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REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahili), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Zaptı sabılk hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisiisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tah

tı Riyasetinde biliçtima zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı varilde 
aidoldukliarı mahallere havale edildikten sonra 
Memurin Muhakemat Heyçti ve Encümeni için 
noksan kalan dört âzamin intihafbı icra edildi. 

Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin elyvm 
mevkii tatbikte bulunan kararnamelere ait dos
yaların İstanbul Meclisi Mebusanı Evrak Ka
leminden celbine dair takriri kıraat ve kabul 
edilerek Celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin Riyasetiyle içti

ma ederek Muahedei sulhiyenin heyeti umumiye-
si hakkında müzakerata biliptidar buna dair leva-
yihi kanuniye ve Hariciye Encümeni mazbatası. 
okunduktan sonra müstacelen müzakeresi kabul 
edildi. Hariciye Encümeni Reisi Yusuf Kemal ve 
Mazbata Muharriri Tevfik Rüşdü Beylerin izaha
tını mütaakıp müzakerat cereyan ettikten sonra 
celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
Birinci Reisvekili Sabri Beyefendinin Riya-

setleriyle küşadedilerek Muahedeyi Sulhiyeye da-' 
ir müzakerata devam edilmiş vaktin ademimüsa-
adesine mebni maba'dma Çarşamba günü saat üç
te devam etmek üzere celsenin tatil edileceği ve 
Memurin Muhakemat Heyet ve Encümeni için 
icra kılman intihapta ekseriyet hâsıl olamadığı 
cihetle üçüncü defa reye müracaat olunacağı Ma
kamı Riyasetten bittebliğ'Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip 
Ali Fuad Karahisarı Sahib 

Ruşen Eşref 
Kâtip 
Siird 

Mahmud 

2. — SUALLER 

1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Aydın, 
Nazilli, Manisa ve havalisinin imarı hakkında Hü
kümetin ne gibi tasavvuratta bulunduğuna dair 
sual takriri (İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine ha
vale edildi) (6/2) 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalaa var 
mı efendim? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

REİS' — Evrakı varideye geçiyoruz. 

TAKRİRLER 
1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin; Mec

lis namına kuvayı havaiye satınalınması için me
busların bir, senelik tahsisatından yüzde beşini 
terk etmelerine dair takriri (4/5) 

REİS — Müsaade ederseniz icabı teemmül 
edilmek ve badehu Heyeti Umumiyeye arz edil
mek üzere İdare Heyetine havale edelim. (Muva
fık, sesleri) 

2. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyle rü-
fekasının, Gazianteb livasının hudut teşkilâtı hak
kında 14 Mart 1334 tarihinde neşredilen Kanun, 
mütareke sebebiyle tatbik edilemediğinden mez
kûr kanunun şimdi tatbiki hususunun tasviben 
Dahiliye Vekâletine havalesine dair takriri (4/4) 

REİS — Ruziameye alıyoruz. 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyle Rıza 
Beyin intihap mazbataları. 

REİS — Beşinci Şubeye havale edilmiştir. 
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5. - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Lozan'da münakit Muahede, Mukavele 
ve Senedattn tasdikine dair 'kanun lâyihası ve 
Hariciye Encümeni mazbatası (1/4) 

REÎS—• Başka evrakı varidemiz yoktur. 
Doğrudan doğruya ruznameye geçiyorum. 

Malûmuâliniz Sulh Muahedenamesi hakkın
daki Kanunun müzakeresine devam edeceğiz. " 
Söz îzmir Mebusu Necati Beyindir. 

MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
diler! Milletimizin hayat ve istiklâl uğruna gi
riştiği uzun ve 'yorucu mücadelelerden sonra 
Heyeti Murahhasamızla Düveli Mütelife murah
hasları arasında münakidolan mevad; nazargâhı 
âlinize vaz'edilmiş bulunuyor. Asîl milletimizin 
hayat, istiklâl ve mevcudiyetine taallûk eden 
bu Muahedenin kabul ve âdemikabulü reyi âli
nize mütevakkıf bulunduğundan bendeniz; hu
zuru millet ve tarih karşısında uhdeme düşen 
vazifeyi ifa için şu kürsü muallâyı milletten 
zatıâlilerinize Muahede hakkındaki tenkidatımı 
arz etmek istiyorum. Safiyet ve asaleti beşe-riye-
nin mümessili olan milletimizin, hayatı umumi-
yesine taallûk eden bu Muahedenin tenkidatma 
başlamazdan evvel üç sene evveline rücu etmek 
ve ona göre mütalâatımı Heyeti Aliyenize arz 
etmek mecburiyeti vicdaniyesinde bulunuyo
rum. 

Efendiler! Üç sene evvelisine rücu ettiğimiz
de milletimizin pek hazîn ve elîm bir devirde 
olduğunu görüyoruz. Her taraftan düşmanları
mızın bağrımıza saplanmak üzere uzanan han
çerlerini görüyoruz ve her taraftan düşmanların 
memleketlerimizi almak teşebbüsünde olduğuna 
şahidoluyoruz. İşte bugünü düşündüğüm ve 
nazarımda üç sene evveliyle bugünü mukayese 
ettiğim zaman gözlerimin önünde bir manzarai 
ulviye beliriyor ve 'ben üç sene evveline rücu 
ettiğimizi temenni ettiğim zaman kaani oluyo
rum ki, efendiler; hepinizin nazarlarında bir 
beşaret görülüyor. Bizi felâketli günlerden saa-
detli günlere, sevinçli günlere yetiştiren ulu ve 
aziz milleti bu Kürsü Muallâyı Milletten taziz 
ediyorum, takdis ediyorum. (Alkışlar) Bu üç 
senelik devrei hayatiyemiz içerisinde hakikaten 
şerefle, şanla dolu menakıbimiz vardır. Bu me-
nakıb tarihi cihana kaydolunacak ve bütün kâi
nat Türk Milletinin ibda' ettiği bu hârikaları 
görecektir, 
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Efendüer! Bu dâvayı kurtarmak için yaptı

ğımız fedakârlıkları göziyle görmüş bir karde
şiniz olmak sıfatiyle arz ederim ki, bu dâva uğ
runda nice genç anneler, bir tarafta evlâtlarını, 
kızlarını, çocuğunu, bir tarafta kağnısını İlgaz te
pelerine (gömerek mahvolmuştur. Binaenaleyh o 
zavallıları, o genç çocukları, kardeşlerini kaybe
den zavallı hemşireleri, göksünü ıger^ gere .ziyasını 
güneşten aldığı süngüsiyle düşmanı Akdenize ata
rak mahveden Mehmedciği, milleti tebrik ede
rim. (Alkışlar) 

Efendiler! Bu Muahedenin tenkidatma başla
mazdan evvel Türk ordusuna ilk hedef olmak üze
re (Akdeniz) i gösteren Başkumandanımızı, aziz 
kumandanlarımızı, genç zabitlerimizi ve bütün 
ordumuzu takdis ediyorum. (Alkışlar) 

Efendiler! Türklük için son damla kanlarını 
döken şehitlerimizi, genç ve aziz şehitlerimizi de 
takdis ediyorum, takdir ediyorum. Aynı zaman
da bu takdirler, bu takdisler arasında gözlerimiz 
önünde başka bir şey daha diriliyor. 

Efendiler! Dindaşlarımdan, ırkdaşlarrmdan 
mürekkep birçok insanların hâlâ esaret altında 
inlediklerini görüyorum. Beşeriyeti muztaribe-
nin bu sefaleti, bu esareti karşısında yüreğimden, 
vicdanımdan kopan bir sadayi; bu Kürsü Mual-
lâdan bütün medeniyet dünyasına, bütün âlemi 
insaniyete tevdi etmek istiyorum, insaniyetin 
vicdanı varsa,, insaniyetin akıl ve iz'anı varsa ar
tık bütün dünyada esaret altında yaşıyacak mil
letler kalmıyacaktır.- Bu sadayi garp insanlarına 
tevcih ediyorum, garp insanlarına bağırıyorum. 
Bundan sonra sefil, muztarip kalan insanlara kar
şı daima merhametkâr, daima hürmetkar olsun
lar. Çünkü : 

Efendiler! Beşeriyet daima tekemmüle doğru 
gidiyor. Türk milleti, üç sene zarfında nasıl hâ
rikalar yaratmış ve nasıl zaferden zafere koşmuş-
sa mazlum milletler de zaferden zafere koşsunlar 
ve bizim yürüdüğümüz yollardan yürüsünler. 
Türk milleti onlar için bir burhandır. Mazlum 
milletler, bizden ders alsınlar. Bizim açtığımız 
bu çığır üzerinde yürüsünler. Zafere doğru koş
sunlar ve dünya, yeni bir saadete kavuşsun. Bü
tün ruhumla bunu temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Efendiler! Muahedenin tenkidatma başlamaz
dan evvel şunu da arz etmek mecburiyetindeyim. 
Şunu biliniz ki, nazarı tenkidim önünde, kendile
rine lâyemut bir hürmetle merbut olduğum Heye
ti Murahhasamızı görmüyorum. 
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Nazarı tenkidimin önünde Garplıların diplo

matlarını görüyorum. Bü Kürsü Muallâyı Mil
lette, arz ettiğim tenkidat, onların diplomatları
na aittir. Muahedenin tenkidatına ilk sayfasından 
elîm bir ıztırapla başlıyorum. Muahedenin baş-
tarafında görüyoruz ki, bizi kardeşlerimizden 
ayırmışlardır. Üzerinde senelerce yaşadığımız 
sevgili yerlei'imlei de bizden koparmışlardır. 
Bf endiler! Bizi dindaşlarımızdan ayıran bu Mu
ahedeyi kabul edemeyiz. Bu Kürsü Muallâda 
benden evvel bu acı sayfayı arz eden kardeşlerim 
vardır. Onun, için bu elîm sayfayı tekrar etmek 
istemiyorum. Dün söz söyliyen arkadaşlarımızın 
Heyeti Aliyenizde bıraktığı tesir daimdir, lâye-
muttur. Onun için tekrar etmek istemiyorum. 

Efendiler! Muahede natamamdır, katî de
ğildir. Efendiler! Biz böyle natamam bir Mua
hede karşısında bilâkaydüşart rey veremeyiz. 
Çünkü kuponlar meselesi hallolunmamıştır. Mu
ahede natamamdır. Çünkü Ibizden ayrılması im
kân dâhilinde oÖmıyan Musul kıtası için heyet 
dattıa fbir karar veıtoı emiştir. Musul kıtası, 
Türk' tür ve ilelebet Türk kalacaktır. Bütün 
dünya 'bilsin ki ; Musul''dan kendileri için 'bir 
şey kazanmış ol.mıyaea'klaıJdır. Musul kıtası da
imî surette Türklüğe •merbuttıır ve Ibu kıtai asi-
leden biz hiçbir • vakitte hiejbir kuvvetle ayrıl-
mıya.cağız ve hu Kürsü Mııallâıdân tekrar arz 
ediyorum ayrıiimıyaeağız!. (Alkışlar) Efendi-

. l e r ! Bu Mualhedede iktisadı millîmiz temin 
olunmamıştır. Muaihe'de bu husufta da «sakat
tır. Düyunu Umumiyenin taksiminde de âdilâ
ne bir talksim -imzan dikkate alınmamıştır. Bü
tün borçların kısmi küllisi 'Türk milletine yivk-
letilmiştir. Eğer efendiler! Taksim âdilâne ol
muş olsaydı; hakkımız gözetiiiereik taksim edil
seydi; Berlin Muahedesi (mucibince /bizden. ay
rılan topraklar için kalbul edilen hisseler de bu 
Muahedede kabul olunacaktı. Fakat efendi
ler! Berlin Mua.hedesindeki ımevad tamamiyie 
terk edilmiştir. Bu gayriâdilâne Ib'ir v-aız-iyet 'de
ğil midir? Balkan Muharebesinden sonra terk 
ettiğimiz arazi üzerinde taksim kabul ediliyor. 
Böyle gayriâdilâne taksim karşısında Türider 
reylerini verebilecekler midir? Sonra efendiler! 
Düyunu Umumiye varidat nispeti kabul edile-
rek taksim edilmişti. Halbufei eski Osmanlı im
paratorluğunun arazisini. göz önüne getirdiği
miz zaman göriiminüz ki memleketin zengin ol-
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maya nıüstcidolaıı Irak, Suriye gibi aksamı 
tanı mânasiyile varidat temin etmiş değildi. 
Çünkü bu topraklar bundan sonra varidat ge
tirmeye namzet bulunuyorlardı!". Binaenaleyh 
varidat nispetinde yapılan taksim doğru de
ğildir. Bundan sonra Irak'tan, Suriye'den alı
nacak varidat her .halde kuvvetli olacaktır. 
Bu yapılan taksimi bu itibarla muvafık görmü
yorum. Sonra efendiler; Muahedenin 49 ucu 
maddesinde deniyor ki; reysülmalin taksimi 
'bir ay sonra Paris'te teşekkül edecek olan (ko
misyonda halledilecektir. Fakat ; efendiler! Ne 
zaman halledilecektir? Bunun zamanı taayyün 
et'ineıniştdr. Yalnız komisyonda halli yakılmış
tır, halbuki Düyunu Umumiyemiz onların elin
dedir, bunlara tamamen vazıyededeceklerdir. 
Bunların tasrih edilmesi lâzımgelirken zikre
dil memiştir. Sonra efendiler! 'Gayet müthiş bir 
haksızlık karşısında ımütehayyir kaldım. Ser
vet itibariyle, nüfus itibariyle ve arazisinin vü
sati itibariyle Osı'manlı İmparatorluğunun mü
him bir kısmını ter<k ettik. Belki üçte dördünü 
bıra'k'tık. Fakat efendiler! Düyunu Umumiye-
•riin yüzde altmışı bize bırakılmış, yüzde kırkı 
bizden,ayrılan yerlere terk olunmuştur. Bunun 
adalet neresindedir? Bu taksim, âdilâne imidir? 

Efendiler! Daha garip bir vaziyet vardır : 
Evrakı nakdiye ve istikrazı dahilînin .ödenil-
mesi tekmil Türk Milletinin üzerine bırakıl
mıştır. Bundan yedi sekiz sene evvel bütün Os
manlı İmparatorluğu harbe sürüklenirken yal
nız Türk Milleti mi karar vermiştir? Osmanlı 
İmparatorluğunu teşkil eden ve onların mümes
sillerinden, mebuslarından mürekkep bir Hey
eti Mebuse bu evrakı nakdiyeyi çıkarmıştır. 
Binaenaleyh bu borç hepsi bize ait değilken 
173 milyon liranın bizim tarafımızdan ödenil-
mesi talebedilmiştir ve biz de kabul etmişşiz-
dir. Efendiler! Bu Muahede nasıl oluyor da 
kabul ediliyor ve nasıl kabul edebiliriz? Efen
diler! Bu Muahedede eşhasın ve cemiyetlerin 
hukukuna da taarruz vardır. Bu Muahede ef
radın ve cemiyetin hukukunu tanımamıştır. 
Elli sekizinci maddede 1914 senesinde harb se
finelerine mukabil terk edilen parayı bağışla
mış bulunuyoruz. 

Efendiler! Bu para kimin parasıdır? Bu 
para Türk Milletinin parasıdır, Türk kadını
nın, Türk çocuklarının gerdanından kopardığı 
elmaslarının parasıdır, Türklerin denizlerde gez-

— 246 — 
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direceği donanmasının parasıdır. Bunu ne hakla 
terk e&iyoruz? İnsaniyete ders vermek istiyen 
bir Hükümet nasıl bu parayı alır da cebine ko
yabilir? Milletlere, eşhasa karşı hürmetkar 
olan devletler nasıl oluyor da bunu kabul edi
yor? Sonra efendiler! Hicaz demiryolu var
dır; bu Hicaz demiryolu bütün Osmanlı İm
paratorluğuna mensup efradın ianeleriyle ya
pılmıştır. Efendiler! Hicaz demiryoluna ait Mu
ahedemizde bahis yoktur. Bize aidolan hisse
yi bize terk etmelidir veyahut bir Şirketi Islâ-
miye halinde bırakılmalı, bizim hissemiz de 
bulunmalıdır. Nasıl olur da efradın ianesiyle 
yapılan bir müessese, şunun bunun eline terk 
olunabiliyor? Binaenaleyh burada da Avru
palılar ve Düveli Âkide tam mânasiyle ve âdi
lâne bir hakkaniyet gözetmemişlerdir. 

Efendiler! Muahedede kanunlarımızın ah
kâmına karşı da muhalefet vardır. Hatırlarsı
nız ki, evvelki Meclisi Âli, 16 Mart 1914 tari
hinden sonra İstanbul Hükümetince yapılan mu-
kavelât ve muahedatı tanımamıştır. Maatte
essüf Muahedenin 70 nci maddesinde İstanbul 
Hükümetinin 16 Mart 1914 tarihinden sonra ak
dettiği mukavelât ve muahedatı tanımıştır ve 
orada düveli ecnebiye tebaasının zararlarını 
deruhde etmiştir. Bu doğrudan doğruya Büyük 
Millet Meclisinin verdiği karara muhaliftir. 
Muahedede daha garip bir şey nazarı dikkati 
celbediyor. 1914 tarihinden evvel Hükümeti 
Seniye nezdinde düveli ecnebiye tebaalarının 
ikame ettikleri bâzı dâvaları ve bu deavinin 
devamını kabul etmişizdir. 1914 tarihinden ev
vel düveli ecnebiye tebaaları tarafından Hükü
metimiz aleyhine vukubulan dâvayı kabul 
edecek ve bu dâva devam edecektir. Efendiler! 
Bundan {mütevellit tazminatımız ne miktar ola
caktır? Bunu bilmekliğülmiz icabeder. Bunu bil
meden (bu Muahedeyi imza edemeyiz. 

Efendiler! Bu Muahedede kapitülâsyon ko
kusu vardır. Kapitülâsyonu Türk Milleti bun
dan yedi sekiz isene evvel lâğvetmiştir. Efendi
ler! Bilirisiniz İki, (kapitülâsyon ecdadımızın ec- | 
nebilere bahşettiği "bir lûtuftur. Vahidüttaraf I 
(bir mukaveledir. Bunu istediğimiz zaman (kaldı
rabiliriz, binaenaleyh, tou Muahedede bir kapi
tülâsyon kokusu kokmam beni ürkütüyor, kor
kutuyor. Efendiler! Muahedenin 16 ncı madde-

"ne bakınız! Bu Muahedede Harbi Umuımide 
düveli ecnebiye tebaası gibi muamele görenle- | 
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rin zararlarını kabul etmişiz. Yani mahmiliği 
kabul etmişizdir. Biz düveli ecnebiye tefbeası 

* gibi muamele gören Rumların zararlarını da taz
min etmeye mecbur kalıyoruz. Bu kapitülâsyon 
değil de nedir? 

Sonra daha garip 'bir şey vardır. Türk dok
torları Avrupa doktorlarına müsavidir. Onlar
dan hiç geri kalmamıştır, öyle zamanlar (gel
miştir iki, Avrupa'dakft Ihastalan Türk doktor
ları tedavi etmiştir, öyleyken efendiler! Mua
hedemizde sıdılhiye müşavirlerini de 'kabul etmi
şiz. Sonra efendiler! Adlî müşavirler de vardır. 
Yani adliyemizde tmüşavir kabul etmişiz ve şa
yanı dikkat olan bu noktayı bilhassa nazarı 
dikkatlerine arz ederim. Bu müşavirler ka-
vanin komisyonlarında bulunacaklar; bu ne için 
ve neden? Bunun esbabını sarahatle ve katiyet
le öğrenmek isteriz ve bilmek isteriz. Efendi
ler! Müsavatı mütekabile temin etmiyen bir 
muahede karşısında (bulunuyoruz. Malûmuâli-
nizdir ki, daima devletler müsavatı mütekabile 
ile muamele ederler. Maatteessüf bu mütekalbil 
değildir ve temin etmiyor. Bilhassa adliye mesa
ilinde bu gözümüze çarpar. Adliye mesaili muh
telif fasıllardan mürekkeptir. Bu fasılların bi
rinci faslında, Ibirinei maddesinde şu kayıt var
dır. Deniyor «ki, işbu fasıldaki şerait, şeraiti 
mütesaviyeye tâbi tutulmuştur. Şu halde diğer 
»kısım hariç kalmıştır. Şeraiti mütesaviyeye, 
ımütekabileye tâbi tutulan kısım, mevaddı adli
yenin birinei faslını teşkil eden kıisımdır. Diğer 
fasıllar tamamiyle şeraiti ımütekabileye tâbi 
değildir. Bunlar içerisinde şayanı dikkat bâzı 
noktalar vardır. Billhasisa ikinci faslın 16 neı 
maddesi şayanı dikkattir. Burada deniliyor ki, 
Düveli Âkide, Türkiye'de mukim olan ve orada 
bulunan tebeai gayrimüsİiımeye ınütaallik, ah
kâmı şahsiye mesailinde, yani nikâh ve saire 
ahkâmında bizim tebeamız onların mahkeme
sinde muhakeme olacaktır. Yani bizim tebeamız 
doğrudan doğruya onların muhakemesine tâbi
dir. Binaenaleyh, şeraiti mütekabile yoktur ve 
ımuaihgdemiz tam mânasiyle kapitülâsyondan 
kurtulmamıştır. Sonra 18 nci maddesinde me
vaddı adliyenin şayanı kayıt bir noktası daha 
vardır. Deniyor ki, Türkiye ile Düveli Âkide 
beynindeki münasebatta ve (buna mümasil me
sailide devletlerle ayrıca mukavele akdedeceğiz. 
Buna neden lüzum hâsıl olmuş ve neden böyle 
•bir kayıt konmuştur? Bunlar, malûmuâliniz hu-
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kuku düvel mucibince tmuayyen olan ınevaddır. 
Ayrıca ilâmatın icrası için anevadda mukaveleye 
ne lü zum vardır? 

Sonra asıl bu Muahedenin en şayanı dikkat 
olan ve bizi. en ziyade korkutan ciheti; ticareti
mize mütaallik olan kısımdır. Ticaretimiz beş sene 
müddetle hali atalette kalmıştır. Biz efendiler! 
Yükselmek istiyoruz, teali etmek istiyoruz, kendi 
memleketimizde kuvvetli olmak istiyoruz, kendi 
memleketimizde efendi olmak istiyoruz. Avrupa
lıların, Düveli Âkidenin hâlâ büyük bir ihtirasla, 
bir dikkat ve teyakkuzla bizi ezmek için çalışma
larına ne mâna veriliyor? 

ÎHıSAN B. (Cebelibereket) — Halkı ezmek. 
'MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Zan

nediliyor mu ki, bundan sonra milletler esir kala
caktır? Böyle mevad ile daima anlaşılmaz, girin
tili çıkıntılı noktalarla Türk milletinin (hakkı ha
yatını bu dünyanın karşısında yıkmak istiyorlar
sa aldanıyorlar. (Alkışlar) Biz, yokluklar içeri
sinde varlık yaratan bir milletiz. Biz, dünyanın 
karşısında yalnız imanı ile yaşıyan bir milletiz. 
Bunu bugün bu Kürsii Muallâdan bütün cihana 
bağıran bir milletiz. Binaenaleyh bizi böyle beş 
sene, üç sene takyidatla korkutamazlar. Elverir
di ki : Heyeti Muralbhasamız bu meselede biraz 
daha, biraz daıha kuvvetle, kudretle, milletin hak
kını müdafaa etsin. Efendiler! Beş senelik müd
det üç seneye indirilemez miydi? Bu iddia olun
muş mu? Bunu beş seneye bağlamakta ne mâna var
dır? Bilhassa bu beş sene müddet zarfında tica
retimiz tamamiyle berbat olacaktır. Paralarımızı 
tamamiyle Avrupa'ya göndereceğiz. Çünkü efen
diler!. Tarif emiızi bozamıyacağız, tarifemizi değiş-
tiremiyeceğiz. Tamamiyle onların tanzim ettiği 
şekilde yürütmeye mecbur kalacağız. 

Efendiler! Bu Muahede daha garip 
bir cihet var. Arazimizde mezarlıklara tasar
ruf salâhiyetini Düveli Âkideye terk ediyoruz., 
Türk milleti kadar mezarlara, âibidata karşı hür
metkar olan bir milleti cihan tarihi kaydetmiş 
midir? Efendiler! Sorarım bizim milletimizden 
başka dünyada âbidaıfca. maneviyata, mezarlara 
karşı hürmetkar olan bir millet var mıdır? Efen
diler ! bizi mezarlara hürmetkar bırakma
ya sevk eden esbap nedir? Efendiler! Türk 
milletinin kefaleti mâ'neviyesi altında burada top
raklar altında ölüler yatabilir. Nitekim bi
zim ölülerimiz onların topraklarında ken
dilerinin kefaleti altında bırakılmıştır. Ayrıca 

1339 C : 1 
bir madde koymakta, ne mâna var? Boğazların ke
narında koca bir kıtal arz üzerinde tasarruf iddia 
etmekten ne kasdetmişlerdir? Bu da şayanı dik-

'kalttir. Efendiler! Bilhassa nazarı dikkatinizi 
celbederim. 

Efendiler! Bdr de boğazlar meselesi var. As
ker olmadığım için bu mesele hakkında ıızunu-
zadıya arzı malûmat edemiyeceğim. Bir maddesi 
beni çok ürkütmüştür. (18) nci maddesinde deni
liyor ki: Eğer serbestli mürura müteallik ahkâ
ma ika edilen bir tecavüz nâyihanî bir taarruz ve
yahut her hangi bir fiilî lıarb veya tehdidi harb 
Boğazlar'da seyrüseferin serbestisini veya gayri-
askerî mıntakalarm emniyetini tehlikeye koyacak 
olursa Tarafeyni Âkıdeyn bu 'hususta Cemiyeti 
Akvamın karar vereceği bütün vesaitle onları 
müştereken meııedeçeklerdir. Bu madde efendiler! 
Bilhassa baştaraftaki (Eğer serbestîi mürura mâ
ni bir tecavüz) kimin tarafından vâki olacak
tır? Lalettayin her hangi bir taraftan tecavüz 
vâki olursa*bütün vesaitiyle Düveli Müttefika, 
Düveli Âkide istediği şekilde, istediği gibi ha
rekâtta serbest kalacaktır. Kimin karariyle? 
Cemiyeti Akvamın karariyle olacaktır. Efendi
ler! Cemiyeti Akvam ellerinde bir alettir. Her 
hangi biı surette serbestîi mürura )vr tecavüz 
vâki olursa o zaman onlara, boğazlarımıza ister 
dikleri kadar tecavüz salâhiyeti vermiş oluyor. 
Bu madde beni ürkütüyor. Bu madde hakkm-
•da, Heyeti Murahhasadan katî ve sarih malû
mat isterim. 

Efendiler! En ziyade nazarı dikkati celbe
den bir mesele de mübadele meselesir.de Heye
ti Murahhasamızm lütufkârlığıdır. Mübadelede 
zahirî bir şeraiti mütesaviye vardır. Efendiler! 
Hakikî bir tarzda mübadele meselesini karış
tırdığımız zaman nazarlarımıza çok acı sahne
ler çarpar. Tasavvur buyurunuz. Bizim Yuna
nistan'daki tebaamız inkıyatkârane hareket et
miş ve bütün Yunanistan kanunlarına itaat ede
rek tam bir tebaa olarak yaşamıştır. Buradaki 
insanlar Türk milletinin hayatına kasdetmiş, 
Türk milletinin toprakları üzerinde ve Türk 
milletinin ordusu izmir'e doğru giderken haini 
vatanlar da düşmanla beraber gitmiştir. Bina
enaleyh mübadelede canilerle en ziyade insani-
yetkârane hareket eden insanları müsavi görü
yorsunuz. Bunun neresinde müsavat var? Eğer 
mübadele tam mânasiyle olsaydı, eğer İstanbul'
da bize suikasdeden Kumlar da beraber gitseydi 
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efendiler; bu şekilde ben Heyeti Murahasamı- I 
zm lütufkârlığını biraz hakka mukarin bulur- I 
dum. Fakat bu meselede Heyeti Murahhasamı- I 
zm çok lütuf kâr olduğunu görüyorum Caniler- I 
l e p r a d a k i kalan Müslümanları müsavi addet- I 
misler. Bu itibarla ben müsavi bulmuyorum. I 

Efendiler! Muahedenin en acı safhasına gir- I 
miş oluyoruz. Muahedenin kalbleri karartan, I 
gözleri yaşartan acı bir safhası var. Efendiler. I 
Bu safha Muahedenin (59) ncu maddesinde I 
mukayyetdir. Deniyor ki, Türkiye harbin te- I 
madisinden ve onun netayicinden mütevellit I 
Yunanistan'ın buhranı malîsini nazar1, dikkate I 
alarak tamirat meselesinde Yunanistan'a karşı I 
her-türlü metalibinden sureti katiyede feragat I 
eder. Efendiler! Yerleri, yurtları yakılmış mil- I 
yonlarea halkın hakkını cüretkârane bir suret- I 
te bağışlayan bu Muahedenin bu maddesini yan- I 
gm olan bir yerin Mebusu olmak itibariyle kati- I 
yen kabul edemem. Efendiler! Düşmanların bil- I 
hassa Düveli Âkidenin emri katîsiyle Akdeniz I 
kıyılarına çıkan ve oradan Anadolu içerleri- I 
ne kadar gelen Yunan ordusu, memleketlin içer I 
îerine gelmiş, harmanları yakmış, şehirleri yak- I 

'mış, memlekette insan namına ne varsa kesmiş, I 
doğramış bir eâni sürüşüdür. Efendiler! Doğ- I 
rudan doğruya Düveli Müttefikanm ve Düveli J 
Âkidenin emri katîsiyle hareket eden bu oıdu- I 
nun icraatından yalnız Yunanistan mesul de- I 
ğ'ildir. O orduyu oraya sevk eden, o orduya I 
emir verenler mesuldür. Heyeti Murahhasamız I 
Konferansta doğrudan doğruya onlara hitabede- I 
çekti ve Türk milletinin hakkını Düveli Âkide- I 
den istiyecekti; Yunanistan'dan değil. (Bravo ses- I 
leri) Yunanistan'ın parasız bir hükümet oldu- I 
ğunu biliyorum. Bu metalibi terk etmek ne de I 
inektir? Bu doğrudan doğruya Düveli Âkideden I 
istenecek bir hakkımızdır. Sonra efendiler! Zarar I 
ve ziyanın miktarı Heyeti Murahhasamızca 4 I 
milyar altın frank olarak tesbit edilmiştir. Bu I 
dört milyar frank hibe edilmiştir. Efendiler! Hiç- I 
olmazsa Yunanistan'ın parası yoksa efendiler I 
bizden alıp götürdüğü nıevaşinin aynen iadesini I 
isteselerdi; bunlar küçük şeyler değildir. I 
Elli, altmış milyon liralık bir şeydir. Bu- I 
nu aynen istemek hakkımız değil midir? Bu is- I 
tenmemiştir; istenmiş ise de verilmemiştir. Son- I 
ra efendiler! Buna karar verecek hâkimler kim- I 
dir? Bu hâkimler bugün tamirat bedeli almak I 
için ordularını başka memleketlere gönderen | 
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hâkimleridir. Fransa Hükümeti tamirat be
deli almak için Almanya üzerine yürüyor. 
Onlar bize hüküm verecektir. Na^ıl olur da 
Türk milleti üç milyon insanın hakkını feda ede
bilir? Razıysanız evlerinden mehçur kalmış, 
babaları kesilmiş, valideleri kesilmiş, evlâtların 
ah ve figanı kulaklarınıza gelmiyorsa, eğer efen
diler dul kalmış ennelerin kalblerinden kopan 
ah ve figanları vicdanlarınızı sızlatmıyorsa, ev
leri yanmış, ocakları sönmüş eski ocakzadeleıin 
feryadı ruhlarınıza kadar gelmiyorsa bu mua
hedeyi kabul edebilirsiniz. Yoksa efendiler! Ora
da üç milyon halk yersiz, yurtsuz, aç kalmış fer-
yadederken imdat ve muavenet bulamıyan bu 
halkın feryadını dinlemezseniz bunlar ölecektir, 
aç kalacaktır. Türkiye milletinin bütçesi buna 
kâfi değildir. Avrupalılarda insaniyet varsa 
aç, biilâç bıraktıkları, sefil bıraktıkları insan
lara acısınlar. Muhakkak bir surette Düveli 
Müttefikadan bunu almak hakkımızdır. Bunu 
terk edemeyiz. Çünkü efendiler! Oözlerimle 
gördüm ve gözlerimle şahidoldum; geçen sene 
binlerce kardeşlerimiz yokluktan, sefaletten öl
müşlerdir. Binaenaleyh doğrudan doğruya He
yeti Murahhasamızm tamirat meselesinde gös
terdiği lütufkârlığa karşı ben hiçbir vakitte bu 
milletin bir evlâdı olmak itibariyle beyaz rey 
veremem. Benim buna vereceğim rey Sulh Mu
ahedesini saran bu kırmızı kâğıttan başka bir 
şey değildir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar! Meclisi Âliniz dünden beri Lozan Muahe-
dei Sulbiyesinin tetkiki vazifesi karşısındadır. 
Bu Muahedeyi tetkik eden arkadaşlar gözlerinin 
önünde muazzam bir netice, muazzam bir eser 
görmektedir. Bu muazzam eser ve netice daha 
dün düşman ayaklan altında çiğnenen yurtları
mızın tekrar bize, bayrağımıza kavuşmasıdır. 
Bu muazzam eser dün düşman eza ve cefası ile 
inliyen kardeşlerimizin tekrar bize kavuşmasıdır. 
Fakat efendiler! Zannetmeyiniz ki, Lozan Kon
feransının dokuz aylık siyasî mesaisi neticesidir. 
Bu büyük eser Dumlu-pınartta düşmanı bağırta
rak kovalıyan kahraman ordunun ve ordunun ar
kasında kadıniyle, çocuğiyle, çoluğiyle volkan
lardan çıkan alevler gibi yürüyen, düşmanı yaka
rak ilerliyen bu Türk'ündür. (Alkışlar) Bu Mu
ahede bize İzmir'i, istanbul'u, Trakya'yı iade et
miştir. Fıakat bunlar bizim sarih haklarımızdır. 
Bunlar tarihin, ırkın, beşeriyetin, insaniyetin en 



î : 8 22. S 
basit düşünceyle bize verecekleri, vermeye mec
bur oldukları hakkımızdır. Fakat efendiler! Bu
gün bu Muahedeye bir hissi insaniyetkâraneyle 
vaz'ı imza eden Düveli Âkide bir zamanlar bizi 
en şenî düşman addederek bu hakları elimizden 
ıalmak istemişlerdi. Eğer bu hakları tekrar elle
rinden alıyorsak bu netice Muahedei Sulhiyenin 
siyasî mânasında münderiç değildir. Türk mil
letinin şa'şaalar, yıldırımlar saçan süngüsünün 
ucundadır. (Alkışlar) O halde efendiler! Tekrar 
kavuştuğumuz bu yerlerin bize gelmesinden his
settiğimiz sürür ve saadeti izhar ettikten sonra 
geri kalan kısımlarını daha sükûn ve daha itidal 
ile ve bilhassa dokuz aylık mesainin neticei tabiî-
yesini göz önüne getirerek tetkik etmek mecburi
yetindeyiz. Muhterem arkadaşlar! Türk câmiai 
siyasiyesinin Avrupa manzumei düveliyesi karşı
sında çok mütedenni ve müstesna bir vaziyeti 
vardır. Devletimiz Avrupa hukuku düvel âlim
lerinin nazarında nim medenî sayılan devletler 
arasında bulunduruluyordu. İşte Türk, bu siya
setin ve zihniyetin fecî kurbanıydı ve ne zaman 
Avrupa siyasilerinin karşısına çıktıysak insanî 
hir muamele değil belki hayvana da yakışmıya-
cak muamelelere mâruz kalıyorduk. Ordumuzun, 
kahraman ordumuzun ve büyük milletimizin bu 
son i'cazkâr zaferi karşısında bu zihniyet tamamen 
yıkılsın ve bundan sOnra nimmedenî bir Devle
tin karşısında bulunmadıklarını, onlardan daha 
medenî bir Devletin karşısında bulunduklarını, 
onlardan daha mütehassis bir medenî millet oldu
ğumuzu idrak etsinler. Bunu idrak ettirmek He
yeti Murahhasamızm vazif esiydi. Maatteessüf 
itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, bu arzumuz 
âzami bir şekilde tatmin edilmemiştir. Arkadaş
larımızı sıkmamak ve yormamak için Muahede
nin maddelerini zikretmiyeceğim. Hepiniz o 
maddeleri tetkik ettiniz ve gördünüz. Onun için 
müsaade buyurursanız yalnız.bir şey hatırlataca
ğım. Heyeti Murahihasamız Muahedenin 92 ve 
93 ncü maddesinde muhtelit mahkemeleri kabul 
etmektedir. Bu muhtelit mahkemelerin vazife ve 
salâhiyetini ve tarzı faaliyetini tasrih eden 95 
nci maddenin ikinci fıkrasında da (Evrak ibrazı
nı ehlihibreye havaleyi emretmek, mahallerin
de keşif ve muayene icra ve her gûna malûmatı 
talebeylemek, şahitleri istima' etmek ve tarafeyn
den veyahut mümessillerinden her türlü izahatı 
şifahiye ve tahririyeyi talebetmek hususlarında 
kâffei salâhiyeti haiz olacaktır.) denilmektedir. 
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I Arkadaşlar! Hududu Millî dâhilinde bütün 
I adlî hükümler yalnız Türk mahkemeleri tarafın

dan verilebilir. Türk memurini icraiyesi, şahit
leri celbedecek kuvvetler yalnız Türk hâkimleri
nin emrine tâbidir. Her hangi bir şekilde olursa 
olsun muhtelit mahkemelerin teşkili ve bilhassa 
bu mahkemelerin vazife ve salâhiyetlerinin ne 
olacağı ve ne gibi işler görebileceğinin tasrih 
edilmesi istiklâli adlîmiz için bir darbedir efen
diler. Türk münevverleri ve Türkün bütün mü
debbirleri mükerreren ilân etmişlerdir ki biz 
Avrupa medeniyetinin ilim ve sanat kısmına â§ı-
kız, Garp medeniyetinin tekâmülünü temin eden 
vesaite âşıkız ve bundan istifade etmek isteriz. 
Bu istifademiz ancak vicdanımızdan doğan bir 
arzunun mahsulü olabilir. Hiçbir cebrin, hiçbir 
hâkimiyetin, hiçbir kuvvetin önünde serfürû 
ederek bu gibi esareti hazmedemeyiz. Pek muh
temeldir ki arkadaşlar; teşkilâtı adliyemizi, ıs
lahatı adliyemizi yaparken Avrupalı hukuk mü
şavirlerinden alabilirdik. Fakat buna ne kadar 
muhtacolduğumuzu düşünüyorum. Avrupa'nın 
hukuk müşavirleri birçok defalar bizim hukuk 
müşavirlerimizin kıymeti ilmiyesini takdir et* 

I mek mecburiyetinde kalmışlardır. Hattâ Ital-
I yan Başmurahhası Montagna'ya kendi kanunla

rını anlatacak hukuk müşavirlerimiz bulunmuş
tur. (Alkışlar) Fakat eğer bu hukuk müşavirle
rimiz bize kâfi değilse ve hakikaten Avrupa'da 
daha mütehassıs hukuk müşavirlerinin fikrin
den, irfanından istifade etmek icabediyorsa biz 
kendimiz icabına bakarız. Fakat bu istifadeyi 
hiçbir zaman 92 nci maddenin tazammun ettiği 
şümullü ve feci mânada kabul edemeyiz. Mü
saade buyurursanız bu maddeyi okuyacağım, 

«Türk hukuk, ticaret, ceza mahkemelerinin 
tarzı ifayı vazaifini takibe ve Adliye Vekiline 

I lüzum görecekleri bütün raporları itaya mec
bur edeceklerdir. Mumaileyhim gerek hukuk, 
ticaret veya cezaya mütaallik muamelâtı adli
yeden, gerek mücazatm tenfizinden ve gerek 
kavaninin tatbikinden tevellüdedebilecek bil
cümle şikâyatı Adliye Vekilini - Türk kavanini-
ne tamamii riayeti temin için - haberdar edil
mek üzere kabul salâhiyetini haiz olacaklardır.»' 

Arkadaşlar! Adliye Vekilini Türk kanunla
rını tatbik edip etmediği hususunda kontrol 

I edecek yegâne bir müessese vardır. O da Bü-
I yük Millet Meclisidir. Adliye Vekilimizi Büyük 
I Millet Meclisinden başka hiçbir kuvvet, bilhas-

- 250 — 



î : 8 22 . 8 
sa ferdî hâkimiyeti yıkdıktan sonra Jıiçbir kuv- I 
vet murakabe edemez. Maatteessüf ki bu mad
de bütün fecaatiyle bu esası ihtiva etmektedir. ı 
Efendiler! Yüz otuz sekizinci maddeyi okuyo
rum : «Mevaddı adliyede 30 Teşrinievvel 1918 
tarihinden itibaren işbu Muahedenin mevkii 
meriyete vaz'ma kadar Türkiye'de, İstanbul'u 
işgal eden Devletlerin hâkimleri, mahkemeleri | 
veya memurini tarafından ve kezalik 8 Kânunu- I 
evvel 1921 tarihinde teşkil olunan Muhtelit En
cümeni Adlî canibinden sâdır olan mukarrerat 
ve evamir tedabiri icraiye de dâhil olmak üze
re muteber olacaktır.»* 

Arkadaşlar! öyle zannediyorum ki, son mü
cadelenin esasatmı tetkik buyurduğunuz zaman 
göreceksiniz ki, bizim üç seneden beri döktüğü- j 
müz kanlar yalnız bizden ayrılan toprakların 
alınması için değil, aynı zamanda istiklâlimizi i 
bütün mânasiyle, bütün ihatasiyle tekrar elde ; 
etmek için idi. İstiklâlin en bariz istinatgahı bi- j 
lirsiniz ki, hakkı kazadır. Hakkı kazasını hiçbir j 
devlet başkasına veremez ve hiçbir ecnebi devle
tinin bizim toprağımız üzerinde hakkı olamaz. ] 
Nasıl olur da ecnebi hâkimler tarafından veril- -• 
miş olan hükümleri kendilerinin cebri ile, tazyi- ; 
ki ile kabul edebiliriz. j 

Efendiler! Bu Muahede iyice tetkik edildiği { 
zaman görülür ki, istiklâli iktisadî ve malîmizi de | 
tamamen müemmim değildir. İstiklâli malî, ikti- , 
sadimizi muhil birçok maddeler vardır; gerek , 
Ticaret Mukavelesinde ve gerek kabotaj mesele- j 
sinde ve gerek düyunu umumiye ve gerek şirket- | 
ler ve imtiyazat meselelerinde. Bir kere efendi- I 
ler! Yeni Türkiye Hükümeti büyük bir namus-
kârlık göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu mun- j 
karız olduğu halde, Osmanlı İmparatorluğunun 
inkırazı için Düveli Müttefika bütün vesaiti is
timal ettiği halde yeni Türkiye Hükümeti onun 
borçlarını tevarüs etmeyi bir namus meselesi te
lâkki etmiştir. Yoksa Türkiye Hükümeti yeni | 
doğan bir hükümet olarak karşılarına çıkabilir I 
ve bu borç meselesinde kendilerine cevabı ret vere
bilirdi. Fakat Türk milleti bu şerefi bu namusu | 
bütün kuvveti ile üzerine aldığı halde Düveli 
Âkide, aksi bir vaziyet aldı. Bu borçlarımızı 
vermek için Dünyunu Umumiye İdaresinin ida
mesine bizi icbar ediyorlar. Gerçi Muahedede 
Düyunu Umumiye İdaresinin idamesine dair sa
rih bir madde yoktur. Fakat maalesef mükerre- I 
ren Düyunu Umûmiye Meclisi İdaresinden bah- | 
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gedilmektedir. Hattâ arkadaşlar. Daha garibini 
söyliyeyim; bir maddede Düyunu Umumiye Mec
lisi İdaresine Almanların ve Avusturyalıların ka
bul edilmiyeceği de tasrih edilmektedir. O halde 
Muahede dâhilinde Düyunu Umumiye Meclisi 
İdaresi bu kadar mevzuubahsolduktan sonra ben 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir âzası ol
mak itibariyle temenni ederim ki, Muahedede sa
rih bir madde olmadığına göre Hükümetimiz 
hiçbir tahhüdü kabul etmemiştir ve memleketin 
izzetinefsi itibariyle, şerefi itibariyle muhilli 
haysiyet olan bu meselenin tamamen ilgası hak
kında ısrar ediyorum. Arkadaşlar! Dün Harici
ye Encümeni Reisi Yusuf Kemal Beyefendi Şark 
meselesinin ebediyen tarihe gömüldüğünü söy
lediler. Bu beşaretin karşısında sevinmiyecek 
bir Türk yoktur. Son tarihimizin bütün sahaifi 
tetkik edildiği zaman bu Şark meselesinin ihti
va ettiği bütün safahatin bize ne kadar ağır ve 
pahalıya mal olduğu görülür. Bunun ilgasını 
şüphesiz saadet telâkki ederiz. Fakat arkadaş
lar! öyle zannederim ki, Şark meselesi halledil
memiştir. Tarih tetkik buyuruldukta görülür ki 
Şark meselesinin noktai istinadı boğazlar mese
lesidir ve daima İngiliz - Rus rekabetleri, Rus 
ve Fransız rekabetleri ve bilâhara dostlukları 
hemen hemen boğazlar meselesi üzerinde cere
yan etmiş hâdıisatı tarihiyedir. Bunu tasrih et
mek istiyorum. Birçok delâili tarihiye ile ispat 
edebilirim. Arkadaşlar! Tâ Sivas Kongresinden 
beri boğazlarda serbestîi seyrüseferi kabul etti
ğimizi ilân etmişiz ve Misaki Millîmizde de mev
cuttur. Binaenaleyh bunun haricinde bir karar 
almak mümkün değildir. Boğazlara ait kararı
mızın hiçbir maddesinde gayriaskerî ve bitaraf 
mıntakalar yapacağımıza dair sarahat yoktur. 

Maalesef Muahedename boğazlarda gayriaske
rî ve bitaraf mıntakalar kabul etmiştir. Yani ica
bında boğazları müdafaa etmek hakkını taksir 
etmiştir ve bu hak taksir edilirken bunda ingi
lizlerin Grladi^ton'dan (beri takibeittikleri siyase
tin bariz safhaları görülüyor. Arkadaşlar! Ti
caret noktai nazarından seribesftîi seyrüsefer için 
bitaraf mmtakalara ihtiyaç varsa, beynelmilel 
idarelere ihtiyaç varsa, sorarım Büyük Britan
ya İmparatorluğu ne dçin CeJbelüttârık ve Sü
veyş Kanalında, daha umumî tariki bahrî olan 
bu yerlerde neden bu şekli kabul etmemişti r? 
(Bravo sesleri) Efendiler! Muahedenin çok 

elem ve ıztırap veren noktalarından birisi var-
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ısa o da arkadaşlarımızın elem ve aşkla ifade 
ettikleri hudut meselesidir. Efendiler! Onu taf
sil etmek istemem. Fakat şüphesiz Türk kalbi 
bugün şanlı bayrağının, şanlı 'gölgeleri haricin
de kalan muhtelif Türklerin iftirakmdan (mü
teessirdir. Garibi - Trakya'nın Türk olduğu, Mu
sul'un Türk olduğu, Cenubi hudutlarda (kalan 
Antakya ve iskenderun'un Türk olduğu dünkü 
arkadaşların müdellel ifadeleriyle sabit olmuş
tur. O halde hars itibariyle, vicdan itibariyle 
'bizden ayrı olmıyan ve her hususta 'bize merbut 
olan bu kardeşlerimizi bizden ayırmak, .mede
niyetin en büyük ve en zâlimi :bir cinayeti değil 
imidir? Düveli Âkide cinayetlerinde şüphe ve 
tereddütsüz yürümüşlerdir. Fakat bizim Heyeti 
MuraiMıasamız bunu imza ederken en derin bir 
ıztırap duymuşlardır. Yalnız arkadaşlar! Dra-
ma'dan itibaren Yunan idaresinde bulunan bü
tün o havalideki Türkler mecburi imübadeleye 
tutulmaktadır. Maalesef oradaki Türk kardeş
lerimiz buraya ^geldikten ;sonra itiraf etmeye 
mecburuz ki, ıztırap duyacaklardır. Sonra iti
raf etmeye meciburuz ki, Garibi'- Trakya'daki 
Türkler çok fena bir Muahede neticesi olarak 
yerlerinde 'bırakılıyorlar. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Kurbanlık bırakılı
yorlar. 

VÂSIF B. (Devamla) —• Bir kere oradaki 
Türkler şimdiye kadar Yunanın imhakâr siya
setine kurban edilmekte, feci bir akıbete mâ
ruz bırakılmaktadır. Maalesef Hükümetin tarzı 
hareketi Yunanistan'ın feci' olan siyasetini ka
bul ettiğini iişrabetmektedir. Bu şekil kabul 
edildiği takdirde arkadaşlar; niçin Garbi - Trak
ya'nın ibir kısmı diğer kısımlarına tercih edil
miştir? Bunun esbabını anlamakta âciz ve mü-
tehayyiriım. Ben öyle zannediyorum ki, milletin 
bütün amalini temsil eden Meclisi Âliniz ve 
Meclisi Âlinizin etrafında daima yekvücudola-
rak yaşıyan Türk Milleti Lozan Muahedesinde 
bizden ayrı olarak bırakılan parçalar için mu
vafakat kararını vermemiştir. Her hangi bir 
hükümet ve her 'hangi bir hükümetin murahhas
ları siyasî bir cebir karşısında ız t ı rap çekerek 
imza vaz'eder. Şüphesiz o imzalar siyaseten 
muteberdir. Fakat emin olalım ki^ arkadaşlar; 
Türk'ün bütün ruhlarının ihtizazlarını tetkik 
buyurunuz; göreceksiniz ki, orada bırakılan 
kardeşlerine ebedî bir merbutiyet ve ebedî bir 
alâka vardır. (Alkışlar) Garibi - Trakya'daki I 
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I TiuMerin^yerleriride ipkası neticesinde ve ip

kası mukabilinde İstanbul Kumları yerlerinde 
kalmıştır. Arkadaşlar! Tebaadan her hangi biri 
bizim bayrağımız altında hür olarak, daima hür 
olarak yaşamak hakkına mâliktir. Fakat arka
daşlar! O tebaanın da diğer tebaa gibi hukuku 
tabiiyete tâbi olması ve o şerait dâhilinde ya
şaması zarurîdir. Arkadaşlar! Hangi Bumdan 
ve hangi Buralardan bahsediyoruz? Arkadaşlar! 
Artık Bum yoktur. Silâh atan caniler vardır. 
Bunlar tebaa değildir, beriilm hemşiremin namu
sunu ezen canilerdir. Bunları nasıl affediyorsu
nuz? 

Ve nihayet arkadaşlar! Muhterem arkadaşım 
Necati Beyin derunî bir ıztırapla bahsettiği 
tazminat meselesi vardır. Şekil ve mahiyetini 
şüphesiz maddede gördünüz. Fakat şunu itiraf 
etmek mecburiyetindeyim, ki, eğer Karaağaç 
alınmasaydı, eğer bu tamirat bedeli her hangi 
bir cebir ile feda edilseydi belki hissiyatımıza, 
belki müntahiplerimizin hissiyatına bu ka
dar ağır gelmezdi. Fakat heyhat ki arkadaşlar! 
Mağdur olmuş, Ölüme mahkûm olmuş binlerce 
kardeşin hakkı bir kısım arazi için feda edil
miştir ve her hangi bir kısım arazi feda edil
mesi lâbüt idiyse, lâzım idiyse Garbî - Kara
ağaç ve Garbî - Trakya'mızı elde eder ve onun
la müteselli olabilirdik. Arkadaşlar! Yanan, yı
kılan yerlerin mebus sıfatiyle size şu hakikati 
söylemek mecburiyetindeyim. Birçok kasabalar 
bugün baykuşlara me'va olan harabezar olmuş-

I tur. Kendi dairei intihabiyemin altı kazasında 
ev kalmamıştır. Bir zamanlar âşiyâne olan o 
yerlerde bugün küçük barakalar içinde ıztırap-
lar, enînler vardır. Bu ıztıraplarm ve eninle-
rin kulaklarımızdaki hazin akisleri benim ru
humu titrettikçe arkadaşlar, maalesef ben bu 
Muahedeye reyi kabul vermekte mazurum. 
(Bravo sesleri) (Alkışlar) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (İstanbul) — Efen
diler! Bu elimize gelen Muahede hakkında bir 
taraftan Avrupa'nın neşriyatında bu Muahe
denin bizim için bir muzafferiyet olarak te
lâkki edilmesi, diğer taraftan da arkadaşları
mızın buna tamamiyle bizim aleyhimize yapıl
mış bir mesele demesi mucibi münakaşadır. 
Bendenizce ne Avrupa'nın dediği gibi bizim mu-
zaffemyetimize ve ne de muhterem arkadaşları-

I mızın dediği gibi bizim mahkûmiyetimize bir 
i bcrattiv. Belki Türk Milletinin dökmüş oldu 
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ğu kanın bir büyük muvaffakiyetidir. Bu Mu
kavelenin malûm olduğu üzere hiçbir vakitte 
vâhidüttaraf olarak münakaşası doğru değil
dir. Her mukavele v.ületraftır. Binaenaleyh 
Muahedeyi ona göre göz önünden geçirmek lâ-
zımgelir. îşte bu noktai nazara göre Mukavele
nin arkadaşlarımın söylediği, tenkid ettiği mad
delerini hulâsa edeceğim. Aslen adı, muhiti Türk 
olan Meriç bile bizim elimizden alınmıştır ve 
o derecede birtakım zikzaklar yapılmıştır ki 
muhterem arkadaşlarımın dediği gibi hakikaten 
bizim öz vatanımız olan Trakya ve öz kardeş
lerimiz olan Trakya Türkleri bizden ayrılmış
tır. Gümülcine, Drama sancaklarının yüzde 
üçü hattâ doksan üçü Türktür. Topraklar ve 
mülkler ise tekmil Türklerindir. Oraya gelen 
Rum dediğimiz haşarat ancak yüzde beş dere
cesindedir. Asıl topraklar asırlardan beri öz 
Türkün öz vatanıdır. Denilebilir ki kahhar or
du sırtlan sürüsü olan Yunanlıları denize dö
kerken İstanbul'dan ^eçer ve daha ilerilere 
kadar gidebilirdi ve denilebilir ki biz Balkan 
Harbinden mağlûp çıktığımız halele Edirne da
ha fazla muhafaza edilmiş ve hudut da daha 
iyi bir muhafaza altına alınmış ve Meriç hudu
du da daha tabiî bir şekilde tanzim edilmişti. 
Adalar hakkında kezglik denilebilir ki bizim 
öz vatanımızın sinesine tamamiyle sığınmış 
olan bu Garp hududu da Anadolu'nun alelade 
istitalelerinden ibarettir. Bu da bigayrihakkin 
Yunana bahşedilmiştir. Cenup hududuna gelin
ce ; bunu da hepimiz biliriz ki Antakya, isken
derun, Haleb havalisi öz Türktür ve onlar öyle 
Türklerdir ki Türkler Garbi - Anadolu'ya gel
mezden evvel onlar oradaydı. Kezalik Kilik-
ya bizim öz babalarımız, öz kardeşlerimizle mes
kûndur. Boğazların şekli idaresi hakkında 
hakikaten tamamiyle tenkid yapmak kabildir. 
Düyunu umumiyenin taksiminde daha âdil mik
yaslar alabilirdik. Arazinin şimdiki hali, vari
datı müstakbel varidatı gibi ölçüler alınabi
lirdik. Ahalinin mübadelesi meselesinde muhte
rem arkadaşlarımızın dediği gibi dört, beş asır ' i 
evvel Anadolu'daki gibi Türklerle meskûn olan i 
bu yerlerde bu Türkler nasıl oluyor da bura- < 
ya getiriliyor? Çünkü insanlar bir yerden di
ğer bir yere nakledilemez. Onlar ağaç gibi yer- j 
lerine merbuttur. Tabiîdir ki orada ecdadının j 
mezarları, ecdadının yurtları, ecdadının ruhları i 
ile kendisinin yetiştirdiği bahçelerle mütehassistir. 
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Bunlar buraya gelince betbaht olacaklardır. Lâ
kin efendiler! Unutmamalıdır ki ,mukaddemede 
arz ettiğim gibi yalnız bu Muahedeyi vâhidütta
raf olarak tetkik edersek dediğimiz mahzurlarını 
görürüz. Fakat aynı zamanda iyi cihetlerine de 
bakmak icabeder. Onun için bu Muahedeyi ev
velâ bir küllolarak tetkik etmek lâzımgelir. 
Evvelâ Cenup hududu için Muahede katiyen 
İngilizlerle hududu kesmemiştir. Hepimiz bili
riz ki İngiliz siyaseti biraz durendiştir. Üç. beş 

seneyi görmez acırları görür. Zannetmem ki İn
giltere durendiş olan bu siyaseti ile bizimle 
orada daimî münazaa çıkaracak bir hudud arzu 
etsin. Antakya ve İskenderun havalisine gelin
ce; bunu .da pekâlâ biliriz ki Fransa'nın ince 
zekâsı, yüksek irfanı Türkiye ile mücadele ede
cek bir nokta bırakmıyaeaktır ve nitekim yap
mış olduğu îtilâfnamenin zabıtları da bunu mü-
eyyittir. Fransa'nın tabiî bize karşı dört sene
den beri takibettiği bir ananei siyasiye vardır 
ki bu siyaseti terk etmek hiçbir vakitte Fran
sa'nın aklından geçmez kanaatindeyim. Garp 
hudutları için «hakikaten tamamiyle kabul ede
bileceğimiz bir şekildedir» demek imkânı yoktur. 
Fakat her halde her şeyin de bir zamanı var
dır. Bir muahede ile terk edilen birtakım men
faatlerin diğer muahede ile elde edileceğini 
unutmmamalıyız. Bu hiçbir zaman bizim o men
faatleri terk etmiş olduğumuzu tazammun et
mez. Boğazlar hakkında yapılan Muahede evet, 
şayanı muaheze olabilir. Fakat askerlik nok
tasından diyebiliriz ki İngiltere istediği kadar 
takyidetsin nihayet Türk bundan korkmaz, 
Türk yılmaz, Türk yılmadığmı, korkmadığını 
elinden silâhı alındığı halde bu son harbde göster
diği için tekrar kendilerine şahit göstermeye lü
zum yoktur. 

Düyunu Umumiye meselesine gelince : He
pimizin kalbinde ağır ve elim bir fikir peydah 
eden bu müessese hakikaten kendi elimizle koy
numuzda büyüttüğümüz yılanlarla doludur. 
Rum yılanları ile dolu olan bu müessese ha
kikaten düşünülecek bir halde idi. Fakat bu
gün görüyoruz ki yapılan Muahede ile bunla
rın bir çoğundan bir kere vareste kalıyoruz. 
Saniyen : Kanunların ve birçok muahedelerin 
bahşettiği müsaadat. dolayısiyle biz bunu ora
daki yılanlardan tathir edeceğiz. Binaenaleyh 
düyunu umumiye hakkında bir taksim velev 
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I reçek olan parayı bu, azaltırdı. Onun için sefi

rin dediği ne ise o olur. Haritalarda onların ver
diği rakamlar ne ise onlar kalbul edilirdi. Ken
di •'memleketimizde 'kendi hakkımız olan posta
lardan başka ayrıca ecnebi postaneler dahi mü
essesti. Kabotaj gibi her milletin kendi hakkı 
dlan bir şeyden 'biz mahrumduk, işte bu Mua-

I hede ile ne 'bunlar kalacak ve ne de bu müte
şebbislerin (böyle tepeden inime şunu isteriz, Ibu-
nu isteriz sözleri 'kalacaktır. Ecnelbi bayrağı ile 

I gelen «erimaye memleketimize giremiyee'efetir. 
I Türk Bayrağına «sarınarak öyle gelecektir. Biz 
I sermayelere düşmanlık gösterecek: değiliz. Bilâ-
I 'kıs. onların sermayeleri Türk Bayrağına sarıl-
I diktan sonra 'bizden daha iyi muamele göre-
I çektir. Binaenaleyh; arz ettiğim gilbi bu Mıra-
I heldenamenin en ziyade 'kuvvetini, en ziyade 
I merkezi sıkletini teşkil eden kapitülâsyonların 
I lağvı suretyile ve diğer ımevaddın lehimizde bu-
I lımması dolayısiyle bu Muahedeyi akdedenlere 
I arzı 'teşekkür ederiz, kendilerini takdir ve teb-
I cil ederiz Gerek Şarkta ve gerek Garpta, 
I Şimalde, Cenupta imanlı göğüsleriyle earpı-
I şan kumandanları tebcil r e takdir ederiz. Or-
I dunun şehitlerini daima. "takdis ederiz. Geçen 
I Meclisin azim ve sebatiyle elde ettiğimiz bu 
I Muahede »dolayısiyle 'onla'rı da, tebrik iederi'z ve 
I 'binaenaleyh Muahedenin kabulü taraftarı ol-
I duğumu arz «derini. 
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ki noksan olsa dahi bizi ağır bir yükten kur-
tarmak itibariyle şayanı kabul ve şayanı tak
dirdir. 

Ahalinin mübadelesi hususuna gelince : Ha
kikaten Türk daima ileri kumandasına alıştığı 
halde bu defa geri kumandası ona ağır geldiği 
gibi bize de gelir. Çünkü oradaki Türkler bizu 
daima pişdar olmuşlardır. Avrupa'da yaptığı
mız büyük muharebatta ordumuzun ileri safını 
bunlar teşkil etmişlerdir. «Haydi ileri, ya gazi, 
ya şehit» denilen bu Türklere geri gel demek 
bizo ağır olduğu gibi onlara da ağırdır. Fa
kat diğer taraftan düşününce, yuvalarına yılan 
girmiş kuşlar gibi çırpman bu Türkler göz
lerini açmış buraya, bize bakıyorlar aguşumu-
za atılmak istiyorlar. Hattâ bütün mallarını, 
mülklerini bırakaraktan bize doğru gelmek is
tiyor! ar. Çünkü Yuvanın zehirli dili onları ısır
mak, onları mahvetmek istiyor. Diğer taraftan 
burada koynumuzda büyüttüğümüz yılanların 
toprakları, evleri boş kaldı. Bunları işletecek 
faal ve cevval vücutlar lâzım, batanımıza ha
riçten bilmediğimiz unsurlar yerleşeceğine işte 
kendi öz evlâdımız, öz kardeşimiz; öz akraba
mız Türklerin gelmesi elbette daha muvafıktır. 
Bu da zannedersem Muahedenin en büyük en 
güzel, bir muvaffakiyetidir. 

Hepimizin bildiği kapitilâsyon meselesinde
ki muvaffakiyet ise denilebilir ki Muahedenin 
merkezi sıkletini teşkil eder. Hiçbirimiz bu 
hususta cahil değiliz. Adlî, malî ve iktisadî olan 
bu şeylerden başka vatanımızda alâlade alacak 
dâvalarından sarfınazar, katiller olur. Onları 
istediğimiz gibi adliyeye veremezdik Di
ye bilirim ki evlât ve ahfadımız bu kapitülâs
yonların lağvı sayesinde bize daima rahmet 
okuyacaktır. Bunların lağvı onların saadet ve 
bahtiyarisini temin edecektir. Hepimiz «biliriz 
ki vaktiyle verilen, kapitülâsyonilarla verilen 
bu imtiyaza t Hükümet kapısından geçmez. Her 
nasılsa Iher- hangi bir sefir süddei seniyei padi-
şalhiye gider, imtiyazını alır, ertesi 'gün devair-
de bu emir* top gibi patlar. Ondan sonra şart
name, mukavelename onların dediği gilbi olur 
ve bu muvaffakiyet sayılırdı. Matbuat serbest 
olmadığından bu hususta bir şey yazamazdı ak
si halde kendisinin gideceği yei', ya Fizaıı ve
yahut Yemen olurdu. Yapılan demiryollarının" 
tullerini tenkid etmek kimsenin haddi değildi. 
Çünkü teminat akçesi olarak 'sedirin cebine gi-

I AVNÎ B. (Bozok) — Muhterem efendiler! 
I Meselenin haiz olduğu ehemmiyet karşısında 
I sırailaırı boş gördüğüm için teessürümün zapta 
I geçmesiyle «öze başlıyorum, l^ozan Sulh Mua-
I heJden'amesiyle buna müteferri' olan mukave-
I îât hakkındaki mütalaatıımı arz etmezden ev-
I vel, Meclisi Âlinizin enzarı tetkik ve tahlilini 
I pek yakın bir maziye götürmek istiyorum. Tat-
I bikatiyle memlekete pek meşum neticeler veren 
I (Mondros) Mütarekesinden pek az sonra bize 
I kabul ettirilmek istenilen (Sevr) Muadesinden 
I bahsetmiyeceğim. Ben varlığımızı, meveudiyeti-
I 'mizi tahlil etmek istiyorum. Efendiler! Ham-
I doksan milletin azmi merdanegisi önünde sil'i-
I nen ve rem adı n isyana gömülen, mahvolan bu 
I mevad artık ortada yoktur. Fakat ihtiva ettiği 
I mevaidla yurdumuzun en feyyaz kısmını el imiz-
[ den alan, îstanbul ve Marmara havzasını Dü-
I veli Gaüibenin yed dit algalrübüne terk 'eden, ma-
I 1 î, iktisadî, adlî birçok kuyudatı ile bizi İmhaya kas-
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deden o Muahede akdedildiği zamanda, elimizde 
mekanizmaşız »birkaç tüfefcten başka maddî 
hiejbir şeyimiz yoktu. Bunu Heyeti Mu'hterefme-
nin nazarı itibara "almasını ve kaydetmesini is
terim. Garp bütün «ilâhiyle, (bütün ühtirasiyle 
'bizim ölümümüzü temaşa ederken ve ondan is
tifade ümitleri /beklediği 'bir zamanda ismini 
ne vakit zikredersek kalbimizde 'bir tufanı mü-
beecel uyandıran Reisi Mulhteremimiz Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri ve onun etrafında 
toplanan bir zümrei nâciye (milletin anenalbii âli-
yei kuvasmı hüsnüistimal ederek ton esaret pa
çavrasını yırttıktan sonra 'haysiyeti ve şerefi 
mütekabil esası üzerine akdedilmiş bir Muahede-
name getiriyorlar. Muahedenin memleket ve mil
letimize -muzır olan niSkatını kaydeden arkadaşla
rımızın teessüratına hepimiz iştirak ederiz. Fakat j 
öyle acı 'hakikatler, emrivakiler vardır ki, hayatta j 
arzu edilmese de, söylenmese de, istenmese de j 
zaruret halinde kabul mecburiyeti vardır. Bu- ! 
gün Heyeti Aliyeniz böyle bir vakanın karşı
sında bulunuyor. 

Efendiler! Şu noktayı da Muahedenamenin 
lehine kaydetmenizi rica ederim. Bundan dört 
sene evvel bu temiz milletin elinde kan vardır' 
diye bu necip millete elini uzatmakta tereddüdet-
tüklerini ilân eden Garb 'm korkak ve sahte mede
nîleri buıgün kemali şerefle elinizi sıkmak için ; 
müsabaka edercesine el uzatıyorlar. (Alkışlar) • . 
Bu bir şereftir, efendim; yalnız şunu da kaydet- j 
mek isterim ki; Hükümetiniz altı yüz sene sefa
hatle idare edilen bir Hükümetin seyyiesini tas
fiye ile bu zaruret karşısında kalmıştır. Bunu 
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kaydedin. Binaenaleyh bizden arzumuz hilâfına 
nezedilen dili .bir, dinî bir, hars ve medeniyeti 
bir olan milletimizin parçalarına acımakla ve 
ağlamakla beraber Heyeti Muhteremenizden bir 
şey istirham edeceğim. Efendiler, ölmeyi bilmi-
yen bir millete sulhu vermekte korkmayın. Zira 
sulh için geçen devrei tevakkuf, onun için yeni 
bir merhale, yeni bir adım olacaktır, hukukuna! 
alabilmek! için yeni bir devrei tevekkuf olacaktır. 
Gözlerinizin Önüne feci' bir levha getireyim. Farz 
edin ki efendiler, on sene evvel sırtına cenk 
elhisesi giyen ve hâlâ üzerinde bulunan ve aya
ğındaki yırtık çarığını çıkaıftmıyan, eli tüfeğin
de, gözleri tufanı hûn ve ateş içinde bir kahra-, 
man tasavvur edin; işte bu milletimizin timsali
dir. Bu bütün mahrumiyetlerine, bütün ıztırap-
larma rağmen ileriye atılmaya hazırdır ve atı
lacaktır. 

Ve yalnız efendiler, size rica ederim. Bu kah
raman, itaat, sabır ve sebatın timsali olan bu 
kahraman Türk'e, harbettiği müddet kadar ve 
sarf ettiği kanlarını toplıyacak kadar sulh bahşe
diniz, sulh! Binaenaleyh şu sözleri söylerken bi
zim için mümkinülistihsal olan her şeyi tamamen 
istihsal ettiğine kaani olduğum Heyeti Murah ha
samıza bütün milletin arkamda olduğunu zanne
derek beyanı teşekkür eder ve kürsümü terk ede
rim. 

ES AD Ef. (Menteşe) — Ah Antakya, Trak
ya. Allah yardım ede sana. 

REÎS — Efendim, müsaade^ ediniz on da
kika teneffüs etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Be'di müzakerat; saat : 5,30 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karalıisan Sahib), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Celseyi açıyorum. Efendim; söz 
sırası Ahmed Süreyya Beyin. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Pek 
muhterem arkadaşlar! Pek âli olan hürriyetin en 
kuvvetli eri bülend mevkiini teşkil eden bu Kür
sü MuaHâdan söylenemiyecek sözlerin milletin 
mukadderatı müstakbelesi üzerinde pek derin ve 
pek müessir bir âmil ma/niyetinde olduğu kanaa
tiyle .bütün his ve aşkıma muhakememi hâkim kı
larak millet ve vatan muvacehesinde bu pek kutsi 
olan iki kelimenin tesiri füsunkârı altında ezil
memek, mahkûmu hissiyat olmamak pek güç ola
caktır. Fakat arz ettiğim gibi evvelki kanaatime 
binaen hissime mantık ve mulhakememi hâkim kıl
mayı bir vatan, bir millet borcu biliyorum. Ar
kadaşlar! Uzun asırlar Şark'a bilhassa pek asıl ve 
necip olan Türk milletine karşı kaabirane ve ma-
hirane darbelerden bir an bile feragat etmiyen 
Garplılar, son savleti huriharaneyi yapmışlardır. 

Fakat, bu savleti lıurüharanenin karşısında 
elim ve derin bir yöklulk içerisinde mert, asıl 
Türlk milleti, ruhundan, azim ve necalbet inden, 
ulviyeti hulkıyesinden aldığı kuvve i cazibesiyle 
bütün beşeriyeti zalimeye ben varım dedi. Tekrar 
ediyorum, Garb'm daima duçarı hakaret ve zillet 
olmaya lâyık gördüğü asil ve neeib ırkımız taşla 
ve tırnakla, sonra sopa ve bıçakla, nacak ve orakla 
ve en iyisi yalnız saçma atan kırık tüfek ile mü-
tevekkilâne başladığı ve dört sene sürüklendiği 
hayat mücadelesinden sonra kazandığı âlemşümul 
ve pek büyülk olan ve harikalar yaratan zaferden 
sonra bu dört senei cidal in. değil, Meclisimizin ilk 
küşadı anında büyük Türk Müncisi Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin beyan buyurdukları 
gibi yalnız dört yüz sene değil, altı yüz senelik bir 
dovrei masaibin bütün seyyiaıtı gûmrg'ûnunun da 
hesabını vermek, onları da tasfiye etmek mecbu
riyeti elîmesini iktiham süratiyle bugün tetkik ve 
tasvibimize arz edilen kırmızı kaplı, fakat beyaz 
ve nafi' hükümlü Muaihedenameyi vücuda getir

miştir. İtiraf edelim ki, bu Muahedenin bâzı rıı-
katı nazardan şayanı intilkad malhdut ahkâmı bu
lunabilir. Fakat bir kaidel külliyei ezelce ve ebe
diye olmak üzere dünyada hiçbir şeyde kemali 
nıuitlâk yoktur. Efendiler! Bu kanunu felsefeyi 
daima pişi enzarmızda bulundurarak Muaihedena
meyi ona göre telâkki ediniz. Ona göre kabul veya 
redde kıyam ediniz. Efendim çok rica ederim, 
hisse mağlubolmıyalum, hisse ka.pılmıyalım, mııba-
kemevi, mantıki düşünelim. Efendiler! Bendeniz 
ele arzu ederdim ki, Mualhedenamemizin bugün 
bize tesbit etıtiği Millî Hududumuzun maverasın
da kalan ırk, din ve millet .kardeşlerimiz millî 
çevremizde bulunsun. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) 
sında değil. 

Mâvera-

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Milli 
çevremizin içinde bulunsun, al şanlı bayrağımı
zın pembe .gölgesi altında yaşasın. , 

Efendiler! Bendeniz de arzu ederdim ki; kaa-
hir düşman sürülerinin payı tahripleri altında 
çiğnenen toprakları miza, onların daima tahrip
kâr ve hunhar olan elleriyle yıkılan, yakılan ve 
bir harabe haline giren cennetâsâ mamureleri
mize mukabil bugün onların kahır ve zulmü yü
zümden boğazlana boğazlana, tazyik edile edi
le azîm zararlara ve hasarlara uğrıyan dindaş
larımızın teskini âlâm ve ızdırabma medar ola
bilecek nakdî tazminat alsın. 

Arkadaşlar! Yine bendeniz de arzu 'ederim 
ki, namus ve istiklâli, şeref ve haysiyeti, ta
rihi ve bütün varlığı için yeJkluk içinde varbık 
gösteren, bütün cihanı medeniyete ka,rşı dişle
rini ve yumruklarını sıkıp, ben yaşamayı bili
yorum diye bağıran ve hakkı hayatını ispat 
elden mübeecel Türk milletinin bütüjrı ihtiya-
cat ve metalibatı, zaman zaman medenî ve 
âdil olduklarını iddia eden Avrupa akvamı ta
rafından alelfevr teslim ve tasdik edilsin. Fa-
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•kat efendiler; bu arzu ettiğim şeyler ancak I 
hisse mahkûm olduğum vakit beklenilen işler
dir. Arkadaşlar! .,Rica ederim. Dört sene ev
velki vaziyeti umumiyemiele onların bulunduğu 
vaziyeti bir kere dötmatır edelim. Biz sne mer
tebede idiik? Onlar ne halde idiler? Onlar ne 
yapmak işitiyorlardı ve biz nerelere sürükleni
yorduk? Efendiler! Yine rica ederim. Mün
kariz ve âfil Osmanlı İmparatorluğunun ânı te
essüsünden ımüdaf iliğini ettiğim bu Sulhna'me-
nin imzası tarihine kadar Devletimiz tarihî be
şeriyette itam müstakil, tam hâkim ve Hukuku 
Düvel 'İlminin gösterdiği ve tesbit ettiği esasa t 
dairesinde Devlet halinde tecelli ve teşekkül 
edebilmiş miydi? Mazharı tasvibiniz olacağın
da hiç şüphe etmediğim şu Muahedenamenin 
kabulünden sonra dünya 'haritasına tam müsta
kil, tam hür, dâhilen ve haricen istiklâle ma
lik bir Türk Hükümeti, bir Türlk taazzuvu si
yasisi doğmuş oluyor. Müstakil bir Devlet 
doğurmaya mahmul olan bir ımuaihedenameyi 
sıktıcenine mâruz bırakmak zannederim ki, mil
liyet namına bir cinayet olur. 

NİYAZİ ıB. (Mersin) — Noksanlarını söylü
yoruz efendim. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) - Efendi
ler! Bu Sulhname Tarihi Umumiye tam müstakil, 
tam hâkim ve taım Devlet mânasını cami' yeni bir 
taazzuvu siyasî ve içtimaî doğurmakla da kalmı
yor. Bugün dünyada meveudolan devletlerin 
kısmı âzamma nazaran musaüfa ve tam müte
canis bir Devlet doğuyor. (Muahede doğurmu
yor sadaları) Efendiler! Bu mevlûdu, mua- I 
hede vücuda, getirmiyor deniliyor. Evet, mua- I 
hedeyi teyideden mübeecel, âlihaslat fe
dakâr; ımütahaımmil Türlk ırkının, Türk: mil
letinin mücahedatı maddiyesidir. Fakat onuln 
bunca metalibatmı tesbit ve teslim eden bu I 
muahedenamedir. Bu muahedename bu şe
kilde tesbit edilmeseydi kılıç ve süngü 
ile e:Me edilen zaferin neticei maddiye-
si gayrknüspet belki, nakşberâb olabilir
di. (Yine ikılıç ile "olurdu, sedası) Efendiler! 
Şunu da hatırlatmak isterim ki, bu Muahede
name »rz etltiğim gibi bir Devlet tevlidederken 
bu Devlet içinde Devlet halinde yaşıyain kara 
unvanlı, kara taçlı bir patrikhaneyi de mahıv 
ve ilga etmiştir. Bu, Devleit için en büyük bir 
zaferi siyasî ve en büyük bir galibiyeti içtima- I 
iyedir. ' 
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Efendiler! Bu Meclisi Âlide daima akıl ve 

hikmetle, büyük bir hasleti durendişi ile 
hükmü veren rüfekayı kiraım 'elbette tasdik 
ve itiraf buyururlar ki, Türk'ü, uzun seneler 
kuyuduzâlime halinde bağlıyan iktisadî, adlî 
ve malî zincirler bu Muahedename ile kırılmış 
oluyor. Türlk'ü, fakru sefalete, atalete ve 
akameti mesaiye seVk eden birçok kuyut yine 
bu isuretle tamamen erimiş oluyor. Şimdi âle
mi beşeriyetin muvacehei imanında mesut ve 
tam mânajsiyle müstakil bir Türlkiye İmparator
luğu oluyor. (İmparatorluk yok, sesleri) Dev
leti yaşıyor. Benden evvel bu Muahedenin aley
hinde iradı makal ve kelâm eden arkadaşlarım 
bellibaş'lı birkaç noktaya dokundular. Grarp ve 
Cenup hudutlarının haricinde kalan kardeşleri
miz ne için aramızda bulunmadılar? Arkadaş
lar! Şunu ihtarı lüzumlu ve müfid addederim 
ki ; bugünkü istitaatı umumiyemiz bundan da
ha müfit bir mukavelename tanzimine imkân 
bırakmamıştır. Şunu da arz edeyim ki, bizden 
bir hudut farkı ile, harita üzerinde çizilen bir 
hattıfâsıl ile ayrılmış zannedilen bu kardeşleri
miz bize tamamen bağlı ve merbutturlar. Biz 
de onlara tamamen merbut bulunuyoruz. Musul 
mukadderatının tâyin edilmemiş olması da bir 
zemini intikad addedildi. Musul mukadderatı
nın tâyin edilmiyeceğini tazammnn eden Mua
hedename içinde tek bir kelime yoktur. Bel
ki bu Muahedenamenin tasdikinden sonra Mu
sul mukadderatını tâyin için Devletimiz müza-
kerata iptidar edecek ve bu Muahedede muvaf
fak olduğu gibi şüphesiz onda da bir zaferi si
yasî temin edecektir. (İnşallah sadaları) 

Ahkâm ve muamelâtı adliye kısmına aid-
olan tenkidata gelince: Bu tenkidat bu Muahe
denamenin tanziminden evvel olsaydı musipti. 
Fakat bugün o tenkidat gayrimuhiktir. Türkü 
kendi mahkemelerinde serbest icrayı hüküm
den meneden ve kapitülâsyon namını alan zin
ciri esaret bugün tamamen eriimiş bulunur ve 
aleyhte idarei kelâm eden arkadaşlarımın da 
itiraf ettikleri veçhile Devlet mefhumu içeri
sinde en yüksek nokta, mahakiminin haiz ol
duğu istiklâli mübeecelidir. 

Biz bu Muahedenameyle o kapitülâsyonları 
da lâğvettik. Bir şerefi cavidanîye mazhar ola
rak bu hakkı hâkimiyeti hakikiyeyi iktisabet-
miş bulunuyoruz. (Ecnebi müşavirlerine ne di
yelim sadaları) 
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Ecnebi müşavirlere gelince efendiler; ecne- I 

bi müşavirleri, aleyhinde söyliyen arkadaşları
mızın söyledikleri gibi haricî devletlerin bizim 
başımıza musallat kıldıkları, tenkidci veya mu
rakabeci adamlar değil, belki Devletimizin ken
di Devletimizin kendi arzusu ile kendi ihtiyacı 
için istedikleri zaman nasp ve azletmeye muk
tedir olmak üzere celbedeceği birer ecîri has
tır ve bunun aksine elimizde bulunan Muahede
de katiyen bir tek hüküm mevcut değildir. 

FAÎK B. (Tekirdağ) — öyle ise neden Mu
ahedeye girdi beyefendi? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Muahe
deye girmesinin illet ve hikmeti belki Türkün 
kendi memleketinde hak ve adline büyük bir 
hürriyet ve serbesti ile tatbika taraftar olduğu
nu onlara, o nankörlere göstermekten ibarettir. 
(Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ecda
dımın kapitülâsyon kapısını açtığı gibi değil mi? 
(Handeler) 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Ar
kadaşlar! Müsavatı katiye ve hakikiye mevcut 
değildir. Bu iddiayı ispat için diyorlar ki, gi
denlerle gelenler müsavi değildir. Çok şükür gi
denler cani, gelenler mazlum ve masum imiş. 
Evet öyledir. Gidecekler cani, gelecekler masum 
oldukları için gidecekleri bu memlekette oturt
maya razı olmadık, ve gelecekler mazlum ve ma
sum oldukları için, onları ilelebet burada maz
lum ve masum yaşatmamak için şayanı takdir ve 
tebcil olan bir madde dercettirmek veya bu mad
deye bir fıkra ve bir hüküm vaz'etmek bir mu
vaffakiyeti siyasiye ve bir fikri mübecceldir. 
(Maşallah sadaları) Efendiler! Size sizin müvek
killerinizin verdiği hükmü fiilîyi hatırlatacağım. 
Avrupa hududundaki eşiklerden bu Meclisi Millî 
eşiklerine kadar bu kırmızı kaplı Muahedeyi ge
tiren Büyük Millet Meclisi Heyeti Murahhasası 
Reisi ismet Paşa Hazretlerine bütün milletin, 
bütün müvekkillerinin cûşu huruş içinde yap
tığı ihtiramkâr tezahüratı göz önüne getirirse
niz siz de bu Muahedenin, milletin mazharı tak
diri olduğunu itiraf edersiniz. 

RASÎH Ef. (Antalya) — O, zaferin nişanesi-
dir, Muahede değildir. j 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Efen
diler! Şu Muahedeyle kat'ettiğimiz mesafe için 
elinize bir mikyas vereyim mi? Bugün kemalî hür
riyetle hâkimiyet hakkını istimal eden bu Meclisi | 
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j Muhteremin, Reisi Celilinin işgal ettiği odada mü

tarekeden sonra bir ingiliz generali oturuyordu. 
Bugün oturmuyor ve ilelebet oturmıyacak ve otur
mak imkânı kal'edilmiştir. Binaenaleyh size tek
lif ediyorum, Meclisi Celilin bugünkü vazifesi bu 
Muahedenameyi tasdik ederek onu temin için ka
nını döken, hayatını feda eden, bütün meşak ve 
mezahime, bir lûtufu âlûlâl gibi aguşunu açan 
millete, müvekkillerimize, henüz kanı kurumıyan 
yaralarını, sızısı bitmiyen cerihalarını tedavi ede
bilmek imkânını bahşediniz. Vekili olduğumuz 
millete, onların pek çok müstahak olduğu bu hak
kı vereceğinizden emin olarak sözlerime hatime 
veriyorum. 

ABDURRAHMAN ŞEREF B. (İstanbul) — 
(Alkışlar arasında kürsü hitabete gelerek) îki da
kika müsaadenizi rica ederim. Tenkid etmiyece-
ğim. Bir musahabe yapacağım efendim. Küçük 
bir mukayesei tarihiyeden sonra bir noktaya işa
ret edeceğim. Devletimizin elli yıllık devrei ahîre-
sinde her akşam yarın daha iyi olur ümidiyle yat
tım, fakat ferdayı daha nahoş buldum. Bendeniz
den evvel gelenler de, aynı tecrübeyi yapmışlar
dır, bundan şüphem yoktur ve bu haller musırran 
ve müstemirren tekerrür edip duruyordu. Bir gün 
daha ferahlısma rasgelmedik ve hasbelbeşeriye 
sükûtu hayale düşmemek de mümkün olmadı. El
li yıllık devreyi, ferdayı nahs işgal etti. Elli sene 
evvel coğrafya dersine başladığım zaman, hudu
du memleketi tarif ederken, bir ucu Bosna ser-
hatlerinde, (Bihke)% sancağında, bir ucu da Bas
ra Körfezinde idi. İçinizde biraz yaşlıca olanlar
dan bu suretle okuyanlar ve belki okutanlar da 
vardır. Elli sene yüreklerimizi elîm kaldı. Ya-
rab!... Bu ferdayı nahsın bir istisnası olamıya-
eak mı? Bir (hasta adam) deyip duruyorlar, mi
rasını taksim ediyorlar, her devlet hissesini def
terine kaydediyor. Mukaseme plânlan yapıyor
lar. ölecek; ölmezse öldürelim gibi şeyleri de ara
larında konuşuyorlardı bi, (Sevr) Muahedena-
mesi o öldürme vesikası idi. Yarab !v. Bunun 
bir istisnası olmıyacak mı? Zemininde (Lâyüs'el 
amma yef'al) den münacaat ve taarruzatta bu
lunuyordum, çok bulundum. O tabibi hâzikı Ce
nabı Hak, yaratıverdi. (Mustafa Kemal Paşa ses
leri) ismini söylemıiyeyim, hepinizin malûmu
dur. Gerek Mustafa Kemal Paşa Gazimiz, gerek 
arkadaşları, şu milleti kurtarmak için koşanlar 
iki cihanda aziz olsunlar. (Alkışlar) 

| Vatan hissiyatiyle müteessir oldum; şimdi 
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teessürüm geçer. Vakaa ara sıra ümit ışıklan 
belirdi, lâkin çok geçmeden söndü. Meselâ; 
(1293) te bir meşrutiyet ilân ettik. Ne bileyim, 
rüya gibi geldi, geçti. Tadını tadamadık. Bir tda-
rei örfiye Kararnamesi ilân edildi, bir daha ref-
olunmadı. Otuz, bu kadar sene memleket îdarei 
örfiye altında yaşadı. (1324) senei maliyesin
de meşrutiyet iade kılındı. Fakat ne bileyim, ya
şasın nidaları ve alkış sadaları arasında o da ha
vaya karıştı. (Handeler) Nihayet düşekalka bizi 
(Sevr) Muahedenamesine getirdi. Zannetmeyi
niz Meşrutiyet aleyhinde bulunuyorum, o bir el
mas taşıdır. Pırıltısı herkesi cezbeder. Fakat kıy
meti hakikdyesmi kuyumcular bilirmiş. (Hande
ler) 

Sevr Muahedesi geldi geçti. O Muahededen 
bahsetmiyeceğim. Pek acıklıdır. İstanbul'un ya
nında bir Silivri vardır. Oradan yoğurt gelir. Yo
ğurttan Gümrük aldık. Sordum; neden Gümrük 
alıyorsunuz, dedim?... Orası memaliki ecnebiye-
den oldu, Yunan toprağıdır ayol dediler. Sizler 
burada uğraştınız, Allah razı olsun. Fakat biz de 
İstanbul'da ne sıkıntılar çektik, onu da biz bili
riz. (Handeler) 

Şimdi efendiler! Elimize bir Sulh Muahedena-
mesi geldi. Arkadaşlar Kırmızı Kitap dediler. Va
kaa kabı kırmızı, fakat içi beyaz elhamdülillah... 

Bâzı - refiklerimiz itirazda bulundular, bâzıre-
fiklerihıiz de temennilerde bulundu. Şair (Şanei 
zülfi sühandir i'tiraz) demiş... itiraz, daha ziyade 
vuzuh ile ve daha etraflıca bir meselenin teyak-
kun ve muhakemesine yarar. Ona gücenmeyiz; 
temenniye gelince: Temenni 'her ferdin hakkıdır, 
her fert temenni eder. Bahusus böyle meşrui
yetle de müeyyet olursa, buna hepimiz iştirak ede
riz. Lâkin efendiler! Temenni ile istihsal arasın
da çok mesafe vardır. Temenni güzel şey ama, 
istilhsal o başka türlü bir marifettir. (Bravo, ses
leri) Ey! temenni etmiyelim mi? Nasıl temennli et-
miyelim efendim? Şimdiye kadar gözümüz tatlı 
görmemiş, önümüze bir tabak tatlı getirdiler, bir 
lokması ağzımızda, bir lokması elimizde, bir lok
ması da tabakta gözümüzle nişan koyuyoruz. Ne 
yapalım aç göz.lü olduk. (Handeler, alkışlar) 
Şimdi o asıl arz edeceğim noktaya geliyorum. Ra
hatsız etmiyeyim efendim, belki sıkıldınız. (Es-
tağfurullar sesleri) 1200 ile 1300 tarihleri ara
sında geçen asırda, vakaa hesahetmedim ama Dev
letimiz 60 senesini gavaili dahiliye ve muharebatı 
hariciye ile geçirdi. Bu yüz sene zarfında bunla-

1339 C : 2 
rın neticesi olarak da yedi mükâlemei sullhiye 
meclisinde bulundu. Bunun altısında mağlûp ve 
birisinde galip vaziyetinde idi. Heyeti Murah-
hasalarımız gidip hasımlarına karşı dâvalarını 
ağız tadiyle anlatamadılar, dertlerini dinleteme
diler, ödeklik, bir beceriksizlik, ne bileyim, bir 
aciz görülüyordu. Mükâlemei Sulhiye zabıtname
leri mütalâa olununca anlaşılır. Esbabına gelin
ce, evvelâ mağlûp vaziyetinde idik. Saniyen gi
den murahhaslarımız belki Hükümetimizin o za
manki idaresinden müşteki ve ona muteriz olan 
kimselerdi. İşlerinde erbabı vukuf da eksik de
ğildi. Gidip dâvalarını can ve yürekten müdafaa 
•edemiyorlardı, yarım ağızla müdafaa ediyorlardı. 
Ağızlarından dökülüyor gibi söylerlerdi. Yarım 
ağızla, haniya ağzının yansını kapıyarak yarnsiy-
le söz söylerler gibi... Bunlarda ruhlu dâva göre
mezsiniz, karşısındaki hasım kuvvetli. Gücenme
yiniz efendiler! Bizimkiler sıkıldıkça tsaguci'de 
tarif olunduğu veçhile bir sıığrâ ve kübrâ tertip 
ve teşkiline kalkışırlar, mantıkla hasmı ilzama 
çalışırlar, kuvvetle ilzam edemeyince safsata ile 
ilzam ederiz sanırlardı. Fakat karşımızdaki Isa-
guei okumamış, cahil adamlar suğraya, kübraya 
kulak asmıyor, menfaati maddiyeye bakıyor. Se
nin söylediğine bakmıyor. Senden istediğini ko
parıyor. Çünkü cahil adam ile konuşulmaz. 

Bu yedi Meclisin ikisi Büyük Kongreydi. Bi
ri Paris Kongresi. Paris Kongresinde galip vazi
yette idik. Müttefiklerimizle beraber bulunduk, 
hakkımızda cemileler izhar olundu. Devletin 
ümidettiği mertebede hakkımız da verildi. Lâkin 
ne biz onlardan istifade edebildik, ne de bizi is
tifade ettirdiler. Yani birhuçuk sene geçmeden 
müdahale olmıyacak dedikleri halde müdahaleye 
başladılar. Vakit vermediler ki, istifade edelim. 
Biz de istifade etmenin yolunu bilemedik. Berlin 
Kongresinde ise ağzımızı tokatladılar, kapadı
lar, susturdular, söz söylemeye hakkın yoktur de
diler. Dürüst retlere mâruz kaldık. 

Işhu Lozan Muahedei Sulhiyesi hakkında ben
deniz söz sÖylemiyeceğim. önümüzdedir. Hepi
niz (biliyorsunuz yalnız ona teferru eden bir nok
tayı işaret edeceğim. Eski zabıtnameleri karış
tırdım. Lozan Konferansı müzakeratını da mat
buatta okuyordum. Heyeti Murahhasamızın Lo
zan'da katiyeti beyanı yok mu efendim! İşte o katî 
beyanat, rahumu değiştiren nokta burasıdır. O 
beyanat ruhumda bir inkılâp husule getirdi. (Çok 
doğru sesleri) 
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Şimdi ben diyorum ki; eğer biz istediğimizi 

bilirsek ve ne yapacağımızı bilirsek ve istediği
mizi bilerek söylersek ve yaptığımız şeylere de 
biraz arkamıza dönüp dikkatle bakarsak emin 
olunuz efendiler! Değil böyle gavaili hariciyemi
zi halletmek, mesaili dâhiliyemizi de halletmek 
âsân olacaktır. Bir defa daha tekrar edeyim, 
hatırda kalsm ne yapacağımızı bilelim ve ne is
tediğimizi bilelim. Yaptığımız şeylerin hepsi 
iyi oldumu diye bir de arkamıza dönüp baka
rak muhakeme edelim. Tariki hak ve savapta 
yürüyelim. Allah muinimizdir, her şeye muvaf
fak olacağız. (İnşaallah sesleri) 

SÂMlH RÎFAT B. (Biga) — Size daha par- ' 
lak tarihler kaydettireceğiz Şeref Beyefendi. 
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de Ankara'da akdedilen İtilâf name cümlenizin 
malûmunuzdur ki, ciheti hukukiyesi itibariyle 
Meclisi Âlinizin malûmat ve tasvibine mukte-
rendir. İşbu Muahedede, (Böyle bir şeyden ha
berimiz yoktur sesleri) Mezkûr İtilâf namenin 
(itayıı* öyle bir şey yok sesleri) Elyevm meri
yette olduğuna dair yeni vesika vardır. Ve o 
vesikanın tarzı tahririne baktığımız vakit görü
yoruz ki, bütün merbutatiyle mevkii meriyette
dir. Yani yapılmış olan şeyler, yapılmış bitmiş 
olan şeyler değil, o .İtilâfnamenin ve merbuta
tmin metninde dereedilmiş olan mevad mevkii 
meriyettedir ve tatbik edilecektir. Onun tatbi
kine itina Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
en mühim vazifelerinden biridir. 

TITNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Şimdi 
neye tatbik etmiyorlar? 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — 
Trakya meselesi hakkında Misakı Millî mevaddı 
mahsusasmı hatırı âlinize getirmekle iktifa et
mekle beraber şu kısa cümleyi tekrar söylemeyi 
lüzumlu addederim. Türkiye Balkanlarda bir 
âmili sulh ve müsalemet olmak gayei siyasiye-
sini hâkim eylediği cihetle bu yolda gayriaskerî 
bir mmtakanın teşkil edilmesi memnuniyetle te
lâkki olunacağı gibi işbu mmtakanın müstakbe-
len bir zamanı sulh ve huzur olması temenni olu
nur. Filhakika Harbi Umuminin bütün fecayi-
inden her halde uzun seneler için unutulması 
mümkün olmıyan dersleri alması Mlzim.gelenl.er 
beşeriyette medeniyet için zamanı sükûn ve hu
zur olmak üzere bu gibi vesaitin samimî olarak 
•düşünülmüş olmasını hüsnütelâkki etmeliyiz ka- . 
naat indeyiz. 

Necati Bey kardeşimizin kuponlara ve düyu
nun taksimine taallûk eden tenMdatma nakli ke
lâm ediyorum. Kuponlar dahilerle Devlet arasın
da halle bırakılmış bir meseledir. Altın ve sterlin 

•üzerinden tediyaît suretti sarüha ve katiyede red
dedilmiştir. Artık mevzuubaihis değildir. Taksim
deki esasata gelince o malûmuâliniz olduğuna gö
re muhtelif muahedenamelerde ve konfe
ranslarda kabul edilen varidat esası üze
rine müessesdir. Muahedenamede kabul edil
miş olan usulü taksim Türkiye'nin nef'ine muva
fık gelenidir. Filhakika eski Osmanlı İmparator
luğundan ayrılmış olan büyük parçaların âti için 
pek büyük kabiliyeti inkişaf iyelerinin ölçülmesi 
ileri sürüldü. 

ABDÜRRAHMAN ŞEREF B. (Devamla) 
— Tarihi Millîmizin şerefli sayfalarında zengin 
satırları yadigâr bırakan fedakârları işte demin 
tebcil ile yâd ettim. Tarihin o zengin satırları 
inşallah teyidolunacaktır, teksir olunacaktır. 
Millet onları hırzican gibi göğsü tahtasında 
saklıyacaktır ve şeytan o altın yazılara karaka
lem karıştıramıyacaktır. (Şiddetli alkışlar, 
yaşa sesleri) 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Arkadaşlar! Mevzuubahis musalahnamenin leh ve 
aleyhinde söylenenleri dinlediniz. Bendeniz de 
dikkatle takibettim. Memleketimizin en büyük 
müverrihi ve kendisi bizzat canlı tarih olan bir 
zatı şerifin lisanından da Muahede hakkında 
takdiratı duyduğuna bittabi lehinde bulunan ar
kadaşlarımın sözlerinden bahsetmiyeeeğim. Diğer 
tenkideden refiklerimin ihtisasatı kabiliyetlerine 
tercüman beyanatlarına hürmet ederim, onları 
takdir ederim. Ancak Muahedenamenin gayri-
kâmil olduğu iddia olunabilse dahi heyeti umu-
miyesi itibariyle, diğer malûmunuz olan maz
batamızda arz ve teşrih edilen mülâhazatı umu
miye ile arzunuzu tatmin eder bir mahiyette 
olduğunu gören encümeniniz gayet maddi müs
pet ve aziz Türkiye'nin menfaatini ölçüp itti
haz ederek Heyeti Celilenizden bunun kabulünü 
rica etmiştir ve filhakika yapılan tenkidata 
karşı mücmelen arz edeceğim cevapları lütfen 
dinlemek arzu ederseniz haklı olduğumuz görü
lür. Cenup Cephesi hakkında Garp devletleri 
içinde ilk defa kendisiyle itilâf akdettiğimiz 
Fransa. Devleti ile 20 Teşrinievvel 1921 tarihin-
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;Bu muhassalayı bölebilecek bir adedi maddiyi, 

bir ölçüyü maatteessüf şimdiye kadar ifade etmek 
kimseye nasibolmamıştır. Musul meselesi hakkın
da Muahedenamede görüldüğü üzere dokuz ay 
zarfında zaten iki devlet arasında, Britanya Dev
leti ile Türkiye Devleti arasında halledilmesi lâ
zım olan bu mesele, iki devlet arasında sulh an hal
ledilmesi esası kararlaştırılmıştır. Zabıtnamemiz
de o bahsin âmâli mili iyeyi tatmin eder bir suret
te intacedilmesi sarahatle işaret edilmiştir. 58 nci 
madde hakkında vâki olan itiraza gelince o da mü-
tekabilen reküzisyon mütalelbaltından vazgeçilmiş 
olması neticesidir. 71 nci maddeye gelince 1914 
iten mukaddem hukuku şahsiyenin tanınmış ol-
maisı esasıdır ve bundan dolayı onu yapanlara te
şekkür etmeyi vazife bilirim. Çünkü bu sayede 
Berlin Muıahedenanıesinde mevzuubahsolup. da 
bugünlere kadar tatbik edilmemiş olan taksimi 
düyuna mütedair hukukumuzu talep ve istihsale 
devam edebileceğimiz gibi Romanya'da öteden 
beri bizden evvel Osmanlı imparatorluğu ve son
ra bizim Hükümetimiz tarafından iddia ettiğimiz 
Dobrıca ahalii îslâmiyesinin zarar ve ziyanını bi-
•halkkin talep için hak bulacağız. Ticaret Mukave
lenamesine gelince bu, beş sene için yapılmıştır. 
Devletlerin müstakil olması meselesi manzume! 
medeniyette kimse ile mukavelât akdetmemesi de
ğildir. Bilâkis .mıünasebatı düveliyenin mukavelât 
ile teyit ve tanzim edilmesi lâzımdır ve her hangi 
böyle bir mukavelename bütün bir âlemi ticareti 
ve .herkesi yakından alâkadar eden bir mesele ol
duğu için aydan aya değişebilecek, buhranlar tev-
lidedecek mahiyette yapılamaz. Bilhassa yeniden 
tekrar akdedilmesi icabedince devletler onun müd
deti nihayete girmeden evvel müzakerata girişir
ler ve müzakerat için de bir zaman kaybolur. Son
ra esas olacak tetebbuat için o devletin kazanması 
lâzım olan zamanı da hesabetmek lâzımdır. Eli
mizde Osmanlı imparatorluğundan müdevver bir 
tarife vardır. Fakat o tarifeyi bütün cihana ka-
'bul ettirmek ve kendi Gümrük vergilerimizde is
tediğiniz usulü vaz'etmekte ve memleketimizin 
nef'ini istilzam edecek şekli kabul etmekte hür ve 
müstakil olduğumuzu dünyaya tasdik ettirmek 
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şerefi Türkiye Büyük Millet Meclisine nasiböl-
muiştur. îşte bu esas tasdik ve kabul edildikten 
sonra mevcut tarifeye göre mütekabil esasata ria
yet ederek akdedilmiştir. Belki o tarife memleke
tin ihtiyacatma tekabül etmiyebilir ve etmiyeceği 
zannmdayım. Fakat memleketin ihtiyacatına te
kabül edecek tarife uzun tetkikat, mühim istatis
tikler sayesinde tanzim olunur. Bunun için de za
man lâzımdır. Hulâsa iki üç senelik zamana bütün 
bu şeyler için ihtiyacımla: var. Zaten bu Mukave
lenamede yakından alâkadar olduğumuz Yunan
istan'la, Romanya, Slovakya ile müddeti muka
vele üç sene olarak takyidedilmiştir. Binaenaleyh 
Ticaret Mukavelenamesinin müddeti Muahedenin 
tasvip ve tasdikini tavik edecek maihiyette bir şey 
değildir. Leh ve aleyhinde görüşülebilir, konuşu
labilir. Belki mâruzâtım itibariyle üç sene veya 
beş sene yapmak da kabul olunabilir. Ondan son
ra boğazlara ait mevad mevzuubaihsıolmuştur. En
cümeniniz tetkik ettiği vakiit Mi'sakı Millîmizin 
ona mütaallik aıhkâmiyle mütebayin görmemiştir. 
Vâsıf Bey biraderimizin mulhtelit mahkemelere 
ait tenkidatma sözü intikal ettirirsem muhtelit 
mahkemelerin devletin hâkimiyet ve istiklâlini 
taİıdideden bir olmadığını arz etmekle cevap ver
miş olurum. Pek çok müstakil devletler arasında 
her vakit mevzuubahsiolmuş, yapılmış bir şeydir 
ve harbin fenalıklarını iki tarafın rızadâde oldu
ğu bir şekli tesviye olarak kabul edilmiş bir şey
dir. Hulâsa bu kırmızı kaplı müsalaıhanameyi 
cümleniz birer birer mütalâa etmiş bulunuyorsu
nuz. Vâki olan tenkidatı da nazarı dikkate aldı
nız. Lütfen mâruzâtımı da karar verirken nazarı 
dikkatten dûr tutmamak şartiyle bunun hakkında 
karar verilmesini rica ederim ve sözümü bitirir
ken de âmâli milliyeyi tatmin eder bir şekilde olan 
bu Mualhedenameyi Türkiye'nin, aziz Türkiye'
nin, Şark'm yegâne unsuru intizamı olan Türk'
ün menfaati bunu reddetmemekte olduğunu tek
rar ederim. 

REÎS — Efendim. Yarın saat blrbuçükta içti
ma etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,10 

İçtimai âti ruznamesi 

Lozan Sulh Muahedenamesinin müzakeresine 
devam. 




