadar eder. Devletler arasında cere-
I yan eden münasebatı iktisadiyedir. Diğerleri bir çok 
I ahkâm vardır ki, hali harpten evvel ecnebilerle Tür-
I kiye tabiiyetinde bulunan Araplar arasında husule gel-
I miş mukavelâttır. Dayindir, alacaktır. Vesairedir. Bu-
I raya konulan şeylerin hepsi behemehal bu kısımda 
i olanların hepsinin behemehal ret edilecek şeyler de-
I ğildir. Bizim menafiimize tealluk eden cihetler de var-
I dır. Efrat arasında tesis eden. itilâf halinde bir sürati 
I intaç için bir heyeti hâkem kabulü deyn mübahisi, 
I mukavelât mebahisd mukavelât kabul etmek için han-
I gi mukavelât verilmiştir. Hangi mukavelât münka-
I semdir. Mukavelâtın feshinden dolayı tarafeyn akdin 
I için hukuk nedir? Sonra sigortalarda ait olan mukave-
I lât meselesi hayat sigortası kaza vesair hadise sigor-
I talan için bunların hepsi şayanı ret bir şey değildir. 
i Fakat bunların heyeti umumiyesi üzerinde mutabık 
I kalmadıkça ayrıca halledilmek için bunları muahe-
I deden çıkarmak istiyoruz ve en nihayet mesaili sul-
I niye ile öyle pek de yakından alâkadar değil, için-
I de öyle mebahis vardır ki bir kısım mesaili mübahis 
I vardır ki bu bizim için şimdiye kadar gördüğümüz 
! mebahisin hepsinden haizi ehemmiyettir. O da baş-
I lıca beş kısma ait olan meseledir. Bunların içerisin-
I de Şimendiferler meselesi vardır. Eski imtiyazat me-
j meselemiz vardır. Henüz muahedeler, meri olmayan 
I imtiyazat meselesi vardır. İstanbul mukavelât mesele-
I si vardır. Bu imtiyazların harp dolayısiyle, yani harp 
I müddetince on sene resen, hukukan Osmanlı olan 
I Anonim şirketlerinin Türk olan Anonim şirketlerinin 
I sermayesinden ekseriyetini ecnebi hariç olmak itiba-
I riyle bunların muamelede tabaai ecnebiye gibi mua-
I mele görülmesi onların hukukunun kendilerinin ta-
I rafından muvafakat edilmesi talebinden ibarettir. 
I Şimendifer meselesi şudur efendim. Biz bu meseleyi 
I kısmen Artkara itilâfnamesinde yaptık. Bağdat hat-
j tının cenubunda kalan aksamının biz Fransız gru-
j buna devrine razı olduk. Şu şart ile ki: bu devirden 
J dolayı bu şirket Bağdat şimendiferleri şirketi Türki-
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ye'den hiç bir metalibatı maliyede bulunamaz ve 
bundan dolayı Türkiye'ye hiç bir mesuliyeti maliye 
teveccüh etmez. Bu mesuliyeti maliyeyi devri yapa
cağımız şirket ve devlet muvafakat etmek şartiyle 
yaptık. Bunların bizim şebekei hadidiye üzerinde 
bir emvali iktisadileri ve siyasileri vardır. Olabilir 
ki Anadolu kunpanyası bir Alman şirketidir. Fakat 
bu şirket harp içerisinde veyahut tahakkuk ettiği za
manlarda bir.... yapmıştır. Bu şirketin esbabı İsviç-
redeki bir şirkete geçmiştir. Bu suretle Anadolu'daki 
Anadolu hattı şirketin tasfiye edip müttefiklere dev
retmek mecburiyetinden Almanya kendisini fiilen kur
tarmıştır. Bu şirketler benim değildir, diyor ve bu
gün müttefikler karşısına İsviçre şirketi çıkarak di
yor ki ben bunun yüzde elli yedisine malikim, ekseri
yeti benimdir. Bu vaziyet, yani bu hatları ele geçir
mek hususunda müttefiklerin vaziyeti gayet müşkil 
bırakmıştır. Esbab aramışlardır. Bunun izalesi için 
buldukları çare bütün şirketlere ait olan hatları Tür-
kiyeye istihlâk etmekte görmüşlerdir. Türkiye bu 
hatları hakkı hâkimine istinaden imtiyazlı hatları veya
hut işletme hatlarını tamamen istimlâk edecektir. 
Bedeli istimlâki şirketlerin mukavelelerinde tayin edi
len şeraiti bitaraf bir heyeti hakeme tayin edecektir. 
Takarrür eden, teayyün eden bedeli mukarrere ile 
Türkiye tarafından istimlâk edilecektir. Bu istimlâk 
muamelesini yapabilmek için Türkiye'ye muhtaç lüt
fen bunlar ikraz edecekler. Sonra bu ikraz muamele
si yapıldıktan sonra Türkiye kendisi hat işlemediği için 
işletilmekte fayda olmadığı için bunu müttefiklerle 
Türkiye'nin dahil olacağı bir işletme şirketi, meselâ 
30 sene müddetle alacak. Bu işletme hatları verile
cek heyeti umumiyesi. Bu suretle bütün şebekei ha-
didiyemiz müttefiklerin bir grubuna devredilmiş ola
caktır. Bu suretle memleketin hayat damarları müt
tefiklerin elinde bulunacaktır. Biz oraya hissedar ola
rak dahil olacağız. Yüzde yirmisi bizim olacaktır. Ek
seriyet kendilerinden olacaktır. Bu devri mubayaadan 
sonra tarifeleri şeraiti hazıraya göre yeniden tayin ede
ceğiz. Bu teklifi hulâsa edecek olursa: Evvelâ şi
mendiferlerin üzerinde kendilerinin eli olmakla Tür
kiye'nin hayatı iktisadiyesine hâkim olmak. Bu hat
ların temin ettiği menafii iktisadiye de kendilerine 
ait olmak. .Bunlara hem siyasi, hem iktisadi kısmını 
temin eder. Zaten eski hatlar. 

İkinci kısım : Mukavelesi tamam olmayan kısım
lar ki 1914 mukavelesine merbut olan şimendiferlerin 
ve bu gün mevzubahis olan hututu hadideyi istilzam 
etmektedir. Onlar hakkındaki ahkâmı muhafaza et
medikleri için Türkiye'nin gerek şark ve gerek garp 

şebekei hadidiyesinin müttefiklerin eline verilmesi. Va
kıa mevzubahis olan imtiyazı yalnız Fransız'lara ver-

. mek olabilir. Fakat bizi kim temin eder ki Fransız'
larda bu hatları inşa etmeye başladıkları zaman on
larla iştirak ederek bir grup halinde yapmayacaklar
dır. Bu emelleri hâsıl olacak olursa bütün Türkiye' 
nin hayatı iktisadiyesi üzerine vaziülyet bulunacaklar
dır. Bu mühim siyasi bir meseledir. Ve artık Türki
ye'de kendilerinden başka fiilen iş yapar, Umuru na-
fia husule getirir, fiilen bir hükümet bulunamaz va
ziyeti hâsıl olur. Bendeniz bunu muahedei sulhiyenin 
en mühim kısmı olarak görmekteyim. Kendi hesabım-
ca bilfiil mubayaa keyfiyetinin husulü için parayı bi
ze ikraz edecekler. Bir kere biz haksızlık yapacağız. 
Bir şirketin imtiyazını, hukukunu tanımayacağız. Za
manı mubayaa gelmiş midir, gelmemiş midir? Ona 
bakmayacağız ve para isteyeceğiz. Bunun hakkında 
bir hüküm tayin ettireceğiz ve mubayaa edeceğiz. Ya
ni hükümeti bir şirkete karşı haksızlığa cebren sevk 
ediyor. Vakıa bizim bu hatların inşaatı için ve iş
letmesi için bir borcumuz vardır. Kilometre temina
tından baş"ka birinci, ikinci, üçüncü Bağdat tertiple
rinin karşılığı olan borçlarımız vardır. Bunlar şirket
lerin meydanı tedavüle çıkardığı tahvilâtın itası için 
verilecek paralardır. Bundan başka bir de şirketin he
sabı vardır. Şirketi mubayaa etmek demek eshamını 
mubayaa etmek demektir. O mubayaanın bedelini 
bize borç olarak vereceklerdir. Bunu temin edecek 
varidat göstereceğiz. Bittabi Düyunu Umumiye ida
resinden ve bu suretle Düyunu Umumiye idaresini 
yeni bir şekilde teşkil etmiş olacağız, istikraz muka
velesine merbut olan ve mukavelesi tamam olmayan 
yeni şeyler vardır, itiraf etmeli ki bu meselede hu-
kükan zayif bir vaziyetteyiz. Mukavele yapılmış fa
kat... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Tamam de
ğildir. 

HASAN BEY (Devamla) — Parayı son santimine 
kadar almış yemişizdir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — O da ta
mam değildir. 

HASAN BEY (Devamla) — Onu da biliyoruz. İh
tiyaridir. Henüz sekiz milyon liranın verilmesi ih
tiyari bir şeydir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Devletin 
ihtiyarisidir. 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır onla/ın efen
dim. Öyle itibar ediniz. Bir muvakele yaptık. Size 
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para verdik. Parayı tamamiyle yediniz, kendinize 
ait olan kısım icra edilmiş. Aleyhinize ait olan kıs
mı icra olunmuyor. Bize bu parayı vermediniz. Os
manlı hükümetine verdiniz. Osmanlı hükümetine 
verdiğiniz bu paradan dolayı biz zaten borcumuzu 
alıyoruz. Binaenaleyh bu teahhütle biz merbut deği
liz ve bununla alâkamız yoktur, diyoruz. Bu ka
dar denmesi tarafdarıyım. Fakat hukukan meseleyi 
tetkik ettiğimiz zaman çok kuvvetli vaziyette ol
madığımıza da kaniim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Hukukan 
onların gayet zayıf vaziyette oldukları mesail pek 
çoktur. 

HASAN BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
mesaili iktisadiye meyanında ehemmiyetli olan birin
ci mesele budur. İkinci mesele : İstanbul mukave-
lâtıdır. 1918'denberi İstanbul hükümetiyle itilâf hü
kümetlerinin yaptıkları mukavelâtın bütün teferrua
tına henüz kâfi derecede vakıf değiliz. Ancak malum 
olan şunlardır. (Nasıl olur da vakıf değilmisiniz.) 

HASAN BEY (Devamla) — Bazan perde arkasın
dan yapılmış şeyler olur ki elli sene sonra da ha
berdar olmazsınız. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Röntgen kullanınız. 
HASAN BEY (Devamla) — Bu mukavelâtın bir 

kısmı biliyoruz ki İstanbul hükümeti tarafından ida
re için istikraz şeklinde Düyunu Umumiyeden, bil
mem Osmanlı Bankasından, Rejiden vesair yerler
den alınıp yenilen paralardır. İstikrazı dahili : Os
manlı hükümeti istikraz yapmış maaşları vermek için. 
Bunu kabul etmek lâzım mıdır. Değil midir? Bu 
bir... İkincisi şunu da söyleyeyim ki İstikrazın biri
nin karşılığı ellerindedir. Yani Osmanlı Bankasın
dan dahili istikrazlarının eshamının faiz ve amortis
manları için konmuş olan altın parayı vermek için 
vaktiyle konmuş. Üc dört yüz bin lira altın para 
vardır. Şimdi böyle rehin olarak hükümete para ik
raz etmişlerdir. Şimdi bu istikrazı tanımamak iyi bir 
neticeye müncer olmaz. Bu istikraz mukavelâtı var
dır. Bundan başka reji ile tesviyei hesap yapmışlar
dır. Bütün harp seneleri hesabatını reji ile görmüş
lerdir. Reji ile görülen hesapta Osmanlı hükümetine 
iyice bir şeyler yutturulmuştur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Evet yutturmuştur. 
HASAN BEY (Devamla) — Bir de elektrik şir

ketinin, Tramvay şirketinin imtiyazatı vardır. Fiyat
ları, tarifeyi artırmışlardır. Bundan başka bir de Te
lefon şirketi vardır. Müddeti imtiyazını temdit etmiş
ler ve şeraiti tebdil etmişlerdir. Bundan maada bizi 

ürküten İtalya ile Hariciye Nazaretinin yaptığı bir 
aranjman vardır. Listesini gördük. Neler vardır İtal
yan'ların matmaı nazarı olan mesaili iktisadiyeyi ih
tiva etmektedir. Bunların hangileri ile ne dereceye 
kadar bir teahhüt manasında mukavele yapılmıştır? 
Bu malum değildir. Yalnız denrliyor ki tetkik için, 
taharri için İtalyan'larla bir aranjman yapılmıştır. 
Fakat bu olur ki tebdili için tahvili tatbiki için ve
rilmiş... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Kaç tarih
li. 

HASAN BEY (Devamla) — Son efendim. İzzet 
Paşanındır. Yani iki sene evvel filân. Asıl şudur ki 
manasını anlamadan, dinlemeden şeraitini tetkik et
meden kabul etmemeğe istihdaf ettiğimiz mesail bun
lardır. Binaeneleyh İstanbul mukavelâtının meriyeti ve 
bir madde ile Heyeti Umumiyesinin kabulünü ihti
va eden madde gayet karanlık bir maddedir. Bu
nun bizim tarafımızdan ka'bul edilmesine imkân yok
tur. Esasen görülmemiştir. Bize müzakere için salâ
hiyet verilmediği için kabul edilmemiştir. Üçüncü 
mesele : İmtiyazların on sene müddetle temdidi. Alel-
umum imtiyazların on sene müddetle temdidi midir? 
Bu haddi zatında ehven görülüyorsa da mühim bir 
şeydir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reji. 
HASAN BEY (Devamla) — Reji gider. Derhal 

rejinin de bakiyesi müddetine on sene ilâveten temdit 
edilmiş olur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bankada. 
*HASAN BEY (Devamla) — Banka vesaire her ne 

var ise imtiyazdan on sene kazanmış oluyorlar. Bu
nu yapmıyoruz. Haddi zatında küçük bir şey oldu
ğu halde evvelki imtiyazına göre imtiyazını yapmış 
olan bir şirkete daha on sene hakkı imtiyaz ver
mek haddi zatında ona büyük bir şey vermektir. 
Oldu üç. Şirketlerin bilhassa şimendifer şirketlerinin 
vaziyetlerini islah etmek şeraiti hazıraya göre tat
bik etmek, yani adaptasyon dedikleri şeyi yapma
mızı istiyorlar. Bendeniz kanaati şahsiyeme göre zan 
ediyorum ki bunda haklıdırlar ve bunları biz şim
diye kadar yapmalı idik. Yalnız açık konuşalım. 
Dünyanın hiç bir memleketi yoktur ki hali harpten 
evvel tesis etmiş olan bir şirketin vaziyetini hâlâ 
eskisi gibi tutmuş olsun. Gerek ecnebi, gerek da
hili bir şirket olsun. Bir imtiyaz sahibi ise şeraitini 
şeraiti hazırasını yapmamışızdır. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Yine ka
bahat onlarındır. Nafıa Vekâleti hazırdır. 
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HASAN BEY (Devamla) — Vakıa son zaman
larda hükümet pek iyi hareket etmiştir. Bunları ça
ğırmıştır. Konuşalım meselemizi hal edelim. Eski ta
rife ile Bugünkü şirketin işlemesi imkânı yoktur. Bu 
şirketi iflas ettirmektir. Ve bu da korekt bir hareket
tir. Bu meseleleri hükümet kendilerine konuşmağı ter
cih ettiği halde bizimle konuşmamış!ardır. Burayı ter
cih etmemişlerdir. Lozan'a koşmuşlardır. Belki bu 
şeye arzularının fevkinde olarak siyasete koparmak 
için başka tarik aramışlardır. Binaenaleyh her zaman 
bize gelirlerse bu meseleyi açık konuşmağa, tadilâtı 
yapmağa ben kendi kanaatim namına söylüyorum. Biz 
de muvafakat etmemiz icabı hak madelettir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Emniyet et
seler gelmezler mi? 

HASAN BEY (Devamla) — Müsaade buyurur
sanız noktai nazarımı arz edeyim. Vaktiyle Muvaze-
nei Maliye Encümenine hakem olarak çağırmış idi
niz. O vakit te aynı kanaati söylemiştim. Sırf hu
sule gelen tebeddül (Forsmajör) kuvvetini iktisap 
edemezlerdi. Fakat âlemde vükubulan tebeddülatı ik
tisadiye şu veya bu şirketin şu veya bu memleketin 
ahvaline mahsus olmayan ahvali umumiyenin tahav-
vülünden mütevellittir ki herkesin hakkı vardır. 

SALÂHATTÎ'N BEY (Mersin) — Elli sene taviz 
etmek, 

HASAN BEY (Devamla) — Taviz isterseniz ne is
terseniz isteyiniz. Yani Kanunu Ticaretin (Parsmajör) 
diye kabul ettiği şeyin dünya üzerinde bir daha bul
manın imkânı yoktur. Bendenizce ahkâmı iktisadiye-
nin bizim için en mühim ve en hayatî olan bu beş 
kısımdır. Bunlar arzumuz veçhile noktai nazarımıza 
muvafık halledecek olursak bakiyesi ki sigorta mu-
kavelâtı vesair mukavelât kısmını istilzam eden me
seldir. Bunlarda anlaşmak imkânı vardır. Bir de 
Osmanlı şirketlerinin sermayesi ecnebi ol'duğu halde 
'bunların ecnebi addedilmesine katiyen muvafakat et
memizin imkânı yoktur. Bunda gayet kıskanç olmak -
lığımızın hakkı vardır. Bunda memleketimizde Os
manlı namı altında ve fakat ecnebi sermayesiyle iş
letmek gayesini istihdaf ediyoruz. Fakat her şirket 
parasına tebaan ecnebi olacaktır. Memleketimizin 
umuru iktisadiyesini, umuru nafiasını, Osmanlı ola
cak olan şirketlerin idaresine tevdi edecek bir şekle 
getiririz ki bu da zannediyorum onların kentli men-
faatlannın aleyhlerinde hareket etmektedir. Çünki 
bu emniyetsizliği bize yapmak binnihaye vazgeçerek 
kapıyı onlara kapamamızı ica'bedecektir. Bu mesele
de de haklıyız. Bu mesaili ayrıca halledebilecek olur

sak ahkâmı iktisadıyenin daha kolaylıkla halletmek 
imkânı vardır. Müteferri malumat arzu ederseniz ki 
çıkacak bir mesele olduğu için ben lüzum görmüyo
rum. Arzu ederseniz ait olduğu Sulh Komisyonunda 
bu meseleyi müdafaa eden Zekâî Bey arkadaşımız 
söylesinler. Onu da dinlersiniz. Binaenaleyh mesaili 
maliye ve iktisadiyenin son bir kısmı kalıyor ki o da 
Ticaret mukavelesidir. Ticaret mukavelesi (Aneks) 
merbut bir mukavele olmak üzere mer'buttur. Sonra 
bir de ecnebilerin vaziyeti maliyesi meselesi vardır 
ki Rıza Nur Bey biraderimiz burada izah buyurdu
lar. Bunun ruhu tebaa ile sureti mutlakada müsavat 
demektir. Yalnız vergide bir mesele vardır. Bundan 
ibarettir. Her maddesinde vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Arazi meselesini biraz 
izah eder misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) — Yalnız bir mesele 
vardır. Vergi meselesi de ihtilaflı noktalardan birisi
dir, 

Mecburî istikraz ile servet üzerine fevkalâde ola
rak vaz olunan müsaderelerden tebaalarını masun 
bulundurmak talebindedirler. Bu iki şekli biz mem
leketimizde şimdiye kadar hiç bir zaman yapmamışız
dır. Son bir şekilde bir tekâlif yaptık. Yine ihtiyarı
mızla ecnebileri serbest bıraktığımız gibi şekli de ken
dilerinin setretmek istedikleri şekilden biraz farklı
dır. Çünki tekâlifi milliyede kuruşlu mazbata verdik 
ve yüzde yirmisine kadar gümrük borçlarına mahsu
bunu kabul ettik. Hareket edeceğimizi daha tayin 
etmedik. İhtimal ki daha tekâlifi harp şekline de iti
raz etmişizdir. Onlar tekâlifi harbiyeye tabi olmasın 
tekliflerinden vaz geçmişlerdir. Mecburi bir istikraz 
yaparsak ve bir de her hangi ahvali fevkalâdeye is
tinaden malının yüzde onunu sizde malınızın yüzde 
yirmisini siz vereceksiniz gibi bir şey dersek bundan 
tebaalarını muaf tutmak için bize bu kaydı ilâve edi
yorlar. Ondan başka olan şey de muafiyet, yani mü
savat muamelesidir. Bir de bizden bir şey istiyorlar. 
Teşviki sanayi maksadiyle veyahut her hangi bir mak
satla bizim tebaamıza vermek istediğimiz muafiyet
lerden de müstefit olmak istiyorlar. Şu sanatı yapan 
Temettü Vergisi verecek olursa aynı vaziyeti yapan 
ecnebi de Temettü Vergisi vermiyecektir. Binaenaleyh 
bu ikinci kısım sanayii milliyenin tekemmülü nokta
sından şayanı kabul değildir. Kabul edilmiş de değil
dir. Vakıa diğer memleketleri tetkik edecek olursak 
her hangi bir sanatı bir memlekette terakki ettirmek 
istiyorlarsa yapılan vergi muafiyetlerini diğer ecnebi 
tebaasını seçmeksizin yapar. Muafiyete saik olan 
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sanattır. Şahıs meselesi değildir. Onların memleketle
rinde tuttuğu düstur budur .Fakat biz zayıf bir mem
leket olduğumuz için memlekette her hangi bir sana
yiin ihdasını arzu edefken birtakım muafiyet ve is
tisnaî muameleler verilmesi lâzım gelen, hatta diğer 
devletlere birtakım mecburiyetler, külfetler tahmil 
tfdeceğimiz zaman arzu etmeyiz ki ecnebiler aynı iş
leri yaptıkları zaman bunlara muafiyeti yapamayız. 
Evvelki iki kısmın yapılmasında bendeniz bir mah
zur görmüyorum. Gerçi kanaatlarimi söylüyorum. 
Medburi istikrazata ta'bi tutacağız demek nasıl olur 
bilmiyorum. Ne dereceye kadar doğrudur. Milletin 
yüzde onuna yüzde yirmisine kendi tebaamıza tatbik 
edip zulüm yapacağım. Ecnebi tebaasını muaf tutaca
ğım demenin manasını kabul edenlerden değilim. Yal
nız bu iki meselede kendimizi haklı görmekteyim. 
İhtimal ki vergi hususunda, ticaret hususunda, her 
muamelede ecnebileri aynı müsaadeye tabi tutmak 
belki istiklâl ile serbestii tam ile gayri kabili telif 
olduğunu telakki eden olabilir. Hiç bir memleket 
bilmiyorum ki orada tebaasının verdiği vergiden maa
da tebaai ecneoiyenin hiç bir vakit böyle mahsus, böy
le bir vergi olsun, böyle bir sistem bilmiyorum. Tâbi
iyet için vergi yapıldığını bilmiyorum. Binaenaleyh 
bendeniz mevadı maliye, yani vergi mükellefiyeti 
noktai nazarından arz ettiğim takyidat şayanı kabul
dür. Ticaret mukavelesine gelince; ticaret mukavelesi 
uyuşamayacağımız meseleden biridir. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Sulh muahe

desi ile ticaret mukavelesinin ne münasebeti vardır? 

HASAN BEY (Devamla) — Onlar sulh ile muay
yen bir zamanda her hangi muamele! ticariyeye tabi 
tutulacaklarını da tespit etmek istiyorlar. Bu bir em
niyet meselesidir. Başka hiç bir mesele değildir. Ya
nındaki mukaddemede küçük bir tadilimiz vardır. Hu
kuku düvel esasına, telif ve tanzimi mukavelât (Sayfa 
123) mübadelâtı en emin bir tarzda temin etmek ve 
bir taraftan büyük Biritanya ve Fransa, Çekoslovak 
hükümetleri, diğer tarafında Türkiye dedikten sonra 
(Kaçıncı sayfa sesleri) (Sayfa 12 yedinci zeyl) muka
velename projesi... mukaddemede bu tadilâtı yapıyo
ruz. Tarafeynin arzusu ile bir ticaret mukavelename
si akdine karar vermişler ve murahhaslarını berveçhi 
ati tayin etmişlerdir. (Murahhaseyni mumaileyhim 
usul ve nizamına muvafık bir surette... salâhiyetna-
melerini teati ederek ahkâmı atiyeyi kararlaştırmış
lardır.) Birinci madde Türkiye'de gümrük hususun
da eskiden mevcut olan mukavelâtın kapitülasyonla
rın ilgasını ihtiva ediyor. Bu maddeyi buradan siliyo

ruz. Yani yeri burası olmadığı için siliyoruz. Ticaret 
mukavelesi son tadilât veçhile müttefiklerle beş sene 
için diğer imza eden devletlerle bir sene içindir. Bi
naenaleyh zamanla mukayyet olan mukavelenamede 
gümrüğe müteallik olan bu müddet hitam bulduktan 
sonra başka yerde yoksa eski ahkâm bakidir. Bunu 
'buradan çıkarıyoruz. Ahkâmı müeyyide kısmını ih
tiva eden siyasî kısma koyuyoruz. Bütün kapitülasyon
ları ifade edecek tarzda bir madde koyuyoruz ve bu
nu buradan siliyoruz. İkinci maddede bazı tercüme 
hataları vardır. Aman bunları burada nasıl okuyaca
ğım. «Yetişmiş veya oradan gelmiş mahsulâtı tıbbiye 
ve mamule Türkiye'ye duhullerine kabili tatbik olan 
tarife 1 Eylül 1936 tarihinden mevkii meriyete ko
nan eşya tarifesinin ayni: olacaktır». Burada tercüme 
hatası vardır. Başka bir şey yoktur. Yani ruhunda 
yanlışlık yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) — Bu kıs
mın tadilâtı yok mu? 

HASAN BEY (Trabzon) — Bu kısım yok. Eski 
gördüğümüz tadilât vardır. Efendim bunun hututu esa-
siyesini arz edeyim. Bu maddeleri muhasımlar oku
sunlar. Sonraya kalsın. Biz yidoruz ki pekâlâ muka-
velâtı ticariyemize bir intizam verelim ve şimdiden 
yapalım ve imza edelim diyorsunuz buna muvafakat 
edelim. Fakat müstakil olmak üzere. Yani her yeri 
ile ayrı ayrı imza ederiz. Müddeti iki sene, üç sene, 
beş senede ısrar etmişlerdir. Nihayet beş seneyi 
kabul etmişizdir. Tadilâtımız kabul edildiği takdirde 
üç dört devletin ve diğerleri için de bir sene olmak 
şartiyle kabul etmişizdir. Tarife olarak kabul edilen 
şeyin ruhu bizim şimdiki tarifelerimizin ruhudur. 
Şimdi ikisinin orta yerine şimdi yeni bir tarife giri
yor. Zaten eski memnuat kalkmış olduğu için bura
ya dahil olmayan, yine onikide bırakmak istiyorlar. 
Onlar da bizim ithalât kısmının en büyüğünü teşkil 
eden pamuk ve pamuklu mensucatı da almışlardır. 
Dokuz misli tarifeyi biz yine on iki misli ka'bul et
mek istiyoruz. Bu tadilât ile kalbul ediyoruz. Buna 
mukabil bize verdikleri kendi memleketlerinde kendi 
kanunlarında hangi muamele ise onu takip edecekler, 
yani tarifelerini tespit etmiş değillerdir. Biz tarifeyi 
tespit etmişizdir. Onlar her zaman kendi kanunları 
mucibince yaptıkları muameleyi taahhüt etmişlerdir. 
Sonra istihlâkâtı dahileyi rüsumunu şimdiye kadar 
mevcut olan istihlâkâtı dahiliye rüsumunu aynen ka
bul etmişlerdir. Bundan sonra yapacaklarımızı da an
cak dahilde resme ta'bi tutulanlara koyabiliriz. Bu 
müddeti mukavele zarfında istihlâk resmi koymayız. 
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Mahalli vergilere dair tadilât koymuşlardır. Kabul 
etmedik çıkardık. Sonra bidayeten talep ederlerse bu 
mukavele düveli müttefikanın tahtı idaresinde olan 
müstemlekelerinde tatbik edilecektir. Binaenaleyh 
serbesttirler. Biz de onlara karşı serbestiz ve şu müd
det zarfında meridir diye muayyendir. Bu müddet 
hitamından sonra tarafeyn yeni bir mukavele yap
mazlarsa, yani behemehal senesi zarfında bunun mu
kavelede kalması lâzım gelir. Tarifeyi aynı zaman
larda yeni esaslara göre yekdiğerine karşı taahhüt al
mışlardır. Biz alırsak onlar alırlarsa yeniden birleşece
ğiz .Yeni esaslara göre ticaret mukavelesi akdedece
ğiz. Fakat bu mevkii meriyetten kalkacak. Şayet bu 
müddet zarfında muahede yapılmazsa bu muahede 
kalkacaktır. Bu mukavele bittiği vakit yekdiğerine 
karşı serbestisine malik olacak diye bir madde koy
duk. Hututu esasiyesi budur . Bu mukavelename bu 
maddenin dediğimiz şekilde yaparlarsa şimdiden ye
ni bir mukavelename yapmaya mec'bur olacağız. 

SALÂHATTİN ÖEY Mersin) — Rayiç meselesini 
izah eder misiniz? 

'HASAN BEY (Devamla) — Rayiç meselesinde 
teklif ettiklerini aynen kabul etmiş değiliz. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — îtiraz ettiniz 
mi? 

HASAN BEY (Devamla) — Evet ettik. Kabul et
miş değiliz. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Biz kabul 
edildi biliyoruz. 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır; yalnız ben ra
yiç usulünün kabul edilmesi taraftarıyım. Şu itibarla 
mütelbeddil tarife taraftarıyım. Bugün yekdiğeriyle 
mükavelâtı ticariye yapan memleketler altı ay, bir se
ne gibi kısa bir müddet için yaparlar. Zaman veya 
paralarının tebeddülüne göre her ay, her hafta, her 
gün değiştirmek mecburiyetindedirler, italya ve İs
panya bu vaziyettedir. Biz bunlara dedik ki: Paramı
zın harp bittikten sonra daha uzun zaman aleyhimize 
olacağını zannediyoruz. Sebebi ise birçok sermayeler 
dışarı çıkacaktır. Tesviyei düyun yapıyoruz ve her se
ne şu kadar parayı istikrazatımızın faiz ve amortis
manlarını ödemek için harice göndermek mecburiye
tindeyiz. Bunlardan dolayı memleketimizin istihsalâ-
tı harice sattığımız şeyler çoğalıncaya kadar paramızın 
lehimize tebeddül etmek ihtimali yoktur. Binaenaleyh 
paramızın sükut ihtimali daha ziyade vaki ise de sü
kutu mütevellit farkı bir tarafa mütehavvil bir tarife 
ile lehimize çevirmek faidelMir. Aksi olursa, yani be
heri kâğıt bir altın ederken vasatî yüzde yirmi güm

rük veren bir gümrük resmi beş kâğıt bir altın oldu
ğuna göre_ % 35'e çıkar. Bu ne adalet icabatıdır, ne 
de gümrük resminin tezayüdüne medar olacak bir şey
dir. Binaenaleyh paramız hangi şeklini takip ederse 
ona göre tarife yapmak esasına müstenit olarak mü-
teihavvil tarife ona tabi bir meseledir. Mademki aley
himize bir müddet devam edecektir. Kısa bir müd
det yapılmış olması itibariyle ve kabiliyeti tafbikiye-
si olmak şartiyle her halde lehimize olduğu kanaatin
deyim. Fakat bizim memleketimizde telgraf noksan
dır. Tatbikat fenadır. Bir tüccarın malı gelmiş olur 
daha emir gelmedi diye bir gün sonraya kalır. Tahri
ren tebliğ edilir. Bir gün evvel geldi, bir gün sonra 
geldi diye müşkilât çıkar. Birtakım suiistimallere se
bebiyet verir. Bunun için sabit bir tarife teklif etlik. 
Biliyorum ki bu bizim aleyhimizedir. Fakat bizim 
memleketimizde vesaiti muhabere noksandır. Telgraf
lar emin değildir. 

Müşkilât çıkar. Yarın şikâyete başlarsınız. Onun 
için aleyhimize olarak bu muayyen bir müddet için 
tespit edilmiş dedi'k. Paramız velevki muayyen bir 
zaman için olsun iyileşir ve gümrük resmi yüzde yir
mi iken yüzde yüze, üç yüze çıkar diye bize müte
havvil bir tarife teklif etmişlerdir. Fakat tekliflerinde 
biraz kurnazlık etmişlerdir. Mebde olmak üzere iti
bara alınacak noktayı tespit etmemişlerdir. Mukave
lenin mevkii meriyete konacağı tarihi tespit eimişler
dir. Binaenaleyh yapılan tarife filân tarihte mevcut 
olan tarifedir. Ve muahedeye konmuştur. Binaenaleyh 
kabiliyeti tatbikiyesî olacak bir şekilde bazı esaislar 
dahilinde 9 -12 misli değil aynı zamanda beş mide 
tabi olanlarında kâğıt para düşük iken kâğıt para 
düştükçe tahvilâtı takip edecek zannediyorum ki le
himize olur. aleyhimize olmaz. Bunun için bu mad
deye muaddel olarak kabul etmek doğru o'lur. Bina
enaleyh üçüncü madde 1916 tarihinde mezkûr rüsu
ma kabili tatbik olan tezyit tarihleri 1 Mart 1923, 
1920 tarihinde şubat zarfında Türk altın lirası ile 
Tüfk kâğıt parası olan farka göre demekle esas 
olacak olan mebdei kasdetmiş oluruz. 1 Mart-1923' 
deki esasa göre hayır efendim bir de 1922 senesinde. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Para vaziyetini 
esas tutacağız. 

HASAN BEY (Devamla) — Birisi 1 Kânunuev
vel 1922, mevcut olan tarifler var. Tarifenin altın 
farkına nazaran mütehavvil olacak olan farka nis-
betle mebde olacak tarifede 1923 Şubat zarfındaki 
Türk kâğıdı ile Türk altın lirası arasında mevcut olan 
farka nisbet ediyoruz. Yani Maliye Vekâleti bakmış-
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tır, Maliye Vekâleti şu zaman zarfında mebde ittihaz 
etmek üzere en iyi işimize gelen parayı bunu düşün
müştür. Bu mebde nisbetle tahvilâtı takip edeceğiz. 
Fakat istiyoruz ki bu mebde muayyen olsun çünki 
olabilir ki tarife koyacağı zaman yer yaparlar, kâğıdı 
düşürürler. Ona göre tarife yaparlar. Bir ay zarfında 
tetkikini teklif ediyorlar .Maliye Vekâleti bir ay zar
fında bunun tatbikine imkân olmadığı için üç aya çı
karıyoruz. Fakat altın para tenezzül ede ede. Beş 
'kâğıt bir altın olmuştur. Şey düşmeyecektir. Beş misli 
tarifeye tabi eşya meydandaki nisbeite yüzde otuz 
faikı da irae etse beş misli olan tarifeye tenz.il hâsıl 
olduğu zaman o vakit o hasıl oluncaya kadar lehi
mize olanları tenzil etmiyoruz. Seböbi biz beş misline 
tevafuk eden eşyayı ihtiyaca ti asliyeye" göre zaten al
tın para ile kâğıt arasındaki farka göre tezyit etmiş 
değiliz. Şimdiye kadar bunu böyle yaptık. Binaenaleyh 
mani ne olursa olsun yapmayız diyoruz lehimize bir 
(kayıttır. Sonra dördüncü maddede hangi esaslara na
zaran Türkiye memnuat vazedebilir. Orada unutul
muş bir mesele vardır. İkinci olmak üzere usulü ikti
sadiye tehlikesine karşı yapılmış olan mahazini ciddiye 
mani olmak için tahdidat, memnuat yapabilir. Yani 
bu esaslar öyle bir esastır. Bunun içine girecek mem
nuat yoktur. Sonra yedinci maddede inhisar vücuda 
getirmek veyahut inhisarları idame etmek için dahi 
memnuat yapabiliriz. Diğer esaslara ilâve edilir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Mutavacsıt 
cetveli lütfeder misiniz? 

•HASAN BEY (Devamla) — Vardır. 270 numarası
nı çıkarıyoruz. Oradan öbür tarafa gönderiyoruz. 
Hırdavat gibi şeylerdir. Yani aktar eşyası beş bin li
ralık, yirmi bin liralık ithal edilen eşyayı ticariyedir. 
Bunlara altın para: Halbuki 170 numaraya dahil olan 
pamuk ve pamuklu mensucat. 7-8 milyon liralıktır it
hali teşkil eden kalem. Sonra beşinci maddede bir tadil 
olacaktır. Aynı veya muvazi yetişmiş olan veya oradan 
gelmiş olan emtia ancak Türkiye'de istihlâk rüsuma
tına tabi olmaktadır. Sonra Osmanlı İmparatorluğun
dan ayrılmış olan diğer memleketlerde mukavelâtı ti-
cariyeyi en ziyade naili müsaade olan devlet meyanı-
na ithaline dair esas ittihaz etmeyeceklerine dair bir 
kayıt vardır. Ona biraz daha kayıt ilâve edildi. Hu
dudu ticareti ancak yaptığımız mukavele vardır bu da 

şey olamaz. En ziyade naili müsaade olan mesaili ala
maz. Sonra dokuzuncu madde muaddeldir. İşbu kısmı
nın ahkâmı İngiltere, Fransa, Japonya tarafımdan diye 
okundu. Diğerleri için bir senedir. Sayrisefain mese
lesinde serbesti i ticariyeye istinaden kemdi tebamız 
ancak kavanin müddetini beş sene müddetle koyduk
ları bir kayıttır. Binaenaleyh kuyudat hakkı sonradan 
rücu ile buraya koydukları bir maddedir. (Kapotoj). 
Onu da çıkarmış tay etmişizdir. Kapotaj hakkı mah
fuz olarak saydı bahrisinde bizim kendi milli prog
ramımızda mutlak olarak... Bunun haricinde limanı
mızdan eşya ve yolcu alıp Avrupa'ya götürmek ve 
Avrupa'dan getirmek herhangi bir limanımıza koya
cakları, tabi olacakları muamele bizim programımı
zın tabi olacakları muameledir. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Müddet ne 
öldü? 

HASAN BEY (Devamla) — Hangi müddet? 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Devamla) — Beş sene 
kapotaj hakkı. 

HASAN BEY (Devamla) — Onu ret ettik ve bu 
seyrisefain muamelâtı için on sene müddet koyuyor
lar. Onu da biz beş seneye indiriyoruz. Sonra vapur
ların şehadetnamelerin düveli ihtilâf iye tarafından şe-
hadetnameler Türk şedahetnameleri gibi meri tutula
cağını söylemişlerdi. Siz de bizim vapularımıza ver
diğimiz şehadetnameleri meri ve mukayyet tutarsa
nız biz de tutarız dedik. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu müd
det münkati olduğu zaman. 

HASAN BEY (Devamla) — Yeni bir mukavele
name yapacağız iktisab eder maddesi vardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Nihayet 
bulduğuna dair içtimaa lüzum yok değil mi? 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır efendim hu
sule gelmezse tarafeyn yekdiğerine karşı serüejtîi 
tammeyi ihraz eder diye bir madde vardır. 134 ncü 
maddede 18 nci maddeyi okudu. 19 ncu madde tay. 

• 20 nci madde ipkadır. 

I SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Beş dakika is-
j tirahatten sonra soracağımız şeyler vardır. 
j REİS — On dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
i 

tatil edivorum. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 4.23 

REİS : İkinci Reisv'ekili Musa Kazım Efendi 

KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Hüsnü Bey (Büilis) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Sual sırası 
Sırrı Beyin. 

SIRRI BEY (İzmit) — Konferans dağıldıktan 
sonra gerek talik ve gerek inkıta ne derse densin, 
heyeti murahhasamızın bir tenkit şeklinde bazı me-
vaddı kabul ve bazı mevaddı ret etmek suretiyle ver
miş olduğu projede zatı âlinizin de reyi var mıdır, 
yok mudur? 

HASAN BEY (Trabzon) — Sureti umumiyede 
şunu söyliyeyim ki, efendim heyeti murahhasa ora
da ne yapmış ise müştereken yapmıştn". 

SIRRI BEY — Kabul olunan muahede zatı âli
nizin reyi munzammıdır, değil midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Konferansda mı? 
SIRRI BEY (Devamla) — Konferansta demiyo

rum. 
HASAN BEY — Anlamıyorum, hangi meseleyi 

karıştırıyorsun? Her hangi bir meselede olursa olsun, 
gerek mesaili arziye ve gerek mesaili iktisadiye ve 
gerek diğer mesailde olsun yapılan şeylerde ben ta
mamen arkadaşlarımla beraberim. 

SIRRI BEY (Devamla) — Şu halde maksadım 
anlaşılmadı. 

REİS — Tabiî anlaşılmadı. 
SIRRI BEY (Devamla) — Paşam siz cevap ve

recek değilsiniz. 
HASAN BEY (Devamla) — Sırrı Beyefendi mu

ayyen bir noktayı kastediyorsanız anlamadım. 

SIRRI BEY (Devamla) — Arz edeyim. Konfe
rans dağıldıktan sonra siz buraya gelmek üzere tehîi 
hareket iken tarafınızdan yani heyeti murahhasa ta
rafından müteliflere bir nota verilmiştir. Bu notada 
bazı mevad kabul edilmiş bazı mevad kabul edilme
miştir. Bu kabul edilen mevad içerisinde kısmı siya
seti sormuyorum, kısmı araziyi sormuyorum, yalnız 
size kısmı iktisadî ve malî hakkındaki zatı âlinizin 
reyi munzam olup olmadığını soruyorum. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendi kardeşim, 
şurada anlamadığım bir nokta vardır. Bir defa kort 
ferans dağıldıktan sonra bir kere bizim nota verdiği
mizi, anlamıyorum. Konferansın dağılması Pazar 
günü saat dokuz buçukta Lort Gürzon'un yevmi ha

reketi olduğu gündür. Ondan sonra heyeti murahha
sa tarafından bir nota verildiğini bilmiyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu notayı, saat sekiz
de verdiniz. O vakit reyiniz var mıdır? 

HASAN BEY (Devamla) — Saat sekizde verildi
ğini de bilmiyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) — Beyan ettiğim tenkidat 
hakkımı hıfzediyorum. Harbi umumîye tekaddüm 
eden günlerde Fransızlarla bir istikraz mukabilinde 
Fransız heyetlerine bazı şimendifer şebekeleri teah-
hüt etmişsiniz. Bilâhare vermemiştik. Fakat hükü
meti milliye tarafından bu istikraz mukabili size ve
rilen imtiyazat hakkı mahfuzdur diye Fransız Hükü
meti tarafından resmî gayri resmî bilvasıta hiç bir 
tebligat vaki oldu mu? 

HASAN BEY (Devamla) — Olmamıştır. İstikra
zı dahilîmizi Düyunu Umumiye kabul ederek mü
terakim faizleri verecek miyiz, vermeyecek miyiz? 
İstikrazı dahilînin iki kısmı vardır. Birisi taksime it
hal edilip edilmemek. Taksime ithal edilmemek is
tikrazı dahilînin bir borç olarak verilmesi faizlerinin 
verilmemesi manasını tazammun etmez. Bunlar ayrı 
ayrı şeylerdir. İstikrazı dahilî harp içinde yapılmış 
bir istikrazdır. Bundan ayrılan memleketlere de isti
yoruz. Bunu vermeleri nedir? Bunu bilmiyorum. Fa
kat devletin borcudur. Binaenaleyh devlet bunu ne 
şekilde halledecek, ne suretle tesviye edecek bilmem. 
Buralarının teferruatını bilmem. Yalnız devletin bor
cudur bunu bilirim. 

SIRRI BEY (Devamla) — Düyunu Umumiye 
bunu ne suretle telakki etmiştir? 

HASAN BEY (Devamla) — Düyunu Umumiye 
bunu kabul etmemek istemiştir. Hatta kendisinin mu
bayaa ettiği bir milyon lira vardır. 

Bidayetteki teklifleri görürseniz bir milyon lira
nın da güya ihtiyat akçesi kurtarmak istemiştir. Biz 
bunu kabul etmek istemedik. Heyeti murahhasanm 
verdiği karar ekseriyeti haiz olan bir karardır. İtal
ya delegesi mevcut idi. Düyunu Umumiye meselesi
nin ekseriyetle halli lâzım idi. Düyunu Umumiyei 
teşkil eden paralar eshamdır, paradır. Binaenaleyh 
bunu tediye etmemiz lâzım gelir diye ret ettik. Bu 
teklifleri çıkarttık. 
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SIRRI BEY (Devamla) — Razı oldular mı? 
HASAN BEY (Devamla) — Razı olmuşlardır. 

Yani bunu ihtiyat sermayeleri meyanında saklama
ya razı olmuşlardır. 

SIRRI BEY (Devamla) — Yani razı oldular mı? 
HASAN BEY (Devamla) — Evet. 

REİS — Buyurun Tevfik Rüştü Bey sual hakkı 
sizindir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efendim 
müsaade buyurunuz. Bendenizin not ettiğim şey o 
kadar çok ki, söz olarak yapmak lâzım. 

REİS — Buyurun Tahsin Bey. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Efendim; Donanma 
Cemiyetine ait olan yedi (7) milyon lira mahsup edil
miş buyurdular. Bu para; alinin, velinin, şunun, bu
nun ianesinden hasıl olmuştur. Donanma Cemiyeti 
bir müessesei hayriye ve milliyedir. Hangi hak ve 
salâhiyet ile heyeti murahhasa bunun mahsubuna 
bakmıştır. Bu âdeta benim, şunun bunun, muharebe
den evvel İngiltere'ye bir gemi siparişi gibidir. Bu 
gemiyi İngilizler almış. Muharebeden sonra bankada 
bulunan bu parayı İngilizler takası takas etmişlerdir. 
Binaenaleyh Donanma Cemiyetine ait olan bu para
nın ianeden mürekkep olan bu paranın, hususî ma
hiyeti haiz olan bu paranın takası takas edilmesi, hu-
kukan katiyen gayri caizdir. Yani bunu biz Donan
ma Cemiyeti İngiltere mahkemelerine müracaatla 
bu parayı belki alabiliriz. 57 nci maddenin tazam-
mun ettiği tazminat kısmına ne suretle ithal edilmiş
tir? Hiç münasebeti yoktur. 

HASAN BEY (Trabzon) — Şimdi efendim, ta
kası takas şekli bizim teklifimizde yoktur. Onlara 
bizden tebaaları için, hasarzede tabaaları için tami
rat namiyle bir şey istemeyecekler. Biz de Düyunu 
Umumiye idaresinin birinci evrakı nakdiye karşılığı 
olan beş milyon altını ve harpten evvel Armistrank 
Fabrikasına sipariş edilen gemilerin parasını talep 
etmemeyi taahhüt ettik. Bunu bir mahsup şeklinde 
farz ediniz. İngiltere diyor ki, benim müsadere etti
ğim gemiler, devlet gemileridir. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Gemiler öyle, para
lar? 

TAHSİN BEY (Devamla) — Paralar da öyledir. 
Hükümet gemi yaptırmıştır. Yaptıracağı gemiye mu
kabil taksit para göndermiştir ve gönderilen para içe
risinde Donanma Cemiyetinin parası da dahildir. Do
nanma Cemiyeti hakkının ziyamdan dolayi Hükü
metten mütalebede bulunabilir. Yoksa gemi bede
linden dolayı Donanma Cemiyetinin gidip İngiltere 

Hükümetinden istemeye, hakkı yoktur. Binaenaleyh 
Donanma Cemiyeti eşhası hususiye, eşhası maneviye 
olmak üzere matalibini Hükümetten talep edebilir. 

ETHEM FEHMİ BEY (Menteşe) — Hükümet 
gemilerini teslim etmiş mi idi? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Canım Ha
san Bey, parayı kim almış. Konturatoyu kim yapmış, 
Hükümet mi? 

HASAN BEY (Trabzon) — Hükümet. 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, bir 

kere yekûnen borcumuz ne idi? Bunların teklifleriyle 
ne oldu? Siz indirdiniz? Bir yekûn veriniz. 

HASAN BEY (Devamla) — O halde cetveli aça
lım. Lazımüttaksim olmak üzere cetvele ithal edi
len muhtelif istikrazatın yekûnu bize cetvelde yüz 
elli dokuz milyon küsur lira veriyor. Kabul ettiğimiz 
şekli taksim nisbeti varidat esasına göre birinci saf-
hai taksim. İkinci safhai taksim birinci safhai tak
simde Balkanlara isabet eden borç, 1913'te isabet 
eden borç. Yani Balkanların yekûn varidatı 19,4 
tür. Şöyle bir şeydir. (19) küsur takribidir. Irak, Su
riye, yani harbi umumî neticesinde bizden ayrılan 
memleketlere isabet edecek deyinin nisbeti de 22,5 
dur. İsabet edecek olan deynin nisbeti, yani deynin 
isabet miktarı. Şu halde yekûn itibariyle 41,42 kadar 
bir şey demek yekûn borcun % 41'i bizden muhte
lif tarihlerde ayrılan memleketlere gidecektir. Yüzde 
elli dokuz alınması ki, yuvarlak rakam alırsak !% 60'ı 
bizde kalacaktır. Yüzde kırkı onlara gidecektir. Ye
kûn borcun yüzde altmışını bizim için alıkoyunuz 
r/c 40'ını diğer memleketlere veriyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu iki taraf 
aras-ında itilâf olunan şekil bu mudur? 

HASAN BEY (Devamla) — .Evet, budur. 
SALÂHATTİN BEY (Devamla) — 914 veya 

918 olması lâzım geleceği istikraz farkları vesaire 
istikrazı dahilî farkları hepsi bunun içinde midir? 

HASAN BEY (Devamla) — İstikrazı dahilî fark
ları dahil değildir. Evrakı nakdiye de bu cetvele gi
remez. Bu şu borçtan bize kalacak olan borçtur. Ya
ni bu % 50'nin •'% 60'ı 90 milyon eder. Sekizin yüz
de altmışı da beş eder. Faiz vasatı olarak malumdur 
ki, faiz bizde muhteliftir. Bazıları % 4 ve bazıları da 
•°/c 4,5, yekûn itibariyle amortismanların olacağım 
kabul edersek, % 5,5 lâzımdır. Faiz amortismanla
rı vermek için. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Haniya 
biz borçları affettik deniyordu? 

HASAN BEY (Devamla) — Başka bir suretle 
af edilmiş değildir.. Başka türlü şekli af yoktur. 
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SALÂH ATTİ N BEY (Mersin) — Müekkillerle 
anlaşmak meselesini Hükümet gitmeden ne için yap
madı? Mesaili iktisadiye için soruyorum. 

HASAN BEY (Devamla) — Hiç şüphe yoktur ki, 
borçlarımızın tarzı tesviyesidir. Bu mesele hususun
da bendeniz evvelce buraya gelişimden evvel müza
kerenin ilk sırasında bu meseleyi ortaya atmışımdır. 
Belki gazetelerde... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Neden yapıl
madı Lozan'da. Yani Paris'e gönderilip düyunu tas
fiye meselesi? 

HASAN BEY (Devamla) — Evet efendim, bu 
mesele müzakere edilmiştir. Bu hususta müşavir ar
kadaşlarımız biraz ihtilâfı ârâya varmışlardır. Ekse
riyet bu noktai nazarın anlaşmak zemini olmak üze
re zaten borçlarımızın ekserisi Fransızlara olmak iti
bariyle Frank esasından anlaşmak idi. Bu mesele lâ
zım olduğu ve bunun muvafık olduğuna karar veril
miştir. Bendeniz buraya gelmezden evvel Reis Paşa 
Hazretlerinin riyaseti altında toplanan encümende 
müzakere edilmiştir ve böyle bir karara iktiran et
miştir. Şekli halli derhal Paris'te portürleri toplayıp 
bir taraftan müzakeresi siyasiye devam edip diğer ta
raftan meseleyi orada halledip usulü imza edince o 
meseleyi de bitirmek yolu mevzubahis olmuştur. Fa
kat bendeniz buraya gelmem lâzım oldu, Paşa Haz
retleri bendenizi ayırmazlardı. Mesaili maliyeyi mü
zakere etmek için bizzat kendilerinin gitmesine va
ziyet müsait olmamıştır. Her zaman mesele elde ol
duğu ve portürleri toplayıp, müzakere edip bunlarla 
anlaşmanın imkânı olduğunu söyleyen vardır. İster 
istemez mesele sulh müzakeresinden sonraya kalma
sı icabetmiştir. Mesele böyledir. Bazı metalibatta hak 
olduğunu zatı âliniz de kabul ediyorsunuz. (Radabsi-
yon) dedikleri, yani icabatı sulhe göre tevfik etmek 
vesaireyi. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Giden heyet 
bütün bunları Hükümete 'hatırlatarak gitmemişmi 
idi? Yani kendilerinin sulh için giden Hükümet me
saili dahiliyei azime ki, imtiyazlardı. Düyunu Umu-
miyenin bir kararı olmuş gibi, yani Hükümetin ka
rarını kararı mahsus olmak üzere verilmiş gibi Hü
kümet iade etmek istemiştir. 

Mesaili iktisadiyei azimedir ki, imtiyazlardır. 
Bunlardan harice karşı medyun olduğumuz miktar 
ki, bunları halletmek için münasip bir sureti tesvi
yeyi düşünmemiş, aramamış da ne için gitmiş, gez
meye mi gitmiş? Niçin ihzar etmemiş ve alâkadara-
nı ile bu mesele hakkında müzakerede bulunmamış. 

Gezmeye mi gitti? Sualim budur. Elinizde mesaili 
iktisadiye lâyihası ne idi? 

HASAN BEY (Devamla) — Mesaili iktisadiyede 
ve şirketler mesailinin hallinde Hükümetinizin nok
tai nazarını ve bendenizin noktai nazarım doğrudan 
doğruya memleketin meselesidir. Sulh meselesi de
ğildir. Bunları, Hükümet halletmeye hazırdır. Hükü
met bunları halletmek: için alâkadarları... 

SELÂHÂTTİN BEY (Devamla) — Anlıyorum 
ki, mesaili iktisadiye hakkında müspet bir netice ve 
müspet bir kanaat verilmemiştir. Bunun için hiç kim
se itimat ederek alâkadarlarını istememiştir. Sonra 
Hükümet dahili memlekette borç kabul etmiş midir? 
Dahili memlekette harp dolayısiyle şirketlerin ve eş
hasın vaki olan zarar ve ziyanları kabul etti mi et
medi mi? Tazmin prensibini kabul etti mi? 

HASAN BEY (Devamla) — Bu sual bendenize, 
teveccüh etmez zannederim 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — 124 ncü maddede 
şimendiferlerin takimiyle terk olunacağını gösteri
yor. Halbuki hicaz şimendiferi tesis masarifatının 
kısmı azamı bizden, yani Türkiye'den, Osmanlı Dev
letinden verilmiş ve etraftan da Hindistan gibi bazı 
yerler de muavenette bulunmuş, binaenaleyh o şi
mendifer hututuna dair bir müzakere sebkat etmiş 
midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Hicaz ^mendiferle
rinde hattı hareketim şu olmuştur. Ay;j.an memle
ketlerin hazinei hassaya ait olan emlâkin muhafaza
sı mevzubahis olduğu gibi bu hat siyasî bir Hükü
met hattı değildir. Bu dinî bir hattır. Vaki olan sar
fiyatın ekseriyeti azimesi müslümanların ianesi ile 
olmuştur. Bu hat bunun için yapılmıştır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Orayı bütün Türk 
askerleri yaptı. 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Betahsis Osmanlı 
Devletinin efradıdır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Askerin yev
miyesi altmış para idi. 

HASAN BEY (Devamla) — Parasını Hükümet 
verdikten sonra, yani islamların müşterek malıdır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Bizim ma
aşlar da dahildir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — O halde ma
kamı hilâfete aittir. 

HASAN BEY (Devamla) — Bu hat gerek dinî 
bir hat olmak ve gerek erbabı haccın vesaitine tahsis 
edilmiş bulunmak itibariyle bunun idaresi doğrudan 
doğruya makamı hilâfete ait olmalıdır, denmiştir, 
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Binaenaleyh bu hat menfaat getirir bir hat olmadığı 
için makamı hilâfetin tahtı idaresinde idare edili
yor. Menafii islamların ihtiyacatma tahsis edilir de-
mişizdir. Onlar da evet bu hatta dinî bir mahiyet 
vardır ve böyle yapılmıştır. Fakat demeyiniz kij bü
tün paraları yalnız islâmlar vermiştir. Her şeyden 
haberdardırlar karşımızdakiler. Hicaz yolu ianesi di
ye çıkarmışınız. Bunu Ahmet, Mehmet, Yanku, kos-
ti de vermiştir. Ahmet kadar Yanko'nun da hakkı 
vardır demişlerdir. Fakat ekseriyeti azîmesi iane ola
rak islâm parasiyle yapılmıştır ve islâm askeri ile 
asakiri şahane ile yapılmıştı. Fakat bunların hiç bi
risi ayrılmış bir memleketteki hatta başka bir mem
lekette bulunan kuvvet tarafından b:r idare tarafın
dan, bir idare tarafından vaziyet edilmesine sebep 
değil midir? 

FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Diğer bir devlet 
idaresinde bulunan sair şirketlerin böyle bir mües
sesesi yok mu? 

HASAN BEY (Devamla) — Yalnız yapılacak 
bir şey vardır. Onların dimağındakini söylüyorum. 
Bu hattın heyeti idaresine alâkadar müslümanların-
dan müslüman aza konur. Hat mahallî halkın hattı
dır. Hüccacın suhuletle gidip gelmesi vesaire vesa-
iresi temin edilir. İslamların bu hattan istifadesi her 
cihetle temin edilir. Yapabileceğimiz şey bundan iba
rettir. Mesele böyle kalmıştır. Yani başka bir ma
kamın malı mülkü haline getiremeyu demişlerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — 159 mil
yon borç altın mıdır, evrakı nakdiye midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Hepsi çil, çil altın
dır. 

HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Faizini de 
altın mı vereceğiz? 

HASAN BEY (Devamla) — Vermemek için uğ
raşıyoruz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Tamirat na-
miyle bizden milyonlarca lira istiyorlar. Fakat Ana
dolu'da mal ve hayvan olarak Yunanlılara naklettir
dikleri milyonlarca emval hakkında bir şey konuşul
du mu? Yani onları olsun tazminattan, tamirattan 
vazgeçtik emvali menkule olarak Yunanistan'a gön
derilen emvalin bedelini kurtarmak mümkün olacak 
mı? Hiç olmazsa bunu alalım beyim. 

HASAN BEY (Devamla) — Zatı âliniz belki ben
denizin ük defa buraya izahat vermeye geldiğim va
kit burada bulunmadınız Bunun uzun safahatı var
dır. Biz yunanlılardan tamirat olmak üzere hiç bir 
sebep olmaksızın hiç bir maksadı askerî bulunmak
sızın sırf imha ve tahrip maksadiyle hareket ederek 

memleketimizi yaktıklarını bu barbarlığın malî kıy
metinin neye baliğ olduğunu tahriren kitap halinde 
teferruatiyle izah etmiş ve bu kitabı her tarafa tevzi 
etmiştir. Yunanlılardan dört milyon altın frank iste
miştik. Sabit ve muayyen bir miktar olmak üzere 
bittabi onların tarafından da mukabil teklifata ma
ruz kaldık. Sizin bize yaptığınız bu kadar şeyler var
dır. Bu kadar Yunan tebaasını memleketten sürdü
nüz, çıkardınız. Onlara Yunan Hükümeti şu kadar 
masraf yapmıştır. Mukabil metalip dermeyan etmiş
lerdir. Daima karşımıza sürdükleri şey : Mütekabi-
len tarafeyn yekdiğerinden bir şey aramasıdır. Biz 
metalibimizden sarfı nazar etmemişizdir. Nihayet 
şu şekli onlar kabul eder görünmüşlerdir. Türkiye' 
nin Yunanlılardan talep ettikleri tamiratı iki hükü
met aralarında anlaşacaklardır. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Kuvvei teyidiyesi. 

HASAN BEY (Devamla) — Anlaşamazlarsa ha
keme müracaat edeceklerdir. . Bizim noktai nazarı
mız bu tamiratın miktarı için hakeme gitmeye razı 
olmuşuzdur. (Hakem kim sesleri) Kabul edeceğimiz 
bir hakeme. Şekli budur. Kuvvei teyidiyesi olarak 
bendeniz memleketin içerisinde Yunan tebaasına ait 
emval ve emlâkten başka bir şey görmüyorum. Yu
nan tebaası diyorum. Rumlar değil. 

ZAMİR BEY (Adana) — Avusturya Hükümeti 
gibi taksime uğrayan bütün hükümetin gerek harp 
içindeki ve gerek sair borçları aralarında taksim edil
miştir. Müttefikler neden Osmanlı Hükümetinden, 
İmparatorluğundan kalan borçları yalnız Türk Mil
letine yükletmek istiyorlar? Bu hususu bizim murah
haslarımız ne suretle müdafaa etmiştir? Çünkü bi
zim üzerimize 200 milyon. İki yüz milyon fazla para 
düşüyor. Halbuki biz de bir çok memleketler kaybet
tik. Tutturmuşlar 1914'ten itibaren yapılan şeyleri. 

HASAN BEY (Devamla) — Yani Avusturya'ya 
harp düyunu taksim ettikleri halde neden Türkiye' 
ye taksim etmediler. Avusturya'nın harp düyununu 
taksim ettiklerine emin misiniz? 

ZAMİR BEY (Devamla) — Görüyoruz öyle du
yuyoruz, 

HASAN BEY (Devamla) — Sen Jermen muahe
desini tetkik buyurduğunuz zaman o muahedede di
yor ki, harp düyunundan mütevellit mesuliyet bilhas
sa badettaksim kalan Avusturya'ya aittir. Bunu sa
rahaten söyler Senjermen muahedesi. Harbi umu-
mînin mağluplarından hiç bir memleketin harp dü
yununu hiç bir vakit nazarı itibara almamışlardır. 
Esnayı taksimde nazarı itibara almamışlar ve onla-
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rın sırtma yüklemişlerdir. Evrakı nakdiyede bende- I 
niz meseleyi taallûku itibariyle, hatta biz esnayı mü- I 
zakerede komisyonlar ve tali komisyonlar yalnız ev- | 
rakı nakdiyede Avusturya'nın vaziyetinde taksime I 
benzer bir şey vardır. Faka orada bir fark var. Ora- t 
daki evrakı nakdiye Avusturya Hükümeti tarafından l 
çıkarılmamıştır. Bir şahsiyeti maneviye bankası ta- I 
rafından meydanı tedavüle çıkarılmıştır. Evrakı te- I 
davüle eshabları bankasının taksimine dahil olmuş- t 
tur. Ne bulmuşlarsa altın olarak Avusturya banka- I 
sının kasalarında onu taksim etmişlerdir. Yalnız bir I 
şey var. Avusturya'dan ayrılan memleketlerde kalan I 
emlâki hususiyeyi devletle, buna muadil olan maden- I 
leri vesaireleri, ayrılan memleketlerde meccanen bı- I 
Takmışlardır. Ayrılan memleketlerde emlâki hususi- I 
yei devletin bilâbedel terk edilmemesini ayrı sormu- I 
şuzdur. Bize verilmesini istediğimiz zaman Avustür- I 
ya misalini de ileri sürmüşüzdür. Ayrılan bu memle- I 
ketlerde Avusturya namına mukayyet olan emlâki J 
hususiyeyi tamirat komisyonuna düveli müttefika I 
namına almak için salâhiyet vermişlerdir. Fakat fiili- I 
yatta tahkikatım mahalli hükümetleri bu emlâki, bu I 
tamirat komisyonu tarafından satılıp parasının müt- I 
tefiklere geçmesine de fiiliyatla mani olabilmişler- I 
dir. Çünkü kendileri talip olmamışlardır. Yalnız em- I 
lâkde yapmış oldukları muameleyi de Avusturya Hü- I 
kümetine vermek için Avusturya'nın namına, yani I 
tamirat namiyle almak için yapmışlardır. Fakat fiili- 1 
yatta buna muvaffak olamamışlardır. Binaenaleyh I 
Avusturya'da harp düyunu olarak diğer memleket- I 
lere taksim edilmiş düyun yoktur. Senjermen mua- I 
hedesinin 203 ncü maddesinden itibaren on - onbeş I 
maddesi mütevaliyen Avusturya'daki taksimi düyun- I 
da istihdaf eden şekillerdir. Tetkik buyurulursa böy- I 
le değildir. j 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, Yunanlıların I 
yaptıkları tahribat için kendilerinden bir şey almak I 
mümkün olmadığını demin söylediniz. J 

HASAN BEY (Devamla) — îmkânı hâlâ arıyo
ruz. I 

BASRİ BEY (Devamla) — Ve kısmen de mual
lakta kaldı buyuruyorsunuz. Bandırma'daki yalnız 1 
livamızın bir kasabasîdır. Yunanlıların ika ettikleri I 
tahribatın miktarı (60) milyon liradır. Biz bu tami- I 
ratın parasını alamadığımız surette acaba bu tahri- I 
batı, bu haşaratı Hükümet tazmin edebilecek midir? 1 
Hükümet bu haşarata maruz kalan halkı ne suretle I 
ikdar edecektir? Buna mukabil Yunan tebaasının em- I 
vali gayrı menkulesi olduğunu söylüyorsunuz. Bu 1 
emvali gayri menkule Yunanlıların ika ettikleri tah- I 
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ribatın yanında pek ehemmiyetsiz kalır. Hükümet bu 
hususta ne düşünüyor? 

HASAN BEY (Devamla) — Yalnız şurasını arz 
edeyim ki Hükümetin vereceği cevabı bendenizin 
vermekliğim doğru olmaz. Bir ikincisi heyeti murah-
hasanın bütün vazifesi Yunanlılardan memleketimiz
de yaptıkları tahribata mukabil bir tazminat kopar
maktır. Ve bu iddiamızı sonuna kadar yaptık yapıyo
ruz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Niçin bir temi
nat almadınız? 

HASAN BEY (Devamla) — Teminat almak te
minata muvafakatla olur. Teminat vermeyince ne 
suretle teminat alacağız? Bugün Yunanlıları vesaiti 
cebriye ile yola getirmekten başka çare kalmamıştır. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Hiç olmazsa 
Garbî Trakya limanlarının varidatını alaydınız. 

HASAN BEY (Devamla) — Verirse kim almaz; 
fakat vermezse ne suretle alırız? 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — O halde biz 
bunu ne ile alacağız? 

HASAN BEY (Devamla) — Vermezse almak 
çaresi cebren gidip almaktır. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) — Bunun fiili 
teminat çaresi olarak ne vardır? 

HASAN BEY (Devamla) — Yunan tebaasına 
ait emval ve emlâkden başka fiili ve malî bir temi
nat görmüyorum. Bundan başka Yunanlılardan bu 
muhik metali batım ızı istiyfa etmedikçe onlarla mü-
nasebatı sulhiyeye girmekten istinkâf mı ederiz? Ti
caretlerini de tahrip ederiz. Kendilerine elimizden 
gelen fenalığı yaparız. Her veçhile kendilerini izrar 
yolunda yürüyoruz. Ta ki bu metalibatımızı kabul 
etsinler ve tazmin etsinler. Yani heyeti murahhasanız 
vesaiti cebriyeden başka Yunanlılara tamirat masra
fını tediye ettirmeye mecbur tutacak bir şey göremi
yor. 

SAMİ BEY (İçel) — Müstağni kalabilecek misi
niz? 

HASAN BEY (Devamla) — Hükümet verir, ver
mez noktasına gelince : Bendeniz Meclisin bir azası 
sıfatiyle noktai nazarımı söyliyeceğim. 

Memleketin kuvvayi maliyesi bu tahribatı Hükü
met bütçesinden, yani tahribata uğramamış diğer 
kimselerin kesesinden ödemek kudretine malik oldu
ğunu maalesef zannetmiyorum. 

BASRİ BEY (Karesi) — Maalesef o halde ya
nan memleketlerin isimlerini haritadan kaldırmalı
dır. 



t : 3 3 . 3 . 1339 C : 3 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, fikri Hü
kümet şunu icabeder ki, ya yanan memleketlerin ya
kanlarından tahsil eder, mutazarrırlara verir veyahut 
bunu yapmıyorsa kendisi tazmin eder. Nitekim ta
mirat meselesinde bu dava ile bizim karşımıza çık
mışlardır. Demişlerdir ki, efendiler Harbi Umumî 
içerisinde sizin hükümetiniz de mevcut idi. Şimdi 
siz mesuliyeti harbiyeyi almak istemiyorsunuz. Fakat 
her halde onların yaptığı tahribat ile bizim tebaa
mızdan şu kadar mutazarrır olanlar var, şirketler var
dır. Şunlarımız var, bunlarımız var. Bizim memleke
timizde hiç bir hükümet yoktur ki, bu zararları, te
lafi etmekten müstağni olabilsin, Sizden almazsak 
cebimizden vermeye mecburuz. Binaenaleyh bu za
rarları telafi etmiyecek olan bir sulhu bizim Mecli
simizden geçirmek imkânı yoktur. Çünkü bunları 
hükümet bütçelerinden temin ve tediye etmek mec
buriyetindedir. Belki sizin memleketinizde siz de 
böyle hareket etmek mecburiyeti vardır. Binaena
leyh bu zararlarımızı sizden alacağız ve bundan bi
zim için vaz geçmek imkânı ve ihtimali yoktur. Yo
rulmayın diye bize sarahaten söylemişlerdir. Bu ta
mirat meselesi bu suretle meydana gelmiştir. Aynı 
meseleyi biz de söylemişizdir. Hatta dedik ki; bizim 
zararlarımızı aynı esas üzerine kabul ettiniz. Yunan
lılardan alacağımız zararlardan mahsup edelim. Ne 
diyorsunuz (12) milyon, (20) milyon mahsup edelim 
ve üst tarafını nasıl alacaksanız ve ne veçhile temin 
edecekseniz ediniz. Aynı vasıta ile Yunanlılardan 
alacağımız parayı paylaşalım. Sizinki de bitsin, bi
zimki de bitsin. Alalım diye teklifler yaptık fakat ne 
diyelim. «Elküfrü milletün vahide» eski menfaatla-
rmı bittabi ezmek istemiyorlar, himaye ediyorlar. 
Binaenaleyh Yunanlılardan bu hakkımızı vesait har
biye ile istiyfa etmekten başka elimizden" hiç bir 
kuvvei teyide bulunmuyor. Heyeti murahhasa elin
den geldiği kadar tamirat meselesini kurtarmaya ça
lışmıştır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Yunanlı
ları başımıza musallat eden müttefiklerdir. 

BASRİ BEY (Karesi) — Karşımızdakiler tahri
bat ve tamirat namı altında ne kadar mutaassıbana 
bizden pay koparmaya çalışıyorlarsa heyeti murah-
hasamızın daha büyük bir alâka ile bizim hukuku
muzu daha şiddetle müdafaa etmelerini beklemek 
hakkımızdır. Eğer bu hukukumuz istihsal olunmazsa 
ben - Karesi livası namına söylüyonım - katiyen ve 
sittî sene bu şerait altında sulhu kabul edemem. 

HASAN BEY (Devamla) — Heyeti murahhasa-
nın bu tamirat mesailinde vüs'uyettiği kadar ve dili-

' nin döndüğü kadar bu davayı müdafaa edip etme
diğini, peşinde koşup koşmadığını yakında tabı ve 
tevzi edilecek olan zabıtlarla projeleri okuduğunuz 
zaman öğreneceksiniz. Ben meseleyi samimi olarak 
maddî olarak kabiliyeti istiyfasını düşünüyorum. Bu
nu icbar edip almaktan başka çare yoktur. Vesaiti 
cebriyenin ne ile olacağını da tayin bittabi bana ait 
değildir. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Hasan Bey, bütün 
bu tasfiyei hesabattan sonra tahakkuk eden düyu
numuzun tediye başlamazdan evvel bir tecil müddeti 
istemiş misiniz, istememiş misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) — Nereye? 
OSMAN BEY (Devamla) — Bütün tesviyei hesa

battan sonra tahakkuk edecek düyunumuz için meb
dei tesviye ne olacaktır? Yani tecil istemiş misiniz? 
Meselâ on sene, on beş sene, yani memleketimiz ha
rap olmuştur diye bir şey istediniz mi? 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır. 
OSMAN BEY (Devamla) — Niçin istemediniz? 

HASAN BEY (Devamla) — Fayda görmedik de 
onun için istemedim. 

OSMAN BEY (Devamla) — Faydasının olacağı
na kaniim. 

HASAN BEY (Devamla) — Borçlarımızı artır
maktan başka bir şeye yaramaz. 

OSMAN BEY (Devamla) — Faizi de duruyor 
Artırmıyorum. Olduğu gibi kalıyor. Yani şekli ha
zırdaki düyunu aynen tecil ettirmek. 

HASAN BEY (Devamla) — Hülyadır bu dünya. 
OSMAN BEY (Devamla) — Teklif ettiniz mi et

mediniz mi? 
HASAN BEY (Devamla) — Bize bağışlayın de

sek daha iyi olurdu ama, olmadı. Bilâ faiz on sene 
müddetle bakiye borcumuzu tecil ettik. 

OSMAN BEY (Devamla) — Hah... 

RAGIB BEY (Amasya) — Sevr ahitnamesinin 
kuvvei icraiyesi olan Yunanlıları İzmir'e çıkaran 
düveli itilâfiyedir. Onlarla görüşüyorken heyeti mu-
rahhasamız hiç olmazsa böyle bir kayıt izrarı der-
meyan etmedi mi? 

HASAN HÜSNÜ BEY (Trabzon) — Zabıtlar 
tabı edildiği zaman bunları görürsünüz. O zaman 
bunları söyleyip, söylemediğimi anlarsınız. 

RAGIP BEY (Amasya) — Bunlar dermeyan 
edilmiş ise ne cevap alınmıştır? Bizi mahvettiren 
kendileridir. Kendilerinden tazmin ettirilmek lâzım 
gelmez mi? Niçin vermek istemiyorlar. Biz, onları 
mağlup ettik. 
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HAKKT HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, Osman 
Beyin bir teklifleri var. Bendenizin de öğrenmek is
tediğim Osman Beyin teklifleridir. Tecili düyun de
diğimiz zaman mukabil borcumuzun da tecili teklif 
vaki olmuş da ret mi edilmiştir? Yoksa kabul etme
yecekler de bir senede tesviye mi ettirecekler? Veya
hut hiç mi teklif edilmemiştir? 

HASAN BEY (Trabzon) — Kabul etmiyecekle-
rini bildiğimiz için bunu şifahî konuştuk. Hususî ko
nuştuk. «Delege» lerle aramızda... Kabulüne imkân 
görmediğim için resmen teklif etmedim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Memleketin 
bu parayı vereceğine tediye edeceğine nereden inan
dınız? Yani memlekette inkişafı iktisadî olmadan 
memleket tamir edilmeden, yanan evler, yıkılan yer
ler düzelmeden memleketin eski iradı verebileceğini 
nereden biliyorsunuz? 

HASAN BEY (Devamla) — Düyunu umumiye-
ye mahsus olan varidatı kendilerine verince onlar, 
sizden başka bir şey istemiyorlar. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Ayrıca dü
yunu umumiyeye de mi vereceğiz? 

HASAN BEY (Devamla) — Öyle bir şekil var
dır ki, onlara vermeyelim, memlekete kalsın. Evet 
başka bh* şey düşündüğümüz yok. 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Kıyamete 
kadar para versek yalnız faizini ödeyemeyiz. 

RECAİ BEY (Trabzon) — Mondros Mütareke
sinin akdi tarihine kadar müttefiklerin Yunanistan 
hariç olmak üzere ganaimi bahriye mahkemelerinin 
verdikleri kararlar muğteber ad olunmuş. Fakat mü
tarekeden sonra bütün gemilerimizi götürmüşlerdir. 
Bunlar gasptır. Yani ganaimi Bahriye mahkemelerinin 
•karariyle değildir. Bunlar hakkında heveti murahha-
samız ne düşünmüştür? 

HASAN BEY (Trabzon) — Bana taalluku yok
tur. 

RECAİ BEY (Devamla) — Meselâ Mahmut Şev-
kat Paşa, Kırlangıç, İzmir, Sulh vesair vapurlarımız 
vardı. Mütarekeyi müteakip bunları gasbettiler. 

HASAN BEY (Devamla) — Bunları bilmiyorum. 
Bunlar şeyim dahilinde değildir. Yalnız ganaimi bah
riyenin verdiği kararlar vardır. 

REİS — Hasan Bey bir sual daha var. 
OSMAN BEY (Lazistan) — Deminki sorduğum 

sual heyeti murahhasa tarafından böyle bir tecil tek
lif edilmesi, tadilâtı mahsusa olarak on sene müd
detle tecil teklif ediniz diye emir telakki etmiş iken 
bunu konferansta teklif etmemek suretiyle göstermiş 

olduğunuz lâkaydiyi ne suretle tefsir ediyorsunuz? 
Veyahut istihsalini ümit ettiğiniz menfaati izah edi
niz. (Bravo sesleri) 

HASAN BEY (Trabzon) — Bunun kabiliyet is-
tihsaliyesi var mıdır, yok mudur? Bu araştırılmıştır. 
Görülmemiştir. Mesele ondan ibarettir. 

OSMAN BEY (Lazistan) — Yani hükümet «bir 
teklifi malayani» yapmıştır. Teklif malâyükattir. Ya
ni size verilen projenin maddesi her ne olursa olsun, 
her halde bir teklif etmeye mecbursunuz. Nitekim 
bir çok teklifatınızı kabul etmemişlerdir. Bu da tek
lif edilerek kabul edilmemiş olsaydı o meyana girer
di. 

HASAN BEY (Devamla) — Bu da o meyana gir
miştir. 

OSMAN BEY (Devamla) — Hiç istememişsiniz. 

HASAN BEY (Devamla) — Şunu istiyoruz diye 
bir arzuhal vermemişizdir. Alâkadarlariyle konuşur
ken komisyonda görüşmüşüzdür ve kabul etmemiş
lerdir. 

RAGIP BEY (Amasya) — Bunu nereden anlaya
caksınız? 

HASAN BEY (Devamla) — Okursunuz. 
REİS — Paşa Hazretleri; celseyi tatil etmek is

tiyorlar. Kabul ediyor musunuz. (Pazartesine sesle
ri) 

DURAK BEY (Erzurum) — Müsaade ediniz. 
Yemek yiyelim, gelelim. 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Paşam tatil 
edersek sonra içtima edemeyiz. Ya devam edelim ya
hut yarın saat onda gelelim. 

REİS — Efendim, Hariciye Vekili Paşa Hazretle
rini bir kere dinleyelim. Ondan sonra kararınızı ve
rirsiniz. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) — Mua
hedenin baş tarafında bulunan mesaili arziye ve si-
yasiyeyi en nihayete bırakacağım. Evvel emirde mua
hedede bulunan sair mevaddı askeriyeyi ve memle
ketin müdafaasına taalluk eden mesaili arz edeceğim. 
Kitabın (75) nci sayfasındaki üserayı harp. vardır. 
Üserayı harbe taalluk eden bu faslı nihayetine kadar 
kabul ettik. Üserayı harp, mezarlıklar; (75) nci say
fada üserayı harp, ondan sonra mezarlıklar vardır. 
(82) nci sayfada ahkâmı umumiye dediğimiz şeyler 
geliyor. Onlar hariç... Mesaili askeriyeden değil. Üse
rayı harbiye, mezarlıklar meselesinde muvafakati ef
kâr hasıl olmuştur. Bu muharebeden sonra, muha
berat esnasında tarafeyn elinde kalan esirlerin müte-
kabilen iadesine mütealliktir. Mezarlıklar meselesi 
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tarafeyn muharipler yekdiğeri arazisinde mezarlıklar 
yapmak ve bu mezarlıkları kendi taraflarından ida
re edebilmek... (İşitmiyoruz sesleri) 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Paşa Hazretle
ri işitmiyoruz. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Benim sesim bu ka
dardır. Sesinizi keserseniz dinlersiniz. (Handeler) Me
zarlıklar; mütekabilen muharipler kendi memleket
lerinde mezarlıklara hürmeti ve mezarlıkların muha
fazasını taahhüt ediyorlar. Burada şayanı dikkat bir 
şey vardır. Gelibolu şibih ceziresi üzerinde yapılmış 
olan mezarlıklardır. Bu mezarlıkları şimdi kendi el
lerinde iken ihzar etmişler. Onları olduğu gibi kabul 
ettiniz dediler. Bu hususta derhatır buyurursunuz ki 
bir çok münakaşat cereyan etmiştir. Nihayet müte
kabil olmak üzere bu mezarlıkları olduğu gibi mu
hafaza etmeyi kabul ettik. Bir de, Arıburnu arazi
sinden mezarlık arazisi gibi istifade etmeyi teklif et
tiler. Derhatır buyurursunuz ki, Arıburnu arazisini, 
dört kilomete arzında ve 1,5 - 2 kilometre tulünde 
bir arazidir. Bu araziden mezarlrk gibi intifa etmeyi 
talep ettiler. O zaman münakaşat cereyan etti. Bir 
maksadı askeri ile istifade .... uzun münakaşat cere
yan etti. Bir maksadı mahsus tahtında istifade oluna
bilir ve bu Arıburnu onun elinde âdeta Gelibolu şi
bih ceziresinin bir kısmını almışlar gibi bir mahiyet
te kullanılır endişesiyle fevkalâde mücadele ettik. 
Nihayet mezarlık maksadından başka diğer maksat
ta kullanılmak üzere kullanılmasını temin ederek ka
bule mecbur olduk. Burada nazarı dikkate aldığımız 
mesele bir mezarlıktan ibarettir. Maksadı aslîde isti
mal olunamayacaktır. Mezarlıkların her birinde bu
lunduracakları muhafızlar tayin olunmuştur. Şimdi 
muahede müddetlerini şey edersek okuyayım bir de
fa dinleyin. 184 ncü madde : Harp esirleriyle sivil 
mevkufları derhal memleketlerine iadeyi taahhüt 
ederler. Yunanlılarla aramızda münakit mübadelei 
üsera mukavelenamesi Heyeti Celileye arz olunmuş
tur ve tasvip buyurdunuz. 135 nci madde : Üseradan 

/ kabahat işlemiş ve mahkûm olmuş olanların affına 
mütealliktir. Zaptı rapta ait olan ceraimden maada 
vakayiden dolayı cezaya çarpılmış veya maznun olan
lar alıkonulacaktır. Onların tarafından... Fakat sonra 
ayrıca bir beyanname yaparak bunları da bırakma
yı taahhüt etmişlerdir. Beyannamede Heyeti Celile-
nin hatırında kalacak nokta konferansın başladığı 
tarihten sonra ika olunan ceraimden dolayı ellerine 
geçirdiklerini bırakmayacaklarını söylediler. Konfe
ransın başladığı 20 Teşrinisani tarihinden itibaren 
cinayetler ve bundan dolayı ellerine adam geçerse 
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bunu bırakmayacağız diyorlar. Çünkü bir vaziyet ha
sıl olacak ki, kabahat yapacaklar. Bir ay sonra bırak
maya mecbur olacağız ve İstanbul işgal mıntıkasın
da bir çok suikastlar oluyordu. Bu suikastten endişe 
ettiler. Uzun münakaşa neticesinde kabule meobur 
olduğumuz bir meseledir. 

136 ncı madde gütmek istemli yenlerin taMafcata 
mani olacağına dairdir. Sonra mezarlıikliar meselesi 
geliyor. Mezarlıklar meselesinde 141 neti maddesinde 
de hususî kayıt vardır. Yani bu mezarlıllellar ahkâmı
na Romanya dahil olmuyor. Yanıi bizÜrn onların 
memleketinde ve onların bizim memflakeitimflzdie me
zarlık yapmağa sebep yoktur. Bizim onların memle
ketlerinde yapacağımız mezarlıklar için hususî bir 
surette ve ayrıca itilâf hasıl olmuştur. 144 ncü mald-
de demin arz ettiğim mahzura aittir. 

Britanya Hükümeti ancak arazisi dahilindir. Bu
nun bir lahikası vardır. Bu lahikada bir maksadı 
aslî ile istimaline mani olan şerait kabul ettirilrnişıtar. 
Bundan sonra askeri mesailde Boğazların serbestîsi
ne dalir mukavele geliyor. Boğazların serbestisi bü
tün Cihanı alâkadar eden başlı başına bûr mesetei 
mühimmedür. Serbesti tabiriyle esasen kajsdettikleri 
büyük devletlerin kasıt ettikleri mana sefaini harbiı-
yenin geçmesidir. Yani sefaini ticariyeniin harpde ve 
sulhda gece ve gündüz geçmesi zaten umumiyetle 
kabul olunmuştur. 

Fakat Boğazların serbe&tîsi-nıamı altında gerek İngi
lizlerin ve gerek Rusların ve gerek diğer devlieıtierün 
vesair alâkadaranın takip ettiği mesele sefaini har
bi yenin geçmesidir. Bunda Ruslar Boğazların kapalı 
olması sistemini müdafaa ettiler. Tahkim olunsun, 
Türklerin elinde bulunsun ve kimse geçmesin veya
hut ahden kapalı kalsın. Yanıi tahkimat oflma&a bile 
gemftlerin geçmemesi için öyle kuyut vaz etdüsan ki 
hakikati halde siyaseten Karadenize büyük donan
malar geçmesin. Bu Rus politikası Rus emeidiir. Di
ğer taraftan düvel müttefika İngilizler ve Fnaıteaz-
Jar ve diğer devletler Boğazlar sefa'in harbiyeye açık 
kalsın. Bizim noktai nazarımız Boğazlar hakkında
ki noktai nazarımız esasen miisıalkı imiMîde sefain tü-
cariyeye Boğazların küşade olunmasını kabul etm!iL 

şıizdir. 
Bir de misakı millîde Münakalâtı Beynelmilele 

küşade olunmasını kabul etmlişjizdlir. Binaıenalöyıh, 
Münakalât beynelmiilel namı altında kendi vaiai'yte*!-
mize, kendi arzumuza göre şu cins gemilere taıhsis 
etmeğe imkân vardır. Fakat bizim Karadeodz Dev
letleriyle Bahrî devletler arasındaki politikaya mü-
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dahale etmek ve müessir olmaktan ziyade kendi 
menfaatimizi mlisaikı millînin dediği gibi İstanbul ve 
Marmarayı tahtı emniiyette tutacak bir açıklıkla ik
tifa etmeyi muvafık bulduk Biz zaten o nofctai na
zardan temin ettiğimiz Boğazlar Mukavelenamesine 
temin ettiğimıiz mevad şunlardır. Bir defa Türküye 
harbe girerse gerek sefaini ticariye içlin gerek sefai-
nıi harbiye için memleketin müdafaasının istilzam 
ettiğli her türlü tedabiri ittihaz edebilıirfe. Ondan son
ra.. Ha yalnız bunda bir şey vardır. Muhapip oldu
ğumuz devletler aleyhime her türlü tedabiri ittihaz 
ediyoruz. Bitaraf bulunan devletlerin seyrü seferine 
müruruna ahkâmı mahsusa vaz edilmiştir. Meselâ 
şu kayıtla ve şu tertiple geçebileceklerdir, diiyoruz. 

Fakat büsbütün kapamak imkânı yoktur. On
dan sonra kâfi kuvvet temi: nü, Bahrî ve berrî, Mar-
marada ve her yerde istediğimiz gibi donanma yap
mak ve istediğimiz gibi kuşanmak. Bu haikkı muha
faza etmişizdir. Bir de İstanbul'u baskınlara karşı 
ve muhtemel tehlikelere karşı müdafaa edecek mü
him bir kuvvet 12,000 klişi mevzubahis olmuştur. 
Bu da mutat olduğu veçhile silahı bu olacak, teşki
lâtı şu olacak vesaire gibi bir kayıt yoktur. İstediği
miz sSilâhla istediğimizi, istediğimiz teşkilâtla gayrı 
müstahkem ve gayrı askerî mıntıka dahilinde 12 bin 
kişilik. kuvvet bırakabiliriz. Cüz'i bir şey olmak üze
re bütün memleketlin müdafasma taallûk eden ve 
esaslı bir surette olarak müdafaa hakkı için hiç bir 
kayıt ve tahdidat kabul etmemi şizdür. Boğazlar Mu
kavelesi bifi gayrı askerî kılınacak tedabire. biri 
de mürura ait olmak üzere başlıca iki fasıldır. Bu
rada birinci fıkra namı altında gördüğümüz sefaini 
gayrı harbiyenin sefahini ticariye vesairenin sulh 
zamanında mürurlarını taahhüt ediyor, hiç bir re
sim vermeksizin gece ve gündüz geçmeğe serbesttir
ler. 

Yalnız şimdi bir takım resimler vardır. Fener 
resmi vesaire bunlar alınmakta olunduğu gibi idame 
edilecek. İkinci fıkra namı altındaki gördüğünüz 
mesele sefaini harbiye ve askeriyenin sulh zamanın
da müruruna mahsustur. Yine gece ve gündüz geçe
ceklerdir. Geçen kuvvetin miktarı karadenizde en 
kuvvetli olan donanmaya göre tahdit edilmiştir. 
Esiaslı fark budur. Her devlet Karadeniz'de en kuv
vetli olan şimdiki vaziyette Ruslar dersek o kuvveti 
haiz olan kuvvet aynı zamanda ondan büyük bir 
kuvveti geçilmeyeceklerdir. 

Harp zamanında Türkiye bitaraf olduğu taktirde 
sefaini harbiye vakti sulhda olduğu gibi geçerler. 

i Türkiye bitaraf olduğu zaman karadeniz'de herhan-
I gi iki devlet arasında harp varsa umumiyetle vakti 
I sulhda olduğu gibi devam edecek. Fakat bir devlet 
I diğer bir devletle muharip ise bir akdeniz devleti bir 
I karadeniz devleti ile muharip ise bu devletler bütün 
I donanmalarını yekdiğeri aleyhine kullanacaklardır ki 
I bir denizden diğer denize geçmek. Üçüncü fıkra ge-
I çecek donanmaların bize miktarını haber vermek 
I üzere, yani işaret yerleri yapacağız. Medhallerde bî-
I ze malumat verecekler. Bu geçen kuvvetlerde tahdi-
I dat var. Geçecek donanma Karadeniz'de en kuvvetli 
I olan devletin sefaininden fazla olmıyacaktır. ' 

I Mütenasip olacak. Ondan fazla olmıyacak. Bunu 
I bize haber verecekler, 4 ncü fıkra harp ref melerin in 
I müruru müddetlerinin tahdidi. Bir boğazdan diğer 
I boğaza geçmek için mürur müddeti bu müddet kadar 
I duracaklardır. Bu müddet zarfında geçeceklerdir. 
I Ahvali mücbirede bu müddet ayrıca zam olunacak, 
I sis, kaza vesaire dahil üçüncü madde burada sizin 
I elinizdeki projede olmayan son zamanda bir fıkra 
I ilâve edilmiştir. Vezaifi sıhhiyeye aittir. Sefahini har-
I biye geçerken vazaif sıhhiye ifa için boğazlar komis-
I yonuna bir de heyeti sıhhiye ilâve edilecektir. 
I Dördüncü madde gayrı askerî tedabiri müşirdir. 
I İstanbul Boğazının tarafında on beş kilo metrel'k 
I arazi gayrı askerî hale, yani tahkimat olmayacak, 
I kuvvet bulunmayacak. İstanbul boğazlarının tarafey-
I ninde on beşer kilo metrelik arazide, Gelibolu şibih 
I ceziresinde, burada gösterilmiştir. Kavak - Halat ce-
I nubundan geçer. Şarka doğru bütün Gelibolu şibih 
I ceziresini ihtiya eder ve Çanakkale boğazında ve 
I Anadolu sahilinde iki kilo metre dahilinde bulunan 
I arazi oralarda kuvvet bulunmayacak, İstanbul'da yal-
I nız 12 bin kişi bulunacak, gayrı askerî tedabirinde 
I imralı adası müstesnadır. 

I Adalar denizinde Semendirek, Yimmi, İmroz, 
I Bozcaada ve Tavşan adaları bunlar gayrı askerî te-
I dabire dahildir. 96 ncı sahifede nihayette Fransa, İn-
I giltere ve Türkiye Hükümetleri tarafından diyor. Be-
I şinci madde Olacak. Tercüme yanlış, gayrı askerî te-
I dabir mıktaya gelince 97 nci sayfada beşinci madde. 
I Buyurduğunuz ağır maddedir. İstanbul hakkında der-
I meyan edilen kuyudu ihtizayiye baki kalmak şartiy-
I le, yani İstanbul'da 12 bin kişilik bir kuvvet bulun-
I mak şartiyle gayrı askerî hâle ifrağ edilmiş mıntıka 
I ve adalarda hiç bir istihkâm, sabit toplar, tahtelba-
I hirler sefain, bulunduramıyacağız. 
I Asikeri bataryalar bulundurmıyacağız. Ve askerî 
I tayyare alanları da bulundurmıyacağız. Gayrı askerî 
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mıntıkalarda İstanbul Boğazının bir tarafında on beş 
kilometre, diğer tarafında on beş kilometre, yani üç 
saav'i/k bir mıntıka sayılır. Onun haricindeki bütün 
menatık müstesnadır. Tahtelbahir aletleri, tayyare, 
aletleri kalkacak, yalnız orada asayişin muhafazası 
için elzem olan polis ve jandarmadan maada oralar
da kuvvei müseHeha olarak hiç bir kuvvet bulunma
yacak. Meselâ Gelibolu şibih ceziresinde orada bu-
lunduramıyacağız. 

Son güne kadar Gelibolu şibih ceziresinde bir 
'kuvvet bulundurmak için ısrar ettilk. Gelibolu şibih 
ceziresi o kadar dar ki orada bir kuvvet bulundurur
sak orasını gayrı müstahkem kılmaktan ve boğazları 
serbest yapmaktan bir fayda hasıl olmayacak iddia
sını dermeyan buyurdular. Bizim iddia ettiğimiz eğer 
orada hiç bir kuvvett bulunmazsa tarassut edemeyiz. 
Ani bir baskına ve muhacemata maruz kalırız. An
sızın baskınlara maruz kalırız dedik. Buna mukabil 
adedi tahdit olunmamış bulunacaktır. Diyorlardı ki 
filhakika öyledir. Bu emniyetimizi teyit eden bir mad
dedir. 

İstanbul'da bulunduracağımız, 99 uncu sahifeye 
baatafcsanız orada ilk maddede İstanbul Beyoğlu, Ga
lata ve adalar civarında azamî on iki bin kişilik bir 
kuvvet asayişin icabatı için bulunacaktır. İstanbul'da 
bir terrane üssü bahrî idame edebilecektir. Gayri as
kerî bu mıntıkada on iki bin kişilik mühim bir kuv
vet bahri ve tersane bulundurabileceğiz. 9 ncu mad
de demin arz ettiğim gibi harp halinde Türkiye, Yu
nanistan, Yunanistan'ın mevzubahis olması Limni 
adası haricinde şamandıra bu adalar Yunanistan ta
rafından gayri askerî tedabire yine dahildir. Harp 
olursa o da Limni adasında ve şamandıra adasında 
serbestçe kendisini müdafaa edebilecek. Hali harp 
bittikten sonra Türkiye bir harbe girerse müdafaa 
etmek için her türlü vesaiti kullanırsa hali harp mün-
defi olursa tekrar eski hâle ircar edilecektir. Ondan 
sonra gelen madde Boğazlar komisyonu bir Türk 
murahhasının riyasetinde mukaveleye vazıül imza ol
mak şartiyle Fransız ve ingiliz, İtalya, Japonya, Sır
bistan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya 
devletleri murahhaslarından mürekkeptir. Amerikalı
lara komisyonda bulunmak hakkını bahşediyor. Bo
ğazların serbesti meselesinde Boğazlar komisyonu baş
lı başına bir meseledir. Alâkadar devletlerin mura-
haslarından mürekkep İstanbul'da bir komisyon. Bu 
komisyon yalnız sefaini harbiyenin burada tahdit 
edilmiş olan şerait dairesinde müruruna dikkat ede
cektir. Okuyayım «Boğazlar Komisyonunun vazifesi 
Cemiyeti Akvamın himayei âlilerinde ifayı vazife 

esdecek ve her sene faaliyeti hakkında Cemiyeti Ak
vama bir rapor verecektin Komisyon ikinci ve üçün
cü fıkralarda mevzubahis olan sefaini harbiye ve ha
vaiye ve askeriye usulü dairesinde münhasıran harp 
sefinelerinin müruru hakkındaki ahkâma riayet olu
nup olunmadığını usulü dairesinde tetkik edecektir. 
Boğazlar Komisyonunun vazifesi konferansı ciddi bir 
surette irtkitaa uğratacak bir çok buhranlar getirmiş
tir, çünkü onlar boğazlar komisyonuna sefaini tica-
/iyenin müruru ve kavaide riayet edip etmediğini gör
mek istiyorlar. Sefaini ticariyenin liman, fener vesair 
bilcümle hidemat yolunda mıdır, değil midir? Bunun 
da murakabe etsin diyorlardı ki âdeta seyri sefer için 
devletin hukuku tahliyesinden olan bir çok mevaddı 
boğazlar komisyonuna almak istiyorlardı. Bundan da 
mühim olmak üzere istedikleri, mademki bir takım 
yerleri cihanın emniyet seyri seferi için tahkim etmi
yoruz, asker bulunduruyoruz, tedabir ittihaz ediyo
ruz. Bu tedabire riayet olunup olunmadığını mürka-
be edecektir. Malumdur ki; diğer şeylerde bir takım 
tahdidatı askerîye vazedilmiş olan diğer devletlerde 
ve diğer milletlerde bir takım komisyonlar vardır, 
Zaten mağlup milletleri galiplerin pençesi altında 
bırakan daima iki tedbir vardır. Birisi tamirat ko
misyonlarıdır. Almanya'da, Avusturya'da; Bulgaris
tan'da, Macaristan'da mucibi asap ve iztirap olan iki 
nokta budur. Bundan biz çok tevehhüm ettik. Ko
misyon boğazlar meselesinev e gayri askerî mıntıka
lara bakarsa nevama İstanbul Boğazları ve İstanbul' 
un idarei dahiliyesini elde tutacak endişesi, onun 
için İsrar ettik ve ret ettik. Komisyonun vazifesi se-
fain; harbiyenin müruruna ait olmak mümkün ol
du. Hatta son anda bile İngilizler Boğazlar Komis
yonuna her hangi bir vazifei müraka'be vermemekle 
ne büyük fedakârlıklar yaptıklarını tebarüz ettirme
ğe çalışıyorlardı. Boğazlar komisyonu, Cemiyeti Âli-
yei Akvamın himayesi altında ifayı vazife edecektir. 
Ticaret ve seyrüsefer noktai nazarından her türlü 
faydalı malumatı verir. Bu maksatla komisyon sey
rüsefer muamelesinde Türk idaresiyle temasta bulu
nacaktır. «İşgal eden Türk sefain....» (Okudu) 

Burada mevzubahis olan ticaret hususunda ko
misyon seyrüsefere bakarken Cemiyeti Akvama ti
carî seyrüsefer hakkında malumat ita edecektin Ma
lumat almak için Türk devairiyle muhabere edecek
tir. Tahattur buyuruyorsunuz ki arz ettim. Bu komis
yonun reisi Türktür. Boğazdan geçen sefâinin mik
tarı, tonilatosu vesairesi hakkında malumat vererek 
bunu de şeye verecektir. Murakabe meselesi idarî hu-
susatta yalnız cemi malumat şekline inmiştir. 16 ncı 
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madde; vazSfesîriin ifası için elde bulunan talimatı 
yapmak komisyona aittir. Bu faslın ahkâmı Türki
ye'nin Türk sularında sıefaijnd harbiyeniin serbestçe 
icrayı hareketine iras halici etm/iyecdktir. 101 nci say
fanın nihayetinde bir madde vardır. Madde (17) 
denmtiıştir. Madde (18) dediileceflctir. Bu da temüniaıtı 
siyasiyedir. Boğazların gayrı askerî kılınması Tür-
ffciye için gaıyn muhik bir sebebi zaaf olmamak için 
imza edenler bir takım taahhüt yapıyorlar. Birisi 
serbestli mürur ahkâmına karşı vuikubulacak bir 
tecavüz veya nagübanî bir tecavüz boğazların seyrü 
seferli ve boğazları tahtı tehlikeye koyacak olursa 
akitler her halde İngiltere, Japonya hükümetleri bu 
maksatla Cemiyetli Akvamın vereceği kararla müş
tereken man edecektir. Yukarıfci fıkrada muahedeyi 
hazıra ile ahkâm... (Okudu.) 

Teminatı siyasiye meselesi de biziın ihtiyar ettti-
ğiırriiz fedakârlığa mukabil biz istediik iki her hangi 
bir devlet Karadenizden veya Akdenizden Boğazla
ra ve istanbul'a hücum ederse imza edenler o devlet 
aleyhine kendliJıiğindien münferiden ve müştereken 
hali harp yapacaktır. Boğazlar hakkında yapacağı
mız azamî teminat budur; Mademki açıyoruz, fedâ
kârlık ediyoruz binisi haksızca bir tecavüz ederse o 
zaman bu tecavüzlere karşı hep birden düşman ol
sunlar. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Cemiyeti Akvam 
bu kararı vermezse?. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Esasen talebimiz 
bu değildir. Onu dfham edeceğim, imkân hasıl olma
dı. İki esası ihtiva ediyordu. Bir defa Boğazlara vu-
kubulacak tecavüzlere karşı esbabı kâfiyei müdafaa 
bırakılmıştır. Şimdi süz Türkiye herhangi bir devlet
le harbe girerseniz, biz hiç hayrıımız yok iken bü
tün vesaiti maddiye ve maneviyemiz 'ile o devlet 
aleyhine hareket etmek mecburliıyetinde kalacağız. 
Bunu milletler kabul etmez, ikincisi diğer bir şey da
ha söylediler. Eğer biz siizin istanbul'a karşı Payitah
tımıza karşı hareket edecek bir devletle kendiliğimiz
den hali harbe girişirsek, o halde sizin o devlet mü
nasebetiniz hali harbe müncer olmamaık için daha1 

evvelden, yani nevama bizim politikamızı tahtı mu
rakabeye almak kendili günden zarurî olacaktır. Sizin 
ibiriisiyle münasebetiniz var. Romanya ille, Romanya 
ile harp yapar yapmaz bütün Japon donanması, Ja 
pon milleti Romanya'ya karşı ilânı harb etmiş ola
caktır. O zaman siz daha Romanya ile münasebette 
bulunurken bu iş harbe müncer olur mu, olmaz mı? 
Biz de bunu mütemadiyen takip etmeliyiz ve böyle 
(bür harbe mani olmak kendi menfaatimiz noktai na

zarından muzır olunca müdafaa etmeliyiz, Hülâsa 
(konferansın baştan nlihayetline kadar cereyan eden 
müzalkerat neticesinde hukulkşiinaslar ve bütün mu
rahhaslar istediğimiz tenKinaıtı stiyasiye için bizim is
tediğimiz şdkil kabuıl edilmedi. Esasen kuvvet nok-
taii nazarından unut ve teminatı siyasayenin hakikatte 
derecei kıymeti hepimizin malum ve mücerrebidir. 

Bununla beraber her hangi bir şeyin munzam bir 
fayda olmak üzere her hangi bir şeylin istisnasını il
tizam ettiler. Çünlkıi bu tarzda olan teminattan böy
le sarfı nazar etmekten evlâ görüyorlar. Bu Boğaz
lara ait mukavele bundan ibarettir; bu gün bunun 
mevaddında muvafakati efkâr hasıl olmuştur. Bun
dan sonra Trakya hudutlarına aıit proje gelir. Trak
ya hudutlarına ait itfilâfname Trakya hudutlarının 
tarafeyninde otuzar kilometre tarafeynin gayn aske
rî kılınması, bir de Yunanistan'ın elinde bulunan Mi
dilli, Sisam, Saikız adalarının gaıyn askerî kılınması 
vardır. Trakya hudutlarının gayrı asikerî Mınmasın-
da sureti mahsusada istihdaf ettikleri nokta Edirne 
Kalesinin istimali olunamaması, maddî olarak. Buna 
mulkabil Bulgaırlarda Yunanlılara otuzar kilometre
lik mesafe dahilinde kendi mınitıkalarındaki araziyi 
gayrı askerî kılacaklardır. Her ne olursa olsun mü-
dafaai memleket meselesinde hudutlar tahdÜit edül-
meden zarar hâsıl olacaktır. Esasını iddia ederek biz 
de bu hudutların siyaseten gayrı kabili mürur olma
sını bidayetten itibaren ısrarla müdafaa ettak. Buna 
rağmen yine Cemiyetli Akvam ile men etmek tarzın
da bir madde konmuştur. Biz kendi içimizden Trak
ya hududu askerî olacak, gayrı aslöerî olacak bunu: 
bir mesele yapmak kararında idik. 

Çüriki bu meselede müdafaai memleket noktai na
zarından esaslı bir surette zarar etmeyiz. Zaten mem
leketin, Trakya'nın müdafaası için seyyar ordu, sey
yar vesaiti tercih etmişizdir. IBu noktai nazardan le-
delicap Trakya'ya kuvvet gönderilmesini men ede
cek kaydın ortadan kaldırılmasına ehemmiyet verdik 
ve burada istanbul'la beraber Trakya'da (20) bin ki
şilik kuvvetimiz bulunacaktır. Buna çok ehemmiyet 
verdik. Sulh olsa bile ihtimal ki İstanbul'la beraber 
Trakya'da yirmi bin kişi ya bulundururuz, ya bulun
durmayız. Fakat olabilir ki icabeder. O zamana karşı 
kayıt altında bulundurmamak için, memleketimizi 
müdafaa için asker göndermek imkânı hâsıl olabilir. 
Bu otuz kilometrelik mıritika dahilinde yalnız Jandar
ma bulundurulacaktır. Onların Jandarması mecmuuna 
muadil olmak üzere beş bin kişi bu demin arz ettiğim 
dördüncü maddedir. Bu dördüncü sayfadadır. Bu 
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Trakya'da Kuvvetlerin tehdidine mütealliktir. Bu tay I 
•edilmiştir. Mesaili askeriye muahede de mesaili aske- j 
riye (gürültüler) I 

REİS — Rica ederim dinleyelim. I 
İSMET PAŞA (Devamla) — Bu muahhededeki 

mesaili askeriye hitam bulmuştur. Bununla muahede- I 
de sulh projesinin muaihedenamede mevzubahis ol- I 
muş olmamış nokta kalmamıştır. Şimdi baş tarafını I 
açalım. Mükaddemede siyasi mevad meyanında mad- I 
d'e biredir. Orada tarafeyn arasında münasebatı siyasi- I 
ye vücut bulacak ve memurini şehbenderiye hukuku I 
düvel kaiividi umumiye'siyle tayin edilmiş esasat dai- I 
resinde muamele edilecektir. !Bunu tadilde teklif etti- I 
ğimiz şfekil de şudur, işbu muahhedei Sullhiyenin ve- I 
sairenin Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdikini 
müteakip, sairenin tasdikina 'intizar olunmaksızın dü- I 
veli itilafiyenin tahtı işgalinde bulunanların kâffesi der- I 
hal tahliye olunacaktır. Bunu teklif edeceğiz. Çünki I 
muahhedenin tasdik olunmuş demek üç parlemento I 
tarafından imza ettikten sonra bir taraftan Türkiye, I 
diğer taraftan diğerleri imza etmiştir. Memleketin tah- I 
üyesi o zamana kalmamak için bizim Büyük Millet I 
(Meclisi tasdik eder etmez İstanbul ve Boğazlar tahliye I 
olunsun diye talep ediyoruz. Ondan sonra arazîye teal- j 
luk ediyoruz. Araziye müteallik mevat Bulgaristan'la I 
Yunanistan'la olan huduttur. Meriç nehrinin sol sa- I 
hilin'de istiyorlardı. (Burada kalsın sesleri) Biz Meriçi I 
teklif ediyoruz. Araziye müteallik mevatla Bulgar'la I 
Yunanistan'la olan hudutları yalnız Meriç Nehrinin 
sol sahili olarak kabul olunmuştur. Onu mecrayı as- I 
İlden çıkarmağa çalışıyor. Suriye'deki hudutlar. 2 I 
Teşrinievvel 1921 tarihinde akdolunan Türkiye - I 
Fransa arasındaki itilâfnamenin sekizinci maddesin- I 
de musarrah olan itilâfname bizim teklif ettiğimiz I 
budur. Teşrinievvel 1921 tarihinde Akdolunan itilâf- I 
namenin heyeti mecmuası meriyetini temamen mu
hafaza eder. Fransa ve Türkiye itilâfnamesinin seki- I 
zinci maddesinde muayyen ve musarrahtır. Yani Su- I 
riye hududunu mevzubahis ederken burada onlar Su- I 
riye itilâfnamesinin yalnız hududa ait olan kısmını 
almışlar. Çünki malumu âliniz Ankara itilâfnamesi 
Fransa Parlamentosu tarafından imza olunmamıştır. I 
Yanlış bir iltibas hasıl olmasın. Çünki o mahalde An- I 
kara itilâfnamesinde hudut yalnız değildir. İskender- I 
un'dan Antakya'ya kadar Türk ekseriyetiyle meskûn j 
yerlerin tarzı muamelesine dair bir takım hukuk var
dır. Eğer maa merbutat heyeti mecmuasını muhafa- I 
za ederlerse Antakya ve İskenderun üzerinden v- di- I 
ger Türk ekseriyeti olan Türkçe konuşulan yerler öze- I 
rinde hukukumuzu muhafaza etmiş oluyoruz. Ondan j 
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sonra Irak için diyor ki İşbu madde hakkında cemi
yeti akvam tarafından bu babda ittihaz karar edilecek 
ve hüküm verilecektir. Bu madde hakkındaki teklifi
mizin tarihi şu olacaktır. İşbu hudut Türkiye ile Irak 
arasındaki hudut ve işbu muahedenin tasdikından bir 
sene sonra Türkiye ile İngiltere arasında dostane bir 
surette halledilecektir. İtilâf hasıl olamadığı takdirde 
Cemiyeti Akvam Meclisine müracaat edilecektir. Be
şinci madde geliyor. Beşinci maddede: 

ETHEM FEHMİ MEY (Menteşe) — Yine İngil
tere memurlarına müracaat edilecek. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Şimdi beşinci mad
deye başlıyoruz. Dördüncü sayfada Tahdidi hudut ko
misyonundan bahsediyor. 

HACI ŞÜKRÜ .BEY (Diyarıbekir) — Cemiyeti 
Akvam bir sene sonra bizim hakkımızı vermezse. 

İSMET PAŞA (Devamla) — O zaman harp ede
riz. Ondan sonra mesaili araziyede bir de bir şey var. 
Onu arz edeceğim. Madde 12 Şark ve garp hatları 
üzerinde ve İmroz ve Bozcaadaları üzerinde. Bozca-
adaya merbut ve merkep (eşek ad.) adalardan, ora
da ufak adalar vardır. Ondan ibarettir. Ondan sonra 
on beşinci madde Adalar, terkibi İtalya lehine atide
ki adalar üzerindeki hukuktan feragat eder. Tahtı iş
galinde bulunan Jopulba, Rodos, Kalimnos, Delos. 
Ligus, Leros, Limni burada koyduğumuz madde bu
dur. Burada Meyis adasını kara sularımıza raptede
biliyoruz. Yani İtalya elinde bulunan adalar Türkiye 
hâkimiyeti elinde kalmasını talep ediyoruz. Ondan 
sonra on altıncı madde feragati ifade ediyor. Ona di
yor 20 teşrinievvel 1921 tarihli Ankara itilâfnamesinin 
yedinci maddesiyle jtilâfnameyi mezkûreye merbut ve 
maddei mezbureye matuf bir protokolün ahkâmına 
halel getirmiyecektir. Burada mevzubahis ettiğimiz hu
dut haricinde kalan yerlerdeki hukukumuzdan fera
gat edeceğiz. İskenderun, Antakya vesaire hukuku
muzdan feragat ediyoruz. 17 nci madde : 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Bu madde ile 
Adakaleyi yazdınız mı? Buradan Adakale hakipayinize 
yazılmıştır. Yani hariciyeden yazılmıştı. Bu madde ile 
onu bırakıyor musunuz? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Bütün hukukumuz
dan feragat ( O sesleri) Bunlar üzerinde kâin arazı 
işbu muahede üzerinde, hatta bu suretle tanınmış olan 
(Gürültüler) lütfedin efendim. 17 nci madde Türkiye' 
nin Mısır ve Sudan üzerindeki bütün hukukundan fe
ragattir. Temin edilen kâffei düyun ve taahhüdattan 
Türkiye ibra olunmuştur. Sonra Kıbrıs adasında 19 
ncu madde: Kıbrıs adasında sakin olanların Britanya 
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tabiiyetini iktisap ettiğine dair bir şey. Diğer ayrılan 
yerlerde ahali Türk tabiiyetine avdet etmek için iki 
sene muhtardırlar. Bu Kıbrıs adası için İngiliz'ler bunu 
kabul etmemişlerdir. Orayada bunu ithal ediyoruz. 
Diyoruz ki Britanya tabiiyetini tefk eden bu eşhasın 
Türk tabiiyetini ihraz için filan yerde muharrer ah
kâma tabidir. Şimdi burada Bir şey vardır. Kıbrıs 
Adasında mütevellit veya sakin olan Türk tebası de
mişlerdir. Onlar Kıbrıs Adasında mütevellit veya sa
kin olan Britanya tabiiyetini iktisap edecek ve bunlar 
da iki sene müddetle Türk tabiiyetine avdette muh
tar olacaklardır. Ahkâmı mahsusada 'boğazların ser
bestisine dair bir şey vafdır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Yetişir Pa
şam, yetişir. Artık kafa kalmadı. 

ÎSMET PAŞA (Devamla) — Kamilen bitti efen 
dim. Ufak tefek teferruat vardır. Eğleniniz diye söy
lüyorum. Ahkâmı mahsusa var, kabul olunmuştur. 
'Bir de yirmi beşinci madde: 'Burada diyoruz ki me
murini ruhaniyenin ruhani imtiyazatına halel gelme
yecektir. Bununla dahili bir imtiyaz gibi telakki edil
memelidir. Sonra 26 ncı madde mühimdir. 'Bilhassa 
bu hatırınızda kalsın. Tarafeyn akideyn Türkiye'de 
duhul ve ikâmet hususunda gerek adli ve vergi hu-
susatında kapitülasyonlar usulünü ilga ediyoruz ve 
yine kapitülasyonlardan mütevellit usulü İktisadiye-
nin mülga olduğunu söyletiyoruz. Muahede dahilinde 
kapitülasyonların olduğunu sureti sarihada olan bir 
şeydir. Onlar diyorlar ki bu hususta bu gün ifa edi
len hususi mukavele bilmem nedir. Onu çıkarıyo
ruz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Evet husu
si mukavele nedir Paşam? 

İSMET PAŞA (Devamla) — ıBu muahede rnünde-
riç imiş gibi tatbik edilecek. Bunu ifa ediyoruz, bir 
madde yalnız kapitülasyonların mülga olduğunu ifa
de ediyoruz. Tabiiyet meselesi geliyor ki geçen gün 
bahsettim. Heyeti Vekile bize vermiş olduğu projeyi 
baştan aşağıya maddeyi de tetkik etmiş ve temamen 
malumat ita etmiş bir vaziyette bulunuyorlar. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Şimdi sîzin ver
miş olduğunuz projeyi söyleyiniz (Yarın yarın sesle
ri.) 

RıEfS — Rica ederim gürültü etmeyiniz. 
HAFIZ AHMET EFENDİ (Biga) — Sual hak

kı mahfuz kalsın. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Efendim heyeti Âlinizin izhar buyurduğu 
arzu ve ittihaz ettiğiniz karar üzerine murahhasları
mız kendilerinin meşgul oldukları muahede metninde
ki şeyleri izah ettiler. (Müşavirler kaldı sesleri) Müsa-
saade ederseniz müşavirler hakkındaki noktai naza
rımı yarın arz edeyim. Vaktinizi dar görüyorum. (Ek
seriyet yok sesleri) Yalnız şunu arz edeyim ki mu
rahhaslarımızın izahatı tamam olduğuna nazaran ya
rın Heyeti Vekileniz benim ağzımdan noktai nazarını 
bir kere daha levha halinde Heyeti Âlinize arz ede
cektir. Onun üzerine Meclisi Âliniz her türlü tenki-
datta tabii bizi hırpalamak ve her türlü sualde bulu
nacaksınız. Her şekli tatbik etmek suretiyle: biz de 
ondan sonra noktai nazarımızı kemali hürmet ve sa
mimiyetle Heyeti Âlinize arz edip devam ve yahut 
ademi devamı anlamak isteriz. Şekil vazıhtır ve ona 
göre düşünelim ve yarın bunun üzerine müzakereyi 
devam ettirebilirsek eminim ki milletin hakiki mümes
silleri olan sizler milletin hakiki arzusuna göre bir ka
rar ittihaz etmiş olursunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY {Karahisarı Sahib) — 
Rauf Beyefendi, yalnız bir şey anlıyalım mademki be
yanı mütalaa edeceğiz, on iki maddeli bir nota var
dır. Onu anlayalım. 

RAUF BEY (Devamla) — Efendim, müsaade bu
yurun Heyeti Âli terki mevki edip gidiyorlar. Yarına 
kalmıştır. Yarın onu ayrıca müzakere ederiz. 

REİS — Yarın fevkaladedir. Saat birde İçtima 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Cebe 
Saat : 6,6 
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