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YUZ KIRK BEŞİNCİ İN'İKAT 

5 Şubat 1337 Cumartesi 

Üçüncü Celse 

REİS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Ragıp Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. Zabtı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZABTI SABİK HULASASI 

YÜZK1RKDÖRDÜNCÜ İN İKAT 

4 Şubat 1337 Cuma 

BİRİNCİ VE İKİNCİ CELSELER 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde sa-
ajt 5'te içtima ederek; Londra Konferansına gidecek 

sulh murahhas heyeti hakkındaki Heyeti Vekile tezke
resi üzerinde müzakereler cereyan ettikten sonra cel 
şeye son verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var mı?.. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDILEN MEVAD 

/. — Londra Konferansına gidecek Sulh Heyeti 
Murahhasası hakkında Heyeti Vekile tezkeresi. 

REİS — Efendim; mevzu üzerinde müzakerata 
başlıyoruz. 

Evvelâ, Heyeti Vekile tezkeresi okunacaktır. 
(Heyeti Vekile tezkeresi okundu) 

REİS — Söz Hüsrev Beyin. Buyurun efendim. 
HÜSREV BEY (Trabzon) — Efendim, Heyeti Ve-

kilenin berayı tasdik huzuru Celilelerine arzettiği esa
mi meyanında kendimi işittim. Heyeti Vekiledeki ar
kadaşlarımın hakkımda gösterdiği teveccühe teşekkür 
ederim. Yalnız dünkü müzakeratta Meclisi Âlide iki 
fikir tebellür etmiş idi. Birisi gidecek heyetin ismini, 
sulh heyeti murahhasası demek, diğeri bazı mahzuru 
siyasîyi düşünerek, ismini heyeti siyasiye demek ve fa
kat ıcabederse orada Heyeti Murahhasa haline inkılâp 
ettirmektir. Tabiî heyetin ekseriyeti azimesi murahhas 
gönderilmesini kabul etti. Tabiî bu hak Meclisi Âli
nindir. Yalnız bendenizin düşündüğüm heyeti siyasiye 
taraftarı olan bendenizin gönderilmesi caiz mi, de
ğil mi? Bunun takdirini Heyeti Kirama bırakıyorum. 

FEVZİ PAŞA (Müdafeai Milliye Vekili) (Kozan) 
— Efendim, dün arzettiğim veçhile gönderilecek he
yet, konferansa iştirak etmek üzere gönderiliyor. An
cak bunların kabul olunup olunmayacakları henüz 
malûm değildir. Bunun şimdilik bir heyeti siyasiye, 
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sonradan heyeti murahhasa göndermek meselesini 
mevzubahsetmek doğru değildir. Kabul olunmazsa he
yeti siyaseiye olur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendiler, 
yalnız bir şey arzedeceğim. Bir kere Hükümet bize 
bir kaç namzet gösteriyor. Yahut bu işe bir takım 
zevatı memur etmiş, mezuniyet istiyor. Dün akşam 
müzakerenin sonuna doğru arzetmiştim ki. Hüküme
timiz icra hususunda salâhiyeti vasia ve kâmileyi 
haiz olduğuna dair bir sarahat yoktur. Yani bundan 
mesul değildir. Bundan dolayı sulh muamelatı için 
gönderilecek heyetin doğrudan doğruya Meclisten in
tihabını arzetmiştim. Şimdi Hükümet bir liste veriyor 
ki, bazı arkadaşlarımızın - Hüsrev Beyin de buyur-
dı ğu veçhile - kanaatlerinin hilâfında olarak, kendi
lerini heyeti murahhasa meyanında gösteriyor. Ge
rek Mahmut Esat Bey; gerek Yunus Nadi Bey bun
da mahzuru siyasî olduğunu dermeyan ettikten son
ra kanaatlerinin hilâfında olarak şimdi Hükümetin 
bunları namzet göstermesindeki manayı bendeniz an
layamadım. 

Saniyen arzettiğim veçhile mühim anlarda mühim 
vazifelere tayin olunacak arkadaşlarımızın «memurdur, 
mezuniyet veriniz» şekliyle «intihabediniz» şekli bey
ninde fark vardır. Meclisi Âlinin salâhiyeti; hayatî 
meselelerde murahhaslarını kendisi intihap edecektir. 
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Yine istirham ederim Hükümetten, yine elbirliğiyle 
kendi içimizden intihap edelim. Bunu intihap suretiy
le yapalım, Meclis reyini izhar etsin. Çünkü mesul 
bir hükümet olsaydı derdim ki, evet mesuliyet ken
dilerine ait olduğundan göndermeleri - doğrudur. Fa
kat arzettiğim veçhile, icradan hiçbir veçhile mesul 
olmayan Heyeti Icraiyenin murahhasları intihaba sa
lâhiyetleri yoktur. 

FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) 
— Hüseyin Avni Bey biraderimiz iki şeyden bahis 
buyurdular. Siyasî heyet ve Heyeti Murahhasa mese
lesine demin cevap vermiştim. İkincisi intihap mese
lesi, ki buna da dün akşam karar verilmişti. Biz 
isimleri arzedeceğiz, siz mezuniyetleri vereceksiniz. 
İstediğinize mezuniyet verir istediğinize vermezsiniz. 
Bu suretle intihap edilmiş olur. Dün akşam namzet
lerin Heyeti Vekilece intihap edilmesini bendeniz ken
di içtihadıma göre kabul etmiştim. Yalnız şunu He
yeti Celilenizden rica etmiştim ki, Heyeti murahhasa 
meyanına dahil olacak zevat meyanında konferansa iş
tirakte bir menfaat olmadığı kanaatinde olan zevatın 
ademi intihabı meselesini mevzubahsetmiştim. Bende
nizin bundan maksadım; konferansa iştirak etmek hu
susunda bir faide olmadığı kanaatiyle ve o zâfı ka
naat, zâfı itikatle gidecek arkadaşların vücudundan 
bir faide ümit etmemekliğimdir. (Gürültüler) Yani 
kendi içtihadını izhar edecektir. Herkesin kanaati 
muhteremdir. Ben kimsenin şahsına, fikrine, içtiha
dına taarruz etmiyorum. Fakat bendeniz zannediyo
rum ki bu fikirle gidecek arkadaşlarımız en son sö
zü en evvel söyleyecek ve her şeyi bitirecektir. 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendim, arkadaşlarımı
zın hepsine yerden göğe kadar itimat ederiz. Londra 
konferansına iştirake taraftar olmayan kimseler bu 
işin içine esasen girmezler ve biz de intihap etmeyiz. 
Yalnız bir de Meclisin intihabı meselesi vardır, ki bu
nu da bendeniz doğru görmüyorum. Malûmu âliniz 
bu başka meseleye benzemez. Lisan bilmek lâzımdır, 
mesaili siyasiyede tecrübe olmalıdır. Ceffelkalem bir 
kaç kişi gönderirsek mağlup olduğumuzun neticesidir. 
Binaenaleyh hiç göndermemek daha iyidir. Hükümet 
ya doğrudan doğruya intihap etsin, yahut iki misli 
namzet göstersin. Arzettiğim şeraiti, evsafı haiz olan
lardan. Biz de onların içinden intihap edelim. Yahut 
doğrudan doğruya intihap etsinler Meclis tasdik et
sin. Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi
ler, Meclisi Âlinizi tenvir etmek için maruzatta bulu 
nacağım. 
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Bir kere heyeti siyasiye namı altında - gidecek 
arkadaşların gitmemesi mütalâası dermeyan Duyuru
luyor. Dün dinlediğim münakaşatın neticesinde edin
diğim kanaat şudur : Heyeti murahhasa namı altında 
değil, fakat heyeti siyasiye namı altında olmasını is
teyen arkadaşların noktai nazarı, heyeti murahhasa 
namı altında giderse nevama Sevr muahedesini ka
bul etmiş gibi oluyoruz. Nevama müzakereye temas 
etmiş gibi oluyoruz diye bunu mahzurlu gördükle
rinden buna heyeti murahhasa demiyelim, heyeti si
yasiye diyelim demişlerdir. Düşünülürse efendiler, pek 
uzak olmakla beraber, hafif ve zımnî bir ihtimaldir. 
Fakat yine benim anladığıma göre oraya gidecek 
heyetin isminin heyeti murahhasa olması kendisine 
tevdi olunacak vazifenin icrasında ... etmeyecek her
halde oraya giden heyeti murahhasa, biz Sevr mua
hedesini esas itibariyle kabul ettik, müzakereye mü-
hayyayız demiyecek, belki Heyeti Âliyenizin vereceği 
talimat dairesinde esasatı kabul ettirmeye uğraşacak
tır. Yoksa Sevr muahedesini kabul için memur gön-
dermiyoruz. İsim değişiyor demektir. Yani diğer ar
kadaşların tevcih ettiği isim ile Heyeti Umumiyenin 
kabul etmiş olduğu unvan arasında fark vardır. Bu un
vanı tevcih etmekte Heyeti Âliyenizin de hakkı var
dır. İhtimal ki bu hiçbir yere kabul olunmayacaktır. 
Bu kabulün temini için bu unvan bir etiketten ibaret
tir ve belki de bu maksatla heyeti murahhasa unva
nını diğer arkadaşlarımız da tercih eder. Yani içtiha-
datta mutabakat olduktan sonra... 

İkincisi, rüfekamızdan bir veya bir kaçı bir me
selenin müzakeresinde mütalâalarını dermeyan edebi
lirler. Fakat bir kere ekseriyete iktiran ettikten sonra 
artık bu senin kararındır, bu benim karar imdir diye 
kararlar tefrik edilemez ve herkesin kendi kararına 
göre azayı birbirinden tefrik etmek doğru değildir. O 
kararı harfiyen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Yal
nız burada yapılacak bir iş vardır ki, o da diğer ze
vatın bu davayı müdafaadaki kanaatleridir. Ben zan
nediyorum, , ki bütün arkadaşlarımızca da malûm ol
duğu üzere, burada isimleri geçen rüfeka bu dava
da hepimiz gibi metindir ve hepimiz gibi müdafaaya 
müstaittir. 

İkinci meseelye gelince : Heyeti murahhasa inti
hap etmek ve heyeti murahhasaya vazife vermek İcra 
Vekillerimizin vazaifi cümlesindendir. Nitekim bun
dan evvel Moskova konferansına da Heyeti Vekile-
miz Heyeti murahhasa gönderdi. Eğer bunu Heyeti * 
Vekilenin elinden almak istersek, hakikaten bu hu
sustaki mesuliyeti Heyeti Vekileden alırsak elimize, 
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bu vazife ve salâhiyeti Heyeti Vekilenin elinden al
dıktan sonra Londra'ya göndereceğiniz arkadaşların 
ifa edecekleri vazifeyi her gün biz mi ifa edeceğiz? 
Onun için bu hak Heyeti Vekilenindir. Onun da va
zifesini takip etmesi lâzımdır. Bizim de bir şeye hak
kımız vardır. Heyeti Vekilenin intihap edeceği mu
rahhas ve müşavirler Heyeti Umumiyenin temayülfıtı 
neticesi olarak içimizden çıkacaktır. Bunlara mezu
niyet vermekle o zevatın gitmesinde mahzur olup ol
madığını itiraf etmiş ve tasdik etmiş oluyoruz. Yok
sa Heyeti Vekilenin burada okuduğu isimler nam
zet değildir. Böyle usul ve teamülümüz yoktur. Heye
ti Vekile bizden bu zevata mezuniyet istiyor, vazife 
verebilmek #için. Bunu başka türlü telâkki etmek doğ
ru değildir. Arkadaşımızın dediği gibi, bu heyet ve 
vazifeleri gayet mühimdir. Binaenaleyh fevkalâde ola
rak biz intihap edelim denebilir. Ancak, böyle fev
kalâde bir karar almak müşkildir. Yalnız düşününüz 
ki on kişiden ibaret olan Heyeti Vekile isim aradığı 
vakit, bu vazifeyi tevcih edecek isim aradığı vakit 
bunda müşkilât çekmekte olduğunu görüyorum. Eğer 
Heyeti Âliyeniz bu intihabata karar verecek olursa iş 
daha ziyade teşevvüşe uğrayacak ve bunun içinden 
günlerce çıkılmayacaktır. Biribirimizi anlamadan, şa
hıslar üzerinde müdavelei efkâr yapmadan öyle inti
haplar yapılabilir ki bu, maksatla hiç mütenasip ol
mayabilir. Onun için usul ve kaidemizden ayrılma
yalım. Heyeti Vekilenin bizden istediği mezuniyeti ve
relim. Maksadın ne olduğunu da anladık. Heyeti Ve-
kilemiz tavzif eder. Bizce en mühim nazarı dikkate 
alınacak nokta Heyeti murahhasaya verilecek olan 
talimatı görmek ve tasdik etmektir. 

İkincisi; sulh yapmak vesaire Meclisin hakkıdır. 
Heyeti Murahhasaya verilen talimat önümüze gele
cektir. Bunu ya tasdik, ya reddedeceğiz^ Hak ve sa
lâhiyetimizi o vakit kullanacağız. Tenvir için bu ma
ruzatı lüzumlu addettim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; malûmu âli
leri Avrupaya gidecek heyeti murahhasanın vazifesi 
gayet mühimdir. Şüphesiz Meclisi Âliniz bunu bu 
ehemmiyetle takdir buyurursunuz. Heyeti murahhasa 
Londra'da konferansa kabul edildiği takdirde konfe
ranstaki vazifesinden daha mühim bir vazifesi vardır, 
ki o da Avrupa efkârı umumiyesini mümkün olduğu 
kadar lehimize çevirmek için azamî bir surette pro
paganda yapmaktır. Malûmu âlinizdir ki Avrupada 
propaganda yapmak pek nazik ve pek mühim bir iş
tir. Fransa'da bulundukları zaman Fransız kavmine 
bulunacakları hitap ve teşebbüs başkadır, İngilizlere 
karşı vukubulacak hitap ve İngiltere'de iken yapıla

cak teşebbüs yine büsbütün başkadır. Buna nazaran 
gidecek heyeti murahhasa içinde Avrupa âdât ve mua
şeretine, Avrupa siyasetine, diplomasisine az çok ya
kından temas etmiş mühim ve muktedir zevatın bu
lunması taraftarıyım. Bu itibarla yalnız Meclisi Âli
den intihap edilip isimleri zikrolunan zevat ile iktifa 
edilerek, arzettiğim evsaf ve şeraiti haiz zevat ilâve 
edilmeyecek olursa, zannederim ki, heyeti murahha
sa da olsa, heyeti siyasiye de olsa matlup olan fai-
denin teminine imkân yoktur. Bu benim kanaatimdir, 
bu sözlerimle katiyen bu zevata tariz etmiş olmuyo
rum. Hepsine fevkalâde hörmetim vardır. Yalnız bu 
heyetle Avrupada bizim istihdaf ettiğimiz vazifenin 
ifa edilmesi imkânını görmüyorum. Binaenaleyh eğer 
hariçten Avrupada istihdaf edilecek gaye için diğer 
zevat ilâve edilecekse, Meclisten gidecek bu zevat on 
bir zattan mürekkeptir, ki bu da fazladır. Meclisten 
beş veya altı zatm intihabiyle diğerlerinin hariçten 
intihap edilmesini teklif ederim. Heyetin biraz dahi 
küçülmesi nefselemre muvafıktır. Benim bu husustaki 
mütalâam budur. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendiler, bu meseleyi 
Meclisçe duru dıraz müzakere ettik ve anlaştık. Bir 
defa oraya bir heyeti siyasiye göndermek meselesi 
mevzubahis olmamalıdır. Heyeti siyasiye gönderilemez. 
Çünkü heyeti siyasiye ile heyeti murahhasa arasın
daki farkı, fark ve temyiz edemeyecek olanları mu
rahhas sıfatiyle göndermek doğru değildir. Binaen
aleyh Hükümetin bu cihette nazarı dikkatini celbet-
mek lâzımdır. Bunu Meclis intihap ederse içinden çı
kılamaz. Bu işin ehemmiyetli olduğunu hepiniz tak
dir edersiniz. Buraya gönderilecek zevatın Heyeti Ve
kilenin gayet derin düşünerek intihap etmesi ve 
bunların mezuniyeti için buraya müracaat etmesi lâ
zım gelir. Mezuniyeti esnasında, tabiî siz de düşünür
sünüz, bunun için aramızda bir münazaa yoktur. Pa
şa Hazretlerinin buyurdukları gibi, belki Meclisçe de 
kabul olunmazlar. Meclisçe kabul olunmak halinde 
vazifelerini ifa edeceklerdir. Mesele mezuniyet mese
lesidir. Bunlar kabul olunsun olunmasın, herhalde He
yeti Vekilenin murahhasları tayininde iyi düşünme
leri lâzımdır. Tabiî en iyiyi bulacaktır. Ne dereceye 
kadar salâhiyet verilecek, ne olacak bunları Heyeti 
Vekile tayin edecek, Heyeti Âliyenize arzedecektir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) — Onlar ken
dileri hakikati söylemeyece'ktir tabiî... Fakat bendeniz 
bunu ifa edeceğim. Efendiler Yupus Nadi ve Mahmut 
Esat beyler dün ekseriyetin aleyhinde bulunduğu bir 
talep dermeyan ettiler. Dediler ki, Heyeti murahhasa 
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olmasın, heyeti siyasiye olsun. Meclisiniz ekseriyet
le heyeti murahhasayı kabul etti. Meclisin ekseriyetle 
kabul ettiği herhangi bir karar mutadır. Bugün ken
dilerine bir vazife tevcih edilmiş, bu bir vazifei esasi
ye, bir vazifei mühimmei vataniyedir. Bunu kabul et
meyi elbette bir vazifei mühimme bileceklerdir. Efen
diler, bir erkânı harp heyeti bir harita başında oturur. 
Şu ve şu dairede harbedelim der. Ekseriyetin hari
cinde kalanlar neticede vazifeyi kabul ve kumandayı 
deruhte ederler. Bu aynen böyledir. Düşünülecek şey 
kıymet meselesidir. Arkadaşlarımızın söylediği şu ve
ya bu sözü nazarı dikkate almayalım. Şu veya bun
ların arkadaş olmaları mevzubahis değildir. Şu veya 
bu gruba mensup olduklarını düşünmek de hatadır. 
Düşünülecek şey onların imanlarıdır. Tetkik buyura
cağınız şey iktidar, ehliyet meselesidir. Müttehit ola
lım. Bu zevat hakkında fazla izahat vermek istemi
yorum. Kendileri buradadır, siz onları tanırsınız. Ki
fayeti ilmiyeleri vardır. Ahlakları ve bu meselede 
imanları vardır. Onların gitmeleri lâzımdır. Bunun 
üzerine münakaşa edilmemesini istirham ediyorum. 
îmanı kâmil olmayıp buraya gelenler casus ve haini 
vatandır. Arkadaşlarımıza hürmet ediyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Kuvveti
miz, imanı kâmilimiz olduğu burada oturmaklığımız-
la sabittir. Mahmut Esat Bey resmen gidilmemesi ta
raflarıyım dediler. Yunus Nadi Bey Heyeti siyasiye 
olsun dedi. Arkadaşlarımıza hürmetimiz vardır. Biz 
başka bir şey söylemedik. Arkadaşlarımızın ehliyeti 
bizce müsellemdir. Yalnız, ehliyet, liyakat Meclisin 
Heyeti Umumiyesinin kanaatinden doğar. Mesele de 
göndereceğim sekiz kişinin kanaatine buradaki 150 ki
şinin kanaati inzimam ederse _fena mı olur? Arkadaş
larımızı hep tanıyoruz. 

Sonra Paşa Hazretleri buyurdular ki, evvelce Şark 
cephesine gönderilen heyeti murahhasayı da Heyeti 
Vekile göndermişti. Evvelce öyle yapılsın, şimdi bu 
hakkın Meclisi Âlinin olduğunu görüyoruz. Eğer 
hak varsa bu da kendi reisi bulunduğu Meclisindir. 
Kendileri buyuruyorlar ki evvelce de kendileri inti
hap etti, mezuniyet için müreccat edildi Şimdi biz 
bu meseleyi pek ehemmiyetli görüyoruz ve sekiz ar
kadaşımızın kanaatini kâfi görmüyoruz. Beiki göster
dikleri zevata, yani mezuniyet talebettikleri zevata rey 
vermeyeceğim. Hükümetten istirham ederiz, göster
dikleri bu zevatı namzetler arasına koysunlar ve 
Meclisin Heyeti Umumiyesinin karariyle kanaat doğ
sun. Bunu herkes bilir ki sulh müzakeresine gidecek 
zevat ne gibi evsafı haiz olmalıdır. Arkadaşların hep
sinin vicdanlarından, her şeylerinden eminiz. Bu he

yetin gitmemesi nâfidir dedikten sonra, Mahmut Esat 
Beyin bu heyetin başında gitmesi doğru değildir. 

REİS — Söz alan zevat beştir. Müzakerenin ki
fayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 
kâfi görüldü. Efendim Hilmi Beyin bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti murahhasa âza ve müşavirlerinin behema-

ha! lisan âşinâ olmalarını, binaenaleyh lisan âşinâ ol
mayanların izam edilmemelerini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim, iisana- âşinâ olmayanların ve-
sairenin gönderilmemesi ki bunlar temennidir. Onun 
için reye konmaz. Ayıntap Mebusu .Abdurrahman ve 
Lâzistan Mebusu Esat Beylerin heyeti murahhasa me-
yanmda ulemadan birisi bulunması hakkında teklif
ler: vardır. Tensip buyurursanız bu meseleyi Heyeti 
Vckileye havale edelim. 

FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) 
— Efendim, biz Avrupayı büsbütün tereddüde düşü
recek bir heyet göndermek istemiyoruz. Oraya kisvei 
ilmiyeyi lâbis bir zat göndermek, yalnız ve münhası
ran âlemi İslâmda bir tesir yapacaktır. Bu da iyi ol 
truyacaktır. Çünkü Avrupa zaten bundan endişenâk-
tir. Bunun endişesini artırmak doğru değildir. Bunun 
için buna Heyeti Vekile iştirak etmiyor. Heyeti Âli-
yeıiz bu zevata mezurtiyet versin. Çünkü bunlar he
men gideceklerdir. 

Riyaseti Celileye 
Gönderilecek Heyeti murahhasai sulhiye, binneti-

ce, mesuliyetin Heyeti Umumiyei Meclisçe mi, yoksa 
Heyeti Vekilece mi deruhte edileceğinin tespitini tek
lif eylerim. 

Saruhan Mebusu 
Avni 

FEVZİ PAŞA (Kozan) — Heyeti Vekileye aittir. 

Riyaseti Celileye 
Gidecek heyeti murahhasaya Muhtar Beyle Ham

dullah Suphi Beyin de terfikim teklif ederim. 
Cebelibereket 

Rasih 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Ben 
deniz Heyeti Vekilede dahilim. Eğer gitmekliğim mev
zubahis olsa idi karar verilirdi. 

REİS — Efendim, takrirler okundu. Gidecek ze
vatın hepsinin mezuniyetini reyi âlinize vazedeceğim. 

Hüsrev Bey (Trabzon) un mezuniyetini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Yunus Nadi Beyin mezuniyetini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Vehbi Bey (Karesi) nin mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Necati Bey (Erzurum) un mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sırrı Bey (îzmit) in mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mahmut Esat Bey (tzmir) i kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Umuru Hariciye Ve
kili zaten memurdur. 

FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) 
— Bu heyet yarın hareket euecektir. Bunların masa
rifi için 100 bin lira istiyoruz. Müstaceliyet kara 
riyle... 

REİS — Efendim, intihabat henüz neticelenmedi. 
Devam ediyorum. Yusuf İzzet Paşanın mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyet yok efen
dim. 

Cebelibereket Mebusu İhsan ve Ayıntap Mebusu 
Kılıç Ali Beylerin takrirleri var, okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti murahhasa meyanına Lâzistan Mebusu 

Âbidin, Diyarıbekir Mebusu Hacı Şükrü Beylerin de 
ithalini teklif eylerim. 

Cebelibereket 
İhsan 

Riyaseti Celileye 
Gidecek heyete Lâzistan Mebusu Âbidin ve İzmit 

Mebusu Hamdi Beylerin de terfikini teklif ederim. 
Ayıntap 
Kılıç Ali 

5 Şubat 1337 
Riyaseti Celileye 

Heyeti murahhasa meyanına Celâlettin Arif, Hoca 
Nusret, Mazhar Müfit, Trabzon Mebusu Recai Bey 
ve Efendilerin, ithallerini teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

••»• m>»< 

Riyaseti Celileye 
Konferansa iştirak ve izamı tensip edilen rüfe-

kai muhteremenin meslek ve sanat ve sıfatı âlileri 
meyanında bir de kisvei ilmiyeyi lâbis ve efkârı siya-
siyeyi haiz bir zatın intihap ve bu evsafı haiz zevat
tan bir çokları mevcut işe seimen ve görgü itibariyle 
daha tecrübeli olduğu kanaatini hisseylediğim Konya 
Mebusu muhteremi Vehbi veya Abdullah Azmi Bey 
(Eskişehir) in tespitini ilâveten teklif ederim. 

Lâzistan Mebusu 
Âbidin 

REİS — Efendim, takrirlerde bazı arkadaşlarımı
zın murahhas heyete ilâveten ithallerini istedikleri ze
vatın isimleri tadat edilmiştir. 

Bu takrirleri Heyeti Vekileye mi tebliğ edelim, 
yoksa reyinize vazedelim mi? 

ÖMER LÛTFİ BEY (Nafia Vekili) (Amasya) — 
Efendiler murahhas tayinindeki mesuliyet Heyeti Ve
kileye mi aittir, yoksa Meclise mi aittir? Heyeti Ve
kile Reisi Paşa bunu izah etti. İstediği adamları alır. 
(Doğru sodaları) 

AHMET FERİT BZY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Efendim, bu heyetin izamı için Hariciye Vekâleti 
yüz bin lira istiyor. Ayrıca bir kanun bir müzakere 
yapmaya lüzum yoktur. Zaten elimizde bulunan büt
çenin (210 A) faslı bütçede, sulh müzakeratı masra
fına aittir. Tahsisat olmak üzere yüz bin liranın ka

bulünü teklif ediyoruz. Binaenaleyh; Heyeti Âliyeniz 
isterse alenî celsede olmak üzere bu tahsisatın kabu
lünü tayini esami ile reye kor. Bendenizin vazifem 
parayı teklif etmek değildir. Onu Hariciye Vekâleti 
takdir eder. Nitekim Hariciye Vekâleti takdir et
miştir. Hariciye Vekâleti heyeti namına talebeder. 
Benim yalnız buradaki vazifem bu talebedilen para 
nın hangi fasıldan verileceğini size bildirmektir. 

REİS — Efendim bu ciheti celsei aleniyede mü 
zakere ederiz. 

..<... 
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REİS : Hasan 

KÂTİP : Ragıp 

REİS — Ekseriyet var, müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Zekâi Beyin... (Zekâi Bey yok sesleri) O halde 
Mahmut Esat Beyindir. (O da yok sesleri) Öyle ise söz 
Ragıp Beyin. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Evvelâ kararımızı ve
relim, (Londra'ya heyet) gönderilip gönderilmemesi 
üzerinde müzakeremizi ikmal edelim ve gönderilmesi 
Heyeti Celilenizce tekarrür ettikten sonra hakkında 
ayrı müzakere açalım. (Muvafık sadalart) Mesele da 
ha iyi tenevvür etmiş olur ve biz de zaman kazanmış 
ve meseleyi az zaman zarfında intaç etmiş oluruz. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Paşa Haz 
retleri dün beyanatlarında, Hükümet göndermeye esa
sen karar vermiştir. Mesuliyet kendilerine aittir, onlar 
gönderecektir, dediler. Bizim burada verdiğimiz karar 
la kararlarını tebdil edecekler mi? Evvelâ bu ciheti 
anlayalım. Müzakeremizi ona göre yapalım. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Hükümet 
herkes kendi mütalâasını bildirsin dedi. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, Hüseyin Av-
ni Beyin mütalâaları doğrudur. Hükümet noktai naza 
rında ısrar edecek olursa müzakeremizin şekli değişir. 
Binaenaleyh Hükümetin doğrudan doğruya Meclisten 
ahzı malûmat etmesi, Meclisin tahassul edecek efkâ-
nna göre vaziyeti tayin eylemesi mukarrer ise o za 
man müzakerenin devam ve cereyanı bittabi faideli-
dir. Binaenaleyh ben sırf Hükümet Meclisin muhassa-
lai efkârını anlamak maksadiyle şu müzakereyi açtığı
nı nazarı dikkate alarak mütalâamı bu noktai nazar
dan yürütmek arzu ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; en mühim, en tarihî da
kikamızı yaşıyoruz. Bilhassa böyle zamanlarda hisler
den, heyecanlardan tecerrüt için cebri nefsetmek ve 
her şeyi aklü mantık dairesinde nazarı tetkik ve mü
talâaya almak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh karşı
daki mühim meseleye karşı herhalde kemali selâmet
le dermeyanı fikrü mütalâa edersek, hissiyat ve he
yecanlarımızdan tecerrüt edersek, şüphesiz ittihaz ede
ceğimiz mukarrerat menafii âliyei memleket için şa
yanı endiş olmaz. Ankara Büyük Millet Meclisinin 
gösterdiği azmü sebat ve metanet sayesindedir ki 
düşmanlarımız daha bundan bir kaç ay evvel bize 
hiç ehemmiyet atfetmezlerken, henüz Ankara B. M 
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i Celse 

Fehmi Bey 

Bey (Kütahya) 

M. hali teşekkülde iken, Padişaha bile âsi ilân ettirir
ken Cenabı Hakkın azametine bin kere şükrolsun ki 
bugün düşmanlarımız bizimle karşı karşıya gelmek 
mecburiyetini hissettiler. Vukubulan davet zannediyo
rum ki Hükümete yalnız İstanbul'da Tevfik Paşa va-
sıtasiyle vukubulmuşlur. Ben öğrenmek isterim ki, 
başka taraflardan da Hükümete resmî veya gayri res
mî bir davet vukubulmuş mudur? Fakat başka ta
raftan resmî veya gayri resmî bir davet vukubulma-
dığını kabul etsek, yine İstanbul'da Tevfik Paşa va-
sıtasiyle vukubulan daveti doğrudan doğruya B. M. 
M.'den Londra'da aktolunacak konferansa âza tale
bi mahiyetinde telâkki ederek buradan Londra'ya bir 
heyetin gönderilmesine şiddetle taraftarım. Çünkü da
vayı muhikkamızı bütün cihana isma ve kabul ettir
mek için bir taraftan silâhla memleketimizi müdafaa 
ya azmettiğimiz bir sırada, diğer taraftan düşmanla
rımızın vukubulan davetlerine iştirak etmemek yani 
teşcbbüsatı sulhiyede bulunmamak aklen, mantıken 
doğru değildir. Onun için herhalde silâh ile esbabı 
mukavemeti mümkün olduğu kadar çoğaltmak ve ida 
re etmekle beraber meseleyi sulhen halle çalışmak ve 
hiç değilse hakkımızdaki en son noktai nazarını Av-
rupanın yakından anlamak ve bu vesileden bilistifade 
yapılacak propagandalarla Avrupa efkârı umumiyesi-
ne davayı muhikkamızı daha kuvvetli bir surette is-
ma etmek için Ankara'dan bir heyetin gitmesi, zanne 
diyorum ki, pek mühim ve pek lâzımdır. 

Ancak gidecek heyetin İstanbul'dan intihap edile
cek murahhaslarla birleşip birleşmemesine gelince; 
bendeniz İstanbul'dan intihap olunacak heyetin kim
lerden ve ne şekilde olacağı ve buradan gidecek he
yetin kimlerden ve ne şekilde bulunacağı hakkındı 
ehemmiyetiyle mütenasip bir ihatai fikriyeye malik 
değilim. Ancak İstanbul'dan gidecek heyetin her ne 
şekilde olursa olsun Avrupaya karşı zayıf bir mahi
yette, mevkide bulunacağından dolayı o heyetle tev
hidi mesai etmek B. M. M. için, zannederim ki, im
kânsızdır. Çünkü hiçbir vakit noktai nazarları, ben
denizin anladığıma nazaran, Sevr muahedesini imza 
eden İstanbul o muahedenin ufak tefek tadilâtına 
yeniden vazı imza etmesi melhuzdur. Fakat buradan 
gönderilecek heyeti murahhasa bizim çizdiğimiz hu
dudu, ufak tefek vukubulacak fedakârlıktan sarfı na-
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zar, tamamı tamamına temin etmeyecek bir muahe
deye vazı imza etmeyeceği cihetle iki heyet arasında 
konferansta zuhur edecek ihtilâf binnetice Memaliki 
Osmaniye için gayet çirkin bir şekil alır. Buna imkân 
kalmamak için Ankara'dan gidecek B. M. M. murah
hasları Londra'da da kendi noktai nazarlarına tevafuk 
etmek şartiyle birleşebilirlerse febiha; istanbul mu
rahhaslarını tanımayarak doğrudan doğruya Ankara 
B. M. M. sıfatiyle konferansa iştirake çalışmalıdır. 
Sonra murahhaslarımız bizimle bütün cihana bir ta
raftan silâhla memleketimi müdafaaya amade oldu
ğumuzu bildirmekle beraber diğer taraftan da sulhu 
salâhı cihan için teşne olduğumuzu göstermelidir. Mü
talâam budur. 

REİS — Meclis bir noktanın tavazzuhuna lüzum 
gösterdi. Şayet murahhas gönderilmemesi fikri ten
sip edildiği takdirde Heyeti Vekile kendi mesuliyeti 
tahtında bu işi ayrıca teemmül edecek mi, yoksa 
Meclisin kararı veçhile mi halledecek? 

FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) 
— Biz meseleyi Heyeti Âliyenize arz ettik. Biz, Heye
ti Vekile olarak, neticei müzakeratımızda göndermeye 
karar verdik. Fakat siz tensip etmezseniz gönderme
yi/. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Bilmünasebe sormuş
tum. Vuku bulan davet B. M. M.'ne yalnız İstanbul' 
da Tevfik Paşa vasıtasiyle midir? Resmî veya gayri 
resmî bir şey var mıdır? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) — Yalnız Tevfik Paşa 
U<ıafındandır. 

MAHMUT ESAT BEY (İzmir) — Efendiler, 
önünde bulunduğumuz bu Büyük meseleyi halledebil
mek için her şeyden evvel, kanaati âcizaneme göre, 
maddi vesikalara istinat etmek lâzımdır. Maddî vesi
kalara istinat etmedikçe bu mesele hakkında bir ka 
rar vermek, yine kanaati âcizaneme göre, bu büyük 
mesele önünde hisle hareket etmek olu.r. Muhterem 
Hükümetimizin bize verdiği vesikalar tamamiyle bu 
meseleyi müsbet bir surette hallettirebilecek bir ma
hiyette değildir. Fakat menfi bir surette hallettirebi 
lir. Efendiler, kanaati âcizaneme göre, B. M. M. ve 
her vakitten büyük Türkiyemiz bir İngiliz manevrası 
karşısında bulunmaktadır. İngilizler silâhla ellerinde 
bâziçe ettikleri Halifenin nüfuzunu biliyorsunuz ki 
buraya sokamadılar. Bu kanaati hâsıl ettikten sonra, 
ellerinde oyuncak olan ve bu memleketin mukad-
deratiyle oynayan Halifenin nüfuzunu her vakitten 
kuvvetli olan Anadolumuzun ... tekrar sokmak ve bu 
suretle Anadoluda teşekkül eden Hükümetimizi inhi-

lâle uğratmak isterler zannediyorum. Efendiler, önün
de bulunduğumuz dâva, kanaati âcizaneme göre, bir 
Yunan meselesi değildir. Bir Yunan - Türk meselesi 
değildir. Hatta İngiliz - Türk meselesi de değildir. 
Bir Şark davasıdır. Bu Şark dâvası önünde İngilizle 
rin bizimle kolay kolay uyuşabilmek imkânı yoktur. 
Nitekim bizim istediğimizi misakı millîde istediğimiz 
şartlar İngilizler için o kadar ağırdır ki bunları ka
bul ettikleri takdirde her vakitten kuvvetli bir Tür
kiye'nin teessüs edeceğinde şüpheleri kalmaz. O Tür 
ki ye hiçbir zaman feragat etmediği hakkı Hilâfeti ... 
ve Halifenin elini tuttukça islâm dünyasının Türki
ye'ye müteveccih olması ve bu suretle İngilizlerin bu
gün tahtı nüfuzunda bulunan milyonlarca islamların 
bize doğru teveccüh etmeleri demektir ki, bu İngiliz 
siyasetinin Şarkta iflâsından başka bir şey değildir. 
Bu büyük mesele önünde İngilizlerin bizimle kolay 
kolay uyuşmayacaklarını zannediyorum. Yalnız bu dâ 
vayı doğrudan doğruya silâhla halledemeyeceklerini 
belki anlayan İngilizler, İstanbul'a nüfuz ederek, bizi 
tanımayarak Londra konferansına götürmeyi manevî 
bir inhilâl içinde bırakmayı pek arzu ediyorlar. Eğer 
bızimle uyuşmak isteselerdi doğrudan doğruya bize 
müracaat ederler ve bizi oraya çağırırlardı. İngiliz
ler ve Avrupa pekiyi takdir eder ki, Türkiye'yi tem
sil eden Anadoludur. Nazariyatı hukukiye de böyle 
söylüyor. İngilizler tamamiyle bunu takdir ettikleri 
halde bize müracaat etmiyorlar, bizim mükerreren 
vuku bulan müracaatlarımızı nazarı itibara almıyor
lar ve gidiyorlar İstanbul'da onları tanımayan, yani 
Sevr muahedenamesi namı verilen ... ma'tub İstan 
bul'a müracaat ediyorlar ve onlar vasıtasiyle bizi da
vet ediyorlar. İstanbul'un hiçbir hakkı kalmamıştır. 
Bugün alelade Trabzon'da Hacı Veli Ağanın tesis 
edeceği bir Hükümetle İstanbul'da -teessüs eden Tev
fik Paşa Hükümeti arasında katiyen bir fark yoktur. 
Hukuk noktai nazarından fark yoktur efendiler. Olsa 
olsa İstanbul Halifenin tarihî hukukuna istinat et
mektedir. Fakat efendiler ilk Kanunu Esaside yani 
93 Kanunu Esasisinde bu varit olabilirdi. Muahha-
ran 1908 ihtilâlinden sonra Halifenin bir tarihî hu
kuku kalmamış ve icrayı Hükümet salâhiyeti de 1908 
ihtilaliyle hukukan ve tamamen millete intikal etmiş
tir. Binaenaleyh bu suretle teşekkül eden Anadolu 
Hükümeti önünde İstanbul Hükümetinin mahiyeti 
kalmamıştır. Hükümeti muhterememizin kanaatini 
bilmem. Fakat bu noktadan hareket ederek diyebili
rim ki bendeniz bugün Tevfik Paşa buraya gelmiş 
olsa, bendeniz, misafereten alıkoymam ve hukuk nok
tai nazarından hapishaneye götürürüm. Kendilerine 
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karşı hürmetim baki kalmak şartiyle. Fakat her şey
den evvel memleketimin menfaati, hukuku, kanunla
rıdır muhterem ve muta olan. Efendiler, Sevr mua
hedesi memleketimizi hülâsatünhülasa beynelmilel bir 
müstemleke vaziyetine (mahiyetine) koymaktadır. Bu 
suretle ifade edilebilir. İngilizler ve Avrupalılar bîlki 
bundan bazı cihetlerin lehimize halledilmesini kabul 
edebilirler. Bu beynelmilel müstemleke haline koyan 
muahededen hatta yine o muahede mucibince bütün 
limanlarımızda beynelmilel bir koloni halindedir. 
Çin'de ve Afrika'da olduğu gibi ne kadar fedakârlık 
ederlerse etsinler, bizim onlarla uyuşmak imkânımız 
yoktur. Çünkü biz kapitülasyon istemiyoruz. Biz Mi-
sakı Millî ile tayin ettiğimiz hudutlar içinde, tarih 
önünde hür ve müstakil yaşamaya her milletten faz
la lâyık olan biz Türkiyeliler orada hür ve müstakil 
kalmak istiyoruz. Avrupanın bu katiyen işine gelmez. 
Biraz evvel arzettiğim gibi, Şark meselesinin düğü 
mü buradadır. Dünya değişiyor, İngiltere Kralını."» 
tacı sernigün oluyor. Binaenaleyh bendeniz Londra'ya 
gitmek taraftarı değilim. Londra'ya gidildiği takdirde 
Anadolu Hükümeti zâfa uğruyor demektir. Bugün 
yalnız Anadolu Türklerinin değil, hakkını Avrupanın 
yüzüne haykıran Anadolu Hükümetidir. Bunun içi:* 
gidilmesin. 

ingilizler Halife vasıtasiyle bizim en zayıf nok
tamızdan vurmak istiyorlar ve bu Anadolu Hüküme
tini inhilâl ettirmek istiyorlar. Biraz evvel de arzet
tiğim gibi İngilizler tekliflerinde halis olsalardı Hü
kümetin mükerreren vukubulan taleplerine karşı te
reddüt etmezlerdi. Onlar bizi mutlaka İstanbul ile 
beraber istiyorlar. Onlar biliyorlar ki İstanbul onla
rın emeline uyacaktır. Bu suretle bizi bir ikilik ya
ratacak vaziyette bırakacaklardır ve binaenaleyh me
seleyi lehimize halletmeyeceklerdir. ingilizler istediği 
şekil ve surete vazedeceklerdir. Bendeniz bu kanaat
teyim ve memleketimin selâmetini Avrupa ya gitme
mekte görenlerdenim. 

FAlK BEY (Cebelibereket) — Mevzuu müzakere 
olan mesele Londra konferansına iştirak etmek ve
ya etmemek ve sureti iştirak meselesidir. Geçen gün 
Hariciye Vekili muhterememizin açıkça beyan ettiği 
bu kongreden maddî ve fiilî olarak bir şey beklemek 
doğru değildir. Avrupanın bizim amal ve metalibi 
muhikkai milliyemizi kabul ve teslim edeceklerine 
inanmak biraz vekayi ve hadisatı doğru görmemek 
demektir. 

Dün bir refiki muhterememizin de söylediği gibi. 
henüz silâhlarımız Avrupaya metalibi meşruamızı ka 
bul ettirecek kadar izharı kuvvet etmemiştir. înşa-

allah yakında o kuvveti de gösterecek olursak me 
talibi muhikkamızın tamamiyle kabul edileceğinden 
emin olarak girebiliriz. Bu hakikata rağmen, bendeniz, 
bilvasıta çağrıldığımız konferansa iştirak etmek taraf 
tarıyım. iştirak ve ademi iştirak kendilerine mahsus 
fevaid ve mazarratları vardır. Bunları mütekabilen 
muhakeme edecek olursak, bendeniz zannediyorum ki, 
iştirakin faidesi daha çok, mazarratı daha azdır. Düş
manlarımız bizim hakkımızı teslim etmemeye azmet
miş olmakla beraber, bizi konferansa davette.bir hiy-
lekârlık ediyorlar. Eğer biz her ne suretle olursa ol
sun konferansa gitmemek tarafını iltizam edecek olur
sak diyecekler ki, Ankara'da teşekkül eden Büyük 
Millet Meclisi harp ve cidalin devamında menfaat-
tardır. Sulh yapmak istemiyor ve binaenaleyh çağır
dığımız halde bile gelmiyor. Bunu harice ve dahile 
karşı ellerindeki pek geniş vesaiti melune ile ilân 
edecekler ve belki vaziyeti bizim aleyhimize olarak 
daha ziyade işkâl ve iğlak edeceklerdir. Bunu dedirt
memek ve bu zarara olsun meydan vermemek için 
konferansa iştiraki kabul etmek bendenizce faydalıdır. 

Konferansa iştiraki kabul ettikten sonra elbette 
bugün Türkiye'yi temsil etmek üzere münhasıran bu
radan bir heyeti murahhasa gitmesini tercih ede
rim. Buna imkân olsa elbette bu en iyi bir şekil ve en 
iyi bir şıktır. Fakat bunu yaptırmamak için de bizi İs
tanbul ile beraber ve o vasıta ile davet ediyorlar ve 
görünüşe nazaran ancak o suretle kabul edecekler, is
tanbul ile beraber gitmekte bazı arzu edilmeyecek 
mahzurlar mevcut olmakla beraber, daha ağır olan 
diğer mazarratı defetmek bendenizce ehveni serdir. 
Yalnız İstanbul'a karşı bir tecrübe daha ... Memleket 
hesabına muahede ve mukavele akdi münhasıran bu 
Meclisin hakkı ve bu milletin hakkı olduğundan bi
zim ne gibi şerait ile Düveli Mutelife ile akdi itilaf 
ve sulh edebileceğimizi tespit ve takrir ederek İstan
bul'daki heyete teklif ederiz. Bizim şartlarımız bun
lardır. Bu şeraiti esasiyeyi siz de kabul ettiğiniz tak
dirde murahhaslarımız sizinkilerle beraber gidebilirler. 
Fakat fiilen bir vaziyet vardır. İstanbul eczayı mem
leketim izdendir. Biz terketmiyoruz. Sonra füzülen 
mevcut ve bugün hareket eden bir heyet vardır. Dü
veli mutelife tarafından muhatap olan dahi o heyet
tir. Eğer biz kendi kendimizi davet ettirebilecek isek, 
evvelce arzettiğim gibi, elbette bu müraccahtır, bizi 
davet etsinler ve memleket hesabına yalnız biz bulu
nalım. tmkân yok ise, bu vesile At de aleyhimize bir 
takım propaganda yapmaya meydan vermemek için, 
bendeniz onların tayin edecekleri murahhasları bera
ber alarak konferansa iştirak etmeyi tercih ediyorum. 
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Murahhaslar meselesine gelince, bunun bittabi 
Meclis âzası meyanından tefriki elbette hepimizin 
müttefikan arzu ettiği meseledir. Murahhaslara ter
fik edilecek müşavirler meselesinde Hükümeti ser
best bırakmak elbette daha muvafık olur. Belki de 
gönderecekleri murahhasları da bilistişare lâzım olan 
müşavirleri tayin ve izam ederler. 

ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) — Efendim 
bendeniz de Hoca Vehbi Efendi hazretlerinin dünkü 
•celsede buyurdukları gibi, siyasetle meşgul ve daka 
yiki siyasiyeye vakıf değilim. Ancak lâyihi hatırı âci-
zi olan bazı mesele vardır, ki onu Heyeti Celilele-
rine arzu izah etmek arzusundayım. 

Dünkü celsede cereyan eden müzakerattan istin
taç ettiğim üç mesele vardır. Bunlardan birisi, Tür
kiye B. M. M. tarafından gönderilecek heyeti mu-
rahhasanın; 21 Şubatta Londra'da inikat edecek kon
feransa iştirak edecek olan heyeti murahhasanın İs
tanbul'dan da istenilen heyetle beraber gönderilme
sine bakılmayıp müstakil olarak gönderilmesidir. 
İkincisi, anlayabildiğime göre, imkân varsa İstanbul 
ile bili'tilaf müttehiden gönderilmesi. Üçüncüsü de, 
konferansa iştirak edilmemesi; yahut davete intizar 
olunması. 

Şimdi doğrudan doğruya konferansa murahhas 
izamı meselesine rücu ediyorum. İngilizler; bizim has
mı can ve düşmanı biâmanımız olan İngilizler bu da
veti, ki Londra'da 21 Şubatta inikat edecek konfe
ransa T. B. M. M. namına doğrudan doğruya yap
mak imkânı bulunduğu halde İstanbul'da onların 
amaline hadim birer heyet vardır. İstanbul vasıta-
siyle, ki meşru ve muhik bir Hükümet değildir, amma 
onların arzu ve amali hâinanelerine hadim bir heyet 
vardır, o vasıta ile yapıyor. 

Bazı rüfekayı muhteremenin beyan ettiği gibi, 
bendeniz de bunda müthiş bir hiyle, bir dolap görü
yorum. Yalnız şunu arzedeyim ki eğer biz doğrudan 
doğruya buradan heyeti murahhasamızı Londra'ya 
izam ettiğimiz takdirde acaba o Londra'da inikat, te
şekkül eden konferans heyeti bizim böyle İstanbul'la 
müştereken ve müttehiden gelmeyişimizi bizim aczi
mize, zâfımıza hamlederler mi, etmezler mi ve son
ra bu konferansta cereyan eden müzakerat bizim hak
kımızda aksi neticeler, tesirler yapar mı, yapmaz mı? 

Efendiler Heyeti Celilenizin malûmu âlileri oldu
ğu üzere, İngilizlerin bize olan husumetleri, adavetle
ri, kinleri, gayızları bizde olan rekabeti iktisadiye ve 
siyasiyeden dolayı değildir. Bunların bize karşı olan 
namahdut kin ve gayızları bizim âlemi islâm üzerin-
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deki kahir kuvveyi maneviyemizin ve nüfuzumuzun 
tesirinden dolayıdır. Bu Türkiye Âlemi Islâmın bir 
dimağı mütefekkiridir. Bu dimağı, mütefekkiri öldür
dükten sonra tabiî azanın kıymeti kalmaz. Onu imha 
etmektir. Bunu nereden biliyorsun? Tabiî zâtı âlileri
nin bildiği gibi bendeniz de anlıyorum ki, Hicaz'da 
hilâfeti Hüseyine vermek istedi. Hatta Mısır'a nim bir 
istiklâl, nim muhtariyet verdi. Hilâfeti oraya vermek 
istedi. En sonra Efganistan'a da hilâfet vadinde bu
lundu. Pekâlâ mademki onlara hilâfeti veriyor. Biz
den nez'edip de onlara vermekte mâna nedir? Hilâ
fetin kuvveyi müeyyidesi şimdiye kadar Türkler ol 
muştur. Başka kimse olmamıştır. Yani hilâfeti teyi-
dedecek kuvvet şimdiye kadar Türkler olmuştur. Ver 
mek istediği devletlerin - ki malikâneleridir - Türkle
rin teyit ettikleri gibi hilâfeti teyit edeceğine kani ve 
kail değil. 

Bu itibarla en sonra onun asırlardanberı beslemiş, 
olduğu gaye ve arzuyu temin etmiş olacaktır. Pekâlâ 
nedir maksadı âcizanem; şimdi buradan doğrudan 
doğruya gönderdiğimiz vakitte arada İstanbul heyeti 
tarafından bir ihtilâf var. Nıkatı nazar lâyıkiyle an
laşılmamıştır. İhtilâf, gerginlik tabiî teceddüt ve teşed-
düt edecektir. Tam o sırada İngiltere mel'ununun 
asırlardanberi aramızda açmak istediği hufrei iftirak 
kolaylıkla meydana geliverecektir. Adeta İngiltere'nin 
- tabiri amiyane mucibince - ekmeğine yağ, bal sür
müş olacağız. Makarrı Hilâfeti.ki, istanbul'u elyevm 
onun tarihî şerefi var, bundan ibaret. Yoksa maksa
dım Halifeyi müdafaa değil. Halifenin ben bu mem
lekete yaptığı ihaneti, hiyaneti pek çok zevattan da
ha iyi bilirim. Şahsım mevzuu bahis değil. Ancak dü
şündüğüm nokta Makamı Celili Hilâfet. 

Şimdi korktuğum nokta budur ki, eğer bizim ay 
1 ir: olarak, aramızda ihtilaflı olarak gidecek olursak, 
o vakit nıkatı nazarda tehalüf husule gelirse İngiliz
lerin gayesini, arzusunu temin etmiş olmakla, bizim 
o vakit T. B. M. M. Hükümeti ve onun hükümran 
olduğu mahaller ne şekle girecek acaba? Vallahi kork 
tuğum budur, söylemek istediğim budur. Acaba o va
kit Tavaifi Mülük şekil ve derecesine mi düşeceğiz? 
Onlar İstanbul'dan ve Hilâfetten ayırmış olacaklarına 
nazaran T. B. M. M.'nin acaba şekli ne olacaktır? 
Ve sonra T. B. M. M. ve Hükümeti bu şekilde kal
dıkça amali milliyeyi tamamen temin edebilecek mi? 
Pekâlâ şimdi nasıl yapıyoruz, o zaman yapamayacak 
mıyız? Şimdiki yaptığımız, kuvvetimiz, biliyoruz, el 
hamdülilKLhi Taâlâ günden güne tezayüt ve kesbi kuv
vet etmektedir. Buna müteşekkirim, fakat mevcut 
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olan kuvvetimize inzimam edecek azami kuvvetleri de 
hesabettiğimiz takdirde o mel'un ve hâin, ki mevcudi
yetimize taarruz ve hücum etmekte devam etmek is
teyen düşmanlarımıza acaba galebe edebilecek miyiz? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Kem min fie-
tin kaliletin galebet fietin kesiretin bi iznillâhi. (Âye
ti kerimenin meali : «Nice az topluluk çok topluluğa 
üstün gelmiştir, Allah'ın izni ile.») 

ABDÜLGÂFUR EFENDİ (Devamla) — Evet, 
onu da biliyorum. Yalnız şunu arz etmek isterim ki 
«Ve eiddü lehüm me - stataüm min kuvvetin ve min 
rıbatıl - hayli.» (Ayeti kerimenin meali : «Ey insan
lar, onlara karşı gücünüz yettiği kadar - Allah'ın düş
manı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Al
lah'ın bilip sizin bilmediklerinizi bildirmek üzere r 
kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda sar-
fettiğiniz her şey size, haksızlık yapılmadan, tamamen 
ödenecektir.») âyeti kerimesi de vardır. Şimdi nasıl 
yapacağız? O vakit mesele müşkülleşir. Eğer Hilâfet
ten ve İstanbul'dan münasebatı kat'edersek İngilizle
rin amal ve arzulan husule gelirse, âlemi İslâmın bize 
manevi olan müzahereti ve senelerdenberi muaveaeü, 
çalışması gider. Yoksa bugün Âlemi İslâmın bizim 
hakkımızda akli, fikri, kalemi ciua.fi: î'i herhalde bi-
7i'm için pek büyük tesirle* yapıyor. Bunu gerek 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine ve gerek Heyeti 
Vekileye anlatmak istiyorum. 

rait dermeyan edilmiştir ki. Meclisi Âlinin ittihaz et 
tiği mukarreraf ve kanaatle.... İstanbul'un gerçi o der
meyan edilen şeraitini kabul etmemesiyle beraber nı-
katı nazarı nedir? Bu anlaşılmamıştır. Eğer onlar vak 
tiyle Sevr muahedesinin tadilâtı cihetine gidiyorlar, 
katiyen onu keenlemyekün hükmünde addetmiyorlar
sa nasıl ki biz keenlemyekün addediyoruz, Sevr mua
hedesi namında bir paçavra yoktur. Doğrudan doğ
ruya madde bir şöyle olacaktır; madde 2 böyle ola
caktır diyoruz. Soruldu mu, sorulmadı mı bilmiyo
rum? Yok, yalnız tadilât cihetine gidiliyorsa, nıkatı 
nazarda tahalüf varsa tahalüfün izalesi mümkün mü
dür, değil midir? Bunu anlamak istiyorum. Bunu da 
niçin arzu ediyorum. İstanbul Hükümeti hakkında 
bendenizden evvel söz alıp da iradı hutbe eden ze
vatın buyurdukları gibi, İstanbul Hükümeti bu mese
leyi bizim lehimize ve-millet ve memleketimizin me
nafime muvafık surette... Yoksa başka değil. Doğru
dan doğruya gittiğimiz takdirde maksut olan gaye hâ
sıl olacaksa İstanbul heyetine iltihaka hiç hacet yok
tur. Maksut olan gayenin, dâvayı milliyenin, dâvayı 
meşruanın ... olamadığından oradan giderse nıkatı na
zar arasındaki ihtilâfın izalesi lâzımdır fikrindeyim. 
Bendeniz dahilî ihtilâfı ailevî ihtilâf telâkki ediyorum. 
Gavaili hariciyenin izalesine muvaffak olduk mu on
dan sonra dahilî ihtilâfı hal kolaydır. Niçin? Elimiz 
de bulunan kuvvetle o Makamı Hilâfeti işgal eden 
zata şer'i şerif mucibince lâyık olduğu muamele yapı
lır. Yapıldıktan sonra gayrimeşru talep vukubuhırsa 
bizim kararımız, dâvamız, bizim metalibimiz şudur, 
binaenaleyh bunu kabul ederseniz ediniz, etmezseniz 
şöyle böyle yaparız* Çünkü o vakit kuvvei müeyyide 
biziz. Yani arzetmek istediğim nokta gavaili hariciye 
yi defettikten sonra aramızdaki ayrılığı, gayrılığı kal
dırabiliriz. O vaTdt ikilik ortadan kalkar. Binaenaleyh 
şimdi bu dahilî vahdeti teminden ziyade gavail, ava-
mili hariciyenin def'ü izalesine çalışmak hususunda 
bir olmak şartiyle müttehiden gidilmesini muvafık bu
luyorum. 

Sonra ademi iştirak meselesine gelince; davete in
tizar edelim diyorlar. Davete intizar dernek bence 
konferansa iştirak etmeyeceğim demektir. Fil'en vakit 
kalmıyor, 16 gün vardır. Vakit kalmadığından dolayı 
iştirak etmeye karar verilirse bir an evvel gitmek 
lâzımdır. Yoksa gidilmemesi, davete intizar meselesi 
bendenizce makul değildir. Maruzatım bundan iba
rettir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendi 
Hazretleri iki nokta hakkında bizim de mütalâamı-

İkindsi; hır itilâf meselesidir. Evet gerek Paşa 
Hazretleri ve gerek Heyeti Vekile itilâf için çalıştı
lar, uğraştılar. Pek muhik ve meşru tekliflerde bu
lundular. Fakat kabul edilmedi. Yalnız bunları ka
bul etmemekle, Anadolu Hükümetini, yani T. B. 
M. M.'ni meşru tanımamakla bırakmak muvafık ol
mayacak. Nedir o? Onlar bu meselede, yani muhale
fet meselelerinde iş başında bulunan adamlar - ki on
ları Hükümet olarak kabul etmem - o heyet, heyeti 
teşkil eden zevat acaba bunu hakikaten kendi arzu 
ve aşklariyle mi reddediyorlar? Yoksa bulundukları 
muhitin tevlit ettiği vaziyet icabı mıdır? Ben zannet
miyorum ki, o baştaki adamı istisna edelim, herhald.j 
vaktiyle rical arasında geçinen ve bugün İstanbul'da 
bir heyet arasında bulunan zevat her halükârda gaye 
itibariyle bizimle beraberdirler. Bendeniz öyle telâkki 
ediyorum, hüsnü zanneyliyorum. Ümit olarak bizim 
arzu ettiğimiz gayeleri onlar da, bizim arzu ettikleri
mizi onlar da arzu ediyorlar. Yalnız aşk ve imanları 
olanları diyorum. Acaba muhitin tevlit ettiği bir vazi
yet icabı mıdır bu? Bu mudur? Bendeniz şunu arze-
deyim, yazılan telgrafnamelerde bir çok mevad ve şe-
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zı sordukları için yalnız o noktalara ait maruzatta 
bulunacağım. 

Makamı Hilâfete elan câlis olan şahsın şahsiyeti 
bütün âlemi İslâm nazarında pek fena telâkki edil
mektedir. Anadolu halkı ve T. B. M. M. Hükümeti 
Makamı Muallayı Hilâfette bulunmakta olan zatın 
fenalıklarına iştirak etmediği için ve bu zatın bü
tün Âlemi İslâmın ukdei hayatiyesi olduğunu iddia 
ettiğimiz Türkiye'nin muhafazasına azmetmemiş ol
duğu için bütün İslâm Âleminde İstanbul değil, belki 
Anadolu haizi ehemmiyet ve kıymettir. Binaenaleyh 
0 zat orada câlis oldukça onun amalinin mercii ol
mak, zahiren bile, bütün Âlemi İslâmı dilhun eder. 

İkinci nokta. Hatırımdaki malûmatı arzetmek is
terim. İstanbul'da bulunan zevatın ehli namus ve vic
dan olduklarına, bizimle beraber hem fikir, hem 
emel olduklarına gelince; kabul olunan zannolunabilir. 
Maatteessüf efendiler böyle değildir. Tevfik, İzzet, 
Salih. Paşa vesaireden mürekkep olan Heyet İstan
bul'da ilk işe başladıkları zaman bize gönderdikleri 
teklifnamede, Hükümetimize, yahut şahıslarımızı 
gönderdikleri teklifnamede aynen şöyle denilmekte
dir : Bugün için başka bir çare bulunamadığı takdirde 
Sevr muahedesini dahi tasdik etmek lâzım gelebilir. 
Binaenaleyh İstanbul Hükümetinin, hatta buraya ge
lenlerinin son kanaati budur. Yani Sevr muahedesi 

1 .gün için tasdik olunabilir. Bunu tasdik etmekle mu
it timizin istiklâlinin zail olacağını da tamamen idraK 
etmektedirler. Buna mukabil dahi kendilerini aldat
mak için verdikleri izahat ve yaptıkları tefsir de şu
dur : Bir millet bir zamanı muvakkat için istiklâlin
den sarfınazar edebilir. Yine zaman ve hadisat o mil
leti kendi istiklâlini almak fırsatına nail edebilir ve 
misal olarak Mısır'ı söylemişlerdir. Yani bunlar ay
nen teati edilmiş şeyler olduğu için malûmat olarak 
arzediyorum. Nasıl ki, Mısır şu kadar sene İngilizle
rin zinciri esareti altında kalmıştır. Bugün istiklâlini 
almakla meşgudür. Zannolunuyor ki, almamıştır. Hat
ta bu bapda cereyan eden hususî ve mahrem muhabe
rata biz de cevaben dedik ki, Mısır bittabi istiklâlini 
tamamen almamıştır ve ne vakit alacağı meşkûktür. 
Ve yine Bulgarları, Sırpları, Yunanlıları misal ola
rak bize göstermişlerdir. Onlar da vaktiyle Türkiye' 
nin elinde idi. Fakat bilahare ilânı istiklâl edebildi
ler. Biz de onlara misal olarak dedik ki; Harbi Umu
minin başlangıcında bütün memleketi baştan nihaye
te kadar düşman orduları istilâ ettiği halde yine istik
lâlini vermedi, sebat etti, azim gösterdi. Binnetice hâ
kim olan Sırplar memleketin haricine çıkarılmış ol

dukları halde bile tekrar memleketlerine girebildiler 
ve bizim kanaatimize göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi memleketin bir karış müstakil toprağı kalsa 
bile onun üzerinde yine istiklâl davasını idameye az
metmişlerdir. Binaenaleyh İstanbul'da tamamen bi
zimle hem kanaat onların mevcudiyetini zannetmek 
maatteessüf doğru değildir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bir kaç gün evvel 
Zâtı Devletleri bir müzakerede söylemiştiniz ki, umum 
Düveli mütelife hariciye nezaretlerine Anadoluda bir 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti teşekkül etmiştir di
ye yazdık. 15 günden beri İstanbul ... konferansa 
adam isteniyor ... istenmiyor. Acaba ihmal buyurup 
da oraya yazmadınız mı ki, sulh konferansına adam 
göndereceğiz veya gönderilecektir? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (De 
vamla) — Bütün bu noktai nazarları tatmin edecek 
işler yapılmıştır efendim. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Efendim 
bendeniz bu konferansa icabet edilmesi taraftarıyım. 
Esbabını izah edeyim. 

Malûmu âliniz Avrupada son zamanlarda bahu
sus Fransa ve İtalya'da Anadolu Hükümetiyle an 
laşmak lâzımdır ve sulhumuzu Anadolu Hükümetiyle 
yapmalıyız ve Sevr muahedesini de yırtmalıyız di
yenler bulunmaktadır. Hatta Tan Gazetesinin son 
nüshalarının birinde de yazılıdır. İngiltere buna ta-
mamiyle muarız bulunuyor. Hatta 24 Kânunuevvel 
tarihli Tan Gazetesinde bir şey görmüştüm. O da 
Loid Corç'un (Lloyd George) Avam Kamarasında 
bizim Sevr muahedesi hakkında söylemiş olduğu nu
tuktur. Bu nutku, zannederim, burada gazeteler bile 
naklettiler. Şimdi Yenigün Gazetesinde arattırdım. 
maatteessüf bulduramadım. Burada huzuru âlileriniz 
de bazı noktaları hakkında bahsedecektim. İngiltere 
Başvekili daimî surette müddeiyatında diyordu ki, biz 
Anadolu ile anlaşamayız. Çünkü Anadolu'da meşru 
bir hükümet mevcut değildir, İstanbul'da meşru Hü
kümet vardır. Onunla anlaşmak mecburiyetindeyi'. 
İstanbul da Anadolu ile anlaşsın veya anlaşmak üze
redir ve bunu da söylemekle buraya gelen İzzet Pa-
ş ı heyetinden bahsetmek istiyordu. 

Halbuki Fransız ve İtalyanlar doğrudan doğruya 
bizimle anlaşmak istiyorlar. Tan Gazetesinde, İtalyan 
gazetesinde bu yolda bir çok neşriyat yapılıyor ve 
efkârı umumiye de bu yola sevk ediliyordu. Hatta 
yine Tan Gazetesinde Suriye ve Kilikya kumandanı 
olan General Goro ile sabık Başvekil M. Leyg (Ley-
gues) Ayan ve Mebusan encümeninin huzurunda, 
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Muvazenei Maliye ve Hariciye encümenleri huzu
runda muvakkat bütçe için iki aylık bir 100 milyon 
franklık kredi talep ediyorlardı. Suriye ordusu için ve 
bu krediyi verebilmek için bu encümenler gerek Mös
yö Leygues ve gerek Ceneral Goro'yıı istima etmişti. 

Bu istimaatın neticesinde encümenlerin vermiş ol
duğu karar şu merkezde idi : Türkiye ile ananevi 
olan siyasetin takibini Başvekil beyan etmiş olduğun
dan kendisinin bu sözünü senet ittihaz eyler ve iki 
aylık kredi olan 100 şu kadar milyon frangı da ita 
ederiz. Bu son 25 Kânunusânide Paris'te konferans 
teşekkül etti. Gerek Fransızlar gerek İtalyanlar, İn
giltere üzerinde büyük bir tazyikatta bulundular. İn 
giltere'nin de siyaseti sakîmesinde veya kendisine gö
re gayet iyi olan siyasetinde bazı desatir vardır. Bun
lardan bir tanesi de kesemediğin eli öpüp başına koy
mak. ingiltere bizim elimizi kesemediği için öpüp ba
şına koymak mecburiyetini hissetti ve bundan dolayı 
şöyle muavveç bir tarikle bizi sulh konferansına da
vet .ettiler. Loid Çorç (Lloyd George) beyanatında 
diyordu ki, İstanbul'da resmî bir hükümet vardır. O 
resmî Hükümet dururken nasıl Ankara'ya el uzatı
rız. Bu herhalde varidi hatır olacak bir meseledir. He
yeti Celilenize arzetmeyi de kendim için bir vecibe 
telâkki ediyorum. 

Acaba biz desek ki, hayır bu daveti biz doğrudan 
doğruya bize tevcih edilmiş bir davet gibi telâkki 
eyleyemeyiz. Bize doğrudan doğruya davet yapınız, 
ondan sonra murahhaslarımızı gönderelim. Bu, bizim 
için iyi mi, yahut fena mı olur? Abdülgafur Efendi 
Hazretlerinin beyan buyurdukları veçhile, burada bir 
Hilâfet meselesi vardır. İstanbul'da bir Makamı Hi
lâfet vardır. İngiltere, Fransa ve İtalya bu Makamı 
Hilâfeti tanımadan doğrudan doğruya bize davetna
me gönderecek ve bizimle münasebatı resmiyeye giri
şecek olurlarsa acaba o Makamı Hilâfetin mevkii res
misi ne olacaktır? Bu da varidi hatır olabilecek bir 
meseledir. Zaten İngilizlerin elinde büyük propagan
daları vardır. Bu propagandalardan sonra bir de 
Türkler kendi Halifelerini tanımıyorlar ve Hilâfet esa-
satınıziyrü zeber etmişlerdir diye vesair suretle aley
himizde Âlemi İslâmda büyük bir propaganda yap
mak şeyleri ... Bu esbaptan dolayı bendeniz diyorum 
ki, hatta bize muavveç bir suretle olsun vuku bulan 
bu daveti hemen kabul ile konferansa gitmeliyiz. 
Gittiğimiz takdirde biz bütün dünyaya karşı ispat et
miş olacağız ki sulhperveriz. 

Bazı rüfekam dediler ki, biz konferansa gidecek 
olursak ... bendeniz zannetmiyorum. Bendeniz zanne
diyorum ki, konferansa gitmekle âleme karşı sulhper

ver olduğumuzu ispat ederiz ve eğer bize yer verme
yecek olurlarsa hatanın bizde olmadığını göstermiş 
oluruz. Sonra da, malûmu âliniz, İttihatçı Hükümet
lerine karşı uzatılan en büyük tâ'nü teşni ne idi? 
Sulh murahhası ... fırsattan istifade edip sulh yapma
dılar. Buna da kendimizi hedef ittihaz ettirmemek 
zannederim daha doğrudur. 

EMİN BEY (Bursa) — Efendim, konferansa İs
tanbul vasıtasiyle davet edildik ve ayrıca vukubulan 
bir sual üzerine anladık ki Hükümet Itilafiyona mü
racaat etmiş ve doğrudan doğruya bizim davet edil

memizi talep etmiş ve bir cevap alamamış. İstanbul 
ahvali dahiliye itibariyle bizim teklifatımızı kabul et
mez. 

Şimdi efendim, konferansa bizim murahhas gön
derip göndermemekliğimiz meselesine gelince; bende
nizin kanaatıma göre biz yine bir heyeti murahhasa 
intihap eder ve onlara lâzım gelen salâhiyetleri veri
riz ve buradan bize az çok meveddetkâr olan İtal
ya'ya, İsviçre'ye, Fransa'ya izam edebiliriz. 

Bu heyet oralarda hem kendisinin sulh yapmaya 
salâhiyeti olduğunu iddia ederler ve kendileri sureti 
resmiyede bir sulh masası başına davet edilince ora
da hiç olmazsa propaganda ve irşat vazifesini yapar
lar. Dün akşam Hoca Vehbi Efendi Hazretleri dedi
ler ki. propaganda için adam göndermeyelim, masraf 
olur. Buradan Hariciye Vekilimiz 500, 1 000 lira verip 
bir makale yazdırsın... 

Bir kere şu mütalâatından dolayı Efendi Hazretle
rine arzı teşekkür ederim. Bendeniz de Hariciye En
cümeni âzasından bulunuyorum. Bir konuşmalarında 
Hariciye bütçesine lüzum yok buyurmuşlardı. Şu hal. 
de takdir etmiş ojuyor ve artık Hariciye bütçesinde 
de biı çok paraya lüzum olduğunu kabul etmiş olu
yorlar. 

AHMET FERİT BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Hiç olmazsa 500 lira... Ha... 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Ben öyle demedim 
Emin Bey, katiyen demedim. 

EMİN BEY (Devamla) — Arkadaşlar, bilirsiniz 
ki, sulh murahhaslarının pek çok vezaifi vardır. Ve
yahut işte o sulh heyetlerinin sureti resmiyede mü
zakereden tutunuz, hususî ziyafetlerden, kumar masa
larından, bilmem her türlü eğlence başlarına varın
caya kadar sulh aktedilebilir ve bunu belki Hariciye 
Vekilimiz daha ziyade izahat verirler. Bir çok hükü
metler murahhaslarına iki milyon lira sarfederler. Yi
ne size hatırlatırım ki, Yunanlıların (Handeler) son 
defa Amerika'dan istikraz ettikleri paralar kamilen 

— 393 — 



I : 145 5 . 3 . 1337 C : 4 

propagandaya sarf edilmiştir. Demek ki propagandanın 
pek büyük ehemmiyeti, kıymeti vardır. Bendeniz de
miyorum ki murahhaslarımız gitsin de kumar başın
da para sarfetsin. Bunu dinimiz men'eylediği için ben
deniz bu hususta bir paranın bile sarfına taraftar 
olamam. Yani propagandanın eşkâli muhtelifesini ve 
propagandanın ehemmiyetini arzetmek maksadiyle 
söyledim*. İtalya, Fransa, İsviçre efkârı umum iyesi le
himizde olduğu için böyle bir heyet oraya gider ve 
evet, işte biz de buraya geldik, fakat bizi sureti rcs-
miyede çağırmadıkları için içtimalara giremedik de
meleri ile dahi oldukça bir menfaat temin edilmiş 
olur ve illâ ki Londra konferansına murahhas izamı
na bendeniz katiyen taraftar olamam. 

TAHSİN BEY — Efendim, filvaki Londra 
konferansından müspet bir netice elde etmek ihtimali 
olmadığı malûmdur. Ortada bir davet vardır. Bu 
davet, Celâlettin Arif Beyefendi biraderimizin izah 
buyurdukları gibi, ister Fransızların son zamanlarda 
hâsıl ettikleri temayülâttan, ister İtalyanların öte-
denberi bu sulhun bizimle aktedilmesi lüzumuna dair 
peyda ettikleri efkârdan mütevellit olsun. İngilizler 
son kozlarını oynamayı tecrübe etmiş bulunmadıkça 
ve bize karşı istimal edecekleri tekmil kuvvet ve de-
saisin hitam bulduğuna kani olmuş bulunmadıkça on
ların kendileri için hayatî bir mesele olan bu Sevr 
muahedesinin tadiline yanaşmaları ihtimali yoktur. 
Binaenaleyh kabul etmek mecburiyetinde bulunduk
ları bu konferansa sureti davetimizle vaz'ettikleri fe
sat temeli kendisinin şu gayeleri takibetmekte bulun
duğunu ihsas etmektedir. 

Şimdi onlar ötedenberi iddia ediyorlar ki, kendi 
silâhlan altında getirmiş oldukları hükümet, güya 
Türkiye'nin meşru bir hükümeti olmak hasebiyle, bi
zimle anlaşmaları doğru olamayacağını hissettirmek 
ve bizi behemahal onlarla beraber konferans salo
nuna sokmak. Halbuki bir taraftan İstanbul heyetine 
tabi olan ve onlardan emir telâkki eden bir heyet, 
diğer taraftan bizden telâkki edeceği o emre istinaden 
müzakerata dahil olan iki heyet muhtelif makamlar
dan teganni eden alât demektir. İşte Türkler zaten an
laşması kabil olmayan ve ne şekilde olduğu bilinme
yen bir millet oldukları için bunlarla zaten müzakere 
kab;l değildir. Halbuki sureti davet, İstanbul'a diyor
lar ki, Ankara Hükümetinin de murahhas dahil ol 
mak şartiyle sizi davet ediyoruz. İstanbul'da bulunan 
Hükümeti fuzuliye her ne suretle olursa olsun bir 
muahede akdetmek ve kendilerine bir mevki vermek 
ihtiyacında bulunduğu için, behemahal oraya gitmek 
tabiî. 

Eğer biz buradan da murahhas göndermezsek o 
vakit o da gönderemez. Çünkü kabul olunmayacağını 
bilir. Şimdi bazı rüfeka dediler ki biz İstanbul ile an
laşalım da aramızda konferansta müdafaa edeceğimiz 
esasat takarrür ettikten sonra gönderelim. İstanbul' 
un, efendiler, hiçbir sözüne itimat edilemez. Onlar is
terler ki biz onlarla beraber konferansa murahhas 
gönderelim. O vakit İngilizlerin İstanbul'da yapacağı 
tazyik üzerine, verecekleri emir üzerine müzakerat 
muhtel olacaktır. Bu gayri kabildir. Bazı rüfeka dedi
ler ki, biz Antalya tarikiyle'ayrı olarak yollayalım. 
Fakat bizim buradan murahhas gönderdiğimizi onlar 
öğrenince zaten Londra efkârı, İstanbul murahhasla-
riyle beraber bizim murahhaslarımızın Londra'da bu 
lunmasıdır. Şu halde vaziyet ne müşkül bir şekil ala
caktır ve tasavvur ettiğimiz mahzur zuhur edecektir. 
Şu halde bendenize kalırsa, demek isterim ki, konfe
ransa gitmeden evvel, çünkü İtalyan matbuatında gö
rüyoruz ki, bu konferansın davetine lüzum gösteren 
İtalya Hariciye Nazın Kont İsforçiya'nm musirra-
ne olarak talebidir. Acaba, Hariciye Vekili Hazretle
rinden anlamak isterim, biz Kont İsforçiya'ya bir tel
graf yazsak ve desek ki - kabil değil midir? - 21 Şu
batta in'ikat edecek Londra konferansına İstanbul 
ile beraber bizim de murahhaslarımızın davet edil
dikleri İstanbul tarafından bize tebliğ edildi, şarkta 
sulhu sükûn bahşedecek olan bir konferansın akdine 
delâletinizden dolayı her vakit talibi sulhu sükûn 
olan Türkiye Hükümeti beyanı teşekkür eder. Fakat 
bilirsiniz ki. biz Mondros mütarekenamesi. icabınca 
silâhlarımızı müttefiklere teslim ettikten ve Boğazla
rımızın istikâmatanı teslimden sonra İstanbul'a giren 
İngilizler milletin harimi Meclisine girip vekillerini al
dıktan ve Hükümdara kendi süngüsü altında fuzuli 
bir hükümet getirttikten sonra namına celbettiği mu
rahhasların vaz'ı imza ettikleri Sevr muahedesini ta
nımadığımızdan dolayı harbediyoruz. 

Binaenaleyh biz esasen bu muahedeyi tanımamak 
için kan dökmekte olduğumuzdan eğer düveli mütte-
fika şarka sulhu sükûn bahşetmek ve hakikaten Tür
kiye ile müzakerata girişmek üzere biz Türkiye mille
ti namına Müttefikıyn ile icrayı müzakere için mu
rahhaslarımızı izama amadeyiz. Fakat biz ne Yu
nanla karşı karşıya müzakerata ve ne de İstanbul Hü
kümetini tanıyan hükümetlerle müzakerede mazuruz. 

Binaenaleyh bu baptaki mukarreratınızı tebliğ et 
menize intizar ederiz. Zira o vakit Sevr muahedesi 
haricinde bizimle müzakerata girişmeyi kabul etmiş 
etmek olur. Öyle olmadığı halde demek, ki bizimle 
r.uzakerata girişmekten imtina ediyor. 
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FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili* (Kozan) 
— Efendim, mesele konferansa iştirak edelim mi, et
meyelim mi meselesidir. Evvelce de arzettiğim veçhile, 
bize bilvasıta davet vaki olmuştur ve biz Avrupaya 
bizi davet edin dedik. Bundan sonra biz heyeti mu-
rahhasamızı... Bunlar bizi doğrudan doğruya davet et
mezlerse bilvasıta davete icabetle gittiğimiz takdirde 
bir mazarrat tevlit eder mi, etmez mi? Burada söz 
alan arkadaşlarımızın bir kısmı lehinde bir kısmı aley
hinde beyanı mütalâa ettiler. Bendeniz Heyeti Vekile 
namına lehinde beyanı mütalâa edeceğim. Malûmu 
âliniz bir mücadele, böyle âlemşümul bir harp yal
nız silâhla hallolunmaz. Eğer kuvvei kahire ile bir 
neticei kafiye istihsal etmek mümkün olsaydı bunu 
Almanlar yapardı. 

Biz pek yakın bir tarihte gördük ki, Almanlar is
tihsal ettikleri her muzafferiyeti müteakip derhal bir 
sulh teklifi yapıyorlardı. Bunu niçin yapıyorlardı? 
Malûmu âliniz bir muzafferiyetten soru;a o zaferi ka
zanan tarafta bir zihniyet hâsıl olur, kazanan taraf 
artık iş bitmiştir, sulh yapalım der. Bu vaziyette kim 
âmil olup da hakikî bir siyaset takibedebilirse harbin 
muzafferiyetini o iktisap eder. Tarihte bunun misalle
ri çoktur. Bir muzafferiyet kazanmıştır. Mağlup gibi 
maamele görmüştür. 

Bizim hükümeti tanımadan heyeti murahhasa gön
derilmesi meselesine gelince; malûmu âliniz Rusya 
Cumhuriyetini tanımadan evvel murahhas istemiştir 
ve evvelâ ticaret muahedesi diye resmî muahedeye 
kadar meseleyi ... Ve diğer taraftan şunu da arzet-
mek isterim ki, sulh murahhasları göndermekle bera
ber sulh etmiş olmuyoruz. Bilâkis düşmanlarımızın 
yapmak istediği sulh manevrasına karşı mukabelei bil-
misil yapıyoruz. Eğer_biz bu davete icabet etmeye
cek olursak ne olabilir? Burada Hamdi Bey birade
rimiz bendenizin söyleyeceğim şeyleri mâaziyadetin 
söylediler. Diyecekler ki daima harp ve darpla her 
şeyi elde edeceklerine kanidirler. Davet ediyoruz gel
miyorlar. Bunun için bunlara insaniyetle muamele et
mek caiz değildir. Şimdi bizim lehimizde hâsıl olan 
efkârı umumiye yavaş yavaş aleyhimize dönecektir. 
Bunun neticesinde tabiîdir ki, muharebe eden, miltet 
ler değildir, harbeden hükümetlerdir. Bu gibi manev
ralarla harbi lehine kazandıkları gibi, şüphesiz ki bi 
zim üzerimize daha şiddetli muharebeler yapacaklar
dır. Bunun üzerine biz, bir şey kazanacak değiliz. 
Kendi manevralarını daha iyi yapmış olacaklardır. 

İkincisi, bir senelik tecrübe bize gösterdi ki düş
manlarımız bizimle doğrudan doğruya muharebe et 

mekten ziyade, kala içinden fetholunur fetvasınca 
bizi içimizden fethetmek istiyorlar. Sulh teklif ediyo
ruz ve sizin ağır gördüğünüz muahedeyi tadil etmek 
istiyoruz. (Fakat Hükümetiniz buna muvafakat etmi
yor ve) (1) bu suretle sizin kanınızı döküyor, paranı
zı alıyor; bunları başınızdan atmazsanız bu halde 
hem memleketimizi (tahrip etmiş olacaksınız, hem de 
bir çok kan dökeceksiniz diye aleyhimize propagan
dada bulunacaklar ve) (2) dahilî kuvvetlerimizi idhal 
ve ihlâl edecekler, hem de kendilerini haklı göstere
ceklerdir. Fakat biz diyecek olursak; efendiler biz gel
dik. Niçin? Siz teklif ettiniz ki, sırf Ankara Hükûme 
tinin musaddak murahhaslarını... Biz geliyoruz, tas
diknamemiz de elimizdedir, bizi niçin kabul etmiyor
sunuz? Buna karşı cevap yoktur. Biz size eskiden be 
ri söyledik ki, biz birleşmedik. Sahte fetvalarla bizi 
ilân eden hükümetle nasıl birleşebiliriz?.. Bu aynı hü
kümettir, başka şahsiyetlerdir. 

Hükümetin âmili mutlakı olan İngilizler ve düve
li galibe henüz İstanbul'da bütün nüfuzlarına sahip
tir. Daha ağır şerait ile istedikleri yola sevkedecek-
lerdir. Bizim de böyle bir heyetimiz gitmekle zannet 
meyelim ki, buyurunuz, her dediklerimizi kabul ede
cekler. Biz de buna karşı bunu göndermekle beraber 
asabımızı gevşetip iş oluyor demiyeceğiz. Bilâkis iki 
kat daha hazırlığımızı ihzar edeceğiz. Sahai tekem
müle getireceğiz. Bu suretle düşmanlarımız bizim he 
yetimiz Avrupada bulunurken bize bir taarruz vaki 
olursa onu da daha ziyade kuvvetle tart ve defettik 
ten sonra daha kuvvetle söz söyleyeceğiz. Onlar o za
man tstanbul'u büsbütün hazfedecekler. 

Bir nokta daha vardır. Vehbi Efendi hazretlerine 
cevap vereceğim : Propaganda buradan yapılır. Biz 
para vermediğimiz ... bazı menafi koparabilmek iç.n 
bizden daha ziyade lehimize propaganda yapıyorlar 
ve bunun, herhalde gizli bir manevraya müstenit ol
duğunu halk da anlıyor. Diyorlar ki, evet siz Türki
ye Hükümetine İzmir'i, Trakya'da bazı menafii ter-
kederseniz, o vazgeçecek. Maksadı nedir? Başkaları
nın mazarratlarına kendilerinin ... Bizi doğrudan doğ
ruya Yunanla muharip vaziyetinde telâkki ediyorlar. 
Ankasdin İzmir'den bir suretle ve bizi aldatacak şe
kilde çıkardıktan ve Trakya'ya başka bir şekil vere-
rekten, eğer bizi itma ederlerse Suriye'de memleketi
mizin cenup taraflarındaki menafii kamilen terkede-

(], 2) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ün ver 
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ceğiz fikrindedirler. Bizim maksadımızın hududu mil
limiz dahilinde ve bütün insaniyetin ... hallini istedi
ğimizi söyleyecek olursak şüphesiz o vakit siyasî ma
nevralar, hakikî bir propaganda çıkacaktır. Hakikî 
propaganda nedir efendiler? Eğer buradan bir heyet 
giderse tabiî yeni siyasî bir heyet gelmiştir diye bü
tün Avrupa bundan bahsedecektir. Böyle Tan'ın, Ma
den'in bir kaç bin, bir kaç yüz bin karii bulunar Fran
sa ve bütün İngiltere bizimle meşgul olacaktır. Niçin 
gelmişler ve ne istiyorlar diye bunu herkes dinleye
cek ve anlayacak ve bu suretle biz ne istediğimizi 
doğrudan doğruya Avrupaya gidip anlatacağız, fiilen 
ispat etmiş olacağız. Fakat buradan ne kadar para 
verirsen ... mamafih efendiler vakit geçiyor, 21'de 
oraya yetişmek için bugün hallolunsun ve Heyeti Â!i-
yeniz bir an evvel kararını versin. Ricam bundan iba 
rettir. (Müzakere kâfi sedaları, gürültüler) 

REİS — Bu gibi meşailde son söz mebusların
dır. Binaenaleyh Yunus Nadi Beye söz veriyorum. 

YUNUS NADt BEY (İzmir) — Efendiler, sulhun 
ihtimali karşısında değil, tehlikesi karşısında bulunu
yoruz. Biz Anadoluda, Anadolunun kıyamı ile hâsil 
olan Büyük Millet Meclisi ve bütün millet Misakı 
Millî ile tahdid olunan arazide tamamiyeti mülkiye
mizi ve bu hudud dahilinde maddî ve manevî istik
lâli tanımımızı istihsal için büyük fedakârlıkla gider 
gelir, bu Anadolunun Harbi Umumiden sonra çok şa
yanı hayret ve elan ... Harbi Umumiden evvelki Tür
kiye'den daha fazla bir şey gördüler. Harbi Umumi
den evvel Türkiye, biliyorsunuz, her türlü tazyikler 
altında eziliyordu. Âdeta hayatı daima tehlikelere 
maruzdu. Hattâ Harbi Umumî tehlikesine millet bile 
bile iştirak etti. O badirei uzrnada mevcudiyetimi, 
hakikaten tehlikede olan mevcudiyetimi kurtarabilir 
miyim?.. Harbi Umumîde manzumemizi kaybettik. 
Öyle görünür ve belki Harbi Umumî kaybedilmekle... 
Kaybedilmiş olacaktı. Hayır Harbi Umumî ile cihan
da yeni fikirler doğdu, milletlerin hukuku tanınmak 
lüzumu hâsıl oldu, Harbi Umumî gibi uzun bir haile 
o harbi yapan milletlerin, devletlerin kâffesinde harbe 
karşı büyük bir nefret ve hakikî sulha karşı büyük 
bir temayül tevlit etti. Binaenaleyh Harbi Umumîde 
döktüğümüz kanlar, ihtiyar ettiğimiz fedakârlıklar bo
şuna gitmemiş gibi oluyor manzarası gözümüze çar
pıyor ve hakikaten böyle Harbi Umumînin sonunda 
Türkiye'yi mahvetmek isteyen düşmanlar Harbi Umu
miden evvelki vaziyetten daha müstakil olmak isteyen 
bir milletle karşılaştılar. Cidalin safahatını durüdiraz 
tafsil etmek istemem. Bir İstanbul'da, İzmir'de, Ada-
na'da, bizim hayatımıza kasteden İtilaf devletleri her 

taraftan harekete gelebilecek kuvvayı maddiye ve ma-
neviyemizi pençeleri altına aldıktan sonra, bilâhare 
aylardan sonra imza ettirdikleri Sevr ahidnamesini 
Harbi Umuminin içerisinde ve nihayetinde tasarla
mışlardı. Fakat bir milleti uluorta boğmak pek de 
mümkün olmadığı için daha sulh mevzuubahis değil 
iken her tarafı işgal ederek ... millet bu hareketlere 
karşı müteyakkız bulunduğu için o da mukabil bir 
vaziyet almış bulunuyordu. Hatta bir cidal kemali sa-
rahatla devam ediyordu. Günün birinde bu İtilaı 
devletleri İstanbul'a vaz'iyed etmekle Türk milletini 
mefluç, beyni olmayan insan mefluç olur, ... Ondan 
sonra yapacakları ameliye kolay olacaktı. Hissi yok
tu o milletin. Her tarafından kolayca keseceklerdi. 
Millet, halbuki, bir vücudu insaniye müşabih olma
yan bir uzviyettir. Galiba milletin başı zannolunan 
İstanbul milletin iradesinin temsilgâhından başka bir 
şey değildi. Onu millet kendisi gösterdi. İrade ve hâ
kimiyet bizdedir. Binaenaleyh efendiler ve ondan son
ra Ankara'daki teşekkül ile yüksek ... Harbi Umumi
den evvelki Türkiye'den daha iyi bir Türkiye çıkar
mak gayesine doğru Ankara'daki teşekkülü millî yü
rümektedir. Bu esnada bilvasıta bir sulh teklifi kar
şısında bulunuyoruz. Sulh teklifi de değil, tehlikesi 
dediğimiz ondandır. Sevr muahedesinin tatbikatta ka
bili tebdil görünen bazı mevaddını tetkik etmek üzere 
bir heyet çağın yor larm iş, ve Sevr muahedesini bir 
Hükümete imza ettirmişlerdi. Onlar hükümet denilen 
ellerindeki üsera heyetine imza ettirmişlerdi. Halbu
ki Sevr muahedesiyle sulh olmuş olduğunu iddia et
miş olmalarına rağmen her tarafta harp devam edi
yordu. O sulh varakasında hakikati fiiliye tezadı tam 
teşkil ediyordu. Binaenaleyh Avcupanın efkârı umu 
miyesinde dahi bu tezadı tamme dikkat etmekten hali 
kalınmıyordu ve yavaş yavaş sarahaten denilmeye 
başladı ki, İstanbul'da bir heyet, hükümet yoktur. 
Türk milleti ile bir sulh yapılmak istenilirse onu ara
yıp bulmak lâzımdır. Bu zihniyet ilerlemekte idi ve 
hakikaten ilerlemiştir. ... tesis ettiği zaten zayıf olma
yan, fakat Harbi Umuminin tesis ettiği bir fikir, bir 
gaye vardır ki sulhu hükümetler değil, milletler ya
par. Bunu Fransa da inkâr edemez. Çünkü efkârı 
umumiye dört senelik bir harbin dehşetini görmüş, 
çünkü efkârı umumiye hakikî sulh ister. Binaenaleyh 
onların bu tarzı hareketleri kendi efkârı umumiyele-
rini de tatmin etmiş değildir. Çünkü sulh akdetsek, 
ettik bu defaki müracaatlarında millet de dahil ol
mak üzere kendi efkârı umumiyelerinde Ankara'da 
teşekkül etmiş Büyük Millet Meclisinin veya Mus
tafa Kemal Paşanın Ankara'daki heyetini bir hay-

— 396 — 



t : 145 5 . 3 . 1337 C : 4 

dut heyeti ve reisini bir haydut reisi diye farzettik-
leri Heyeti Milliyeden de bir iki murahhas bulundur
mayı şart koşmuşlardır. Yapacakları şey Sevr mua 
hedesinin tatbikatta kabili tebdil görünen bazı me 
vaddını tadil etmekten ibarettir. Bu tarikle böyle bir 
sulha med'uvuz ve binaenaleyh sulhun kendisiyle kar
şı karşıya değil, tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyoruz. 
Çünkü böyle bir sulhun eğer bu davetin neticesi bu tat
bikatta kabili tebdil görünen bir iki maddeyi tebdil 
ise, bunun bizim takip ettiğimiz gaye ile hiçbir mü
nasebeti yoktur. Bundan ibaret ise bu Meclisin bilâ is
tisna bütün mevcudiyeti şimdi olduğu yerde kalır. 
Şimdi olduğu yerde reddeder. Vaziyet bu olduğuna 
göre sulh konferansına iştirak etmemek meselesini tet
kik ediyoruz. Evvelemirde İstanbul'un tavsit edilmesi 
ve İstanbul'un bu vesile ile oynadığı fena rolü, iha
net diye tavsif eyleyeceğim rolü teshil edecek deği
lim. Şurası muhakkaktır ki, İstanbul esirler heyetin
den başka bir şey değildir ve mukarreratı millet hak
kında söz söylemesi caiz değildir. İstanbul'un yaptığı 
Sevr ahidnamesini Ankara'yı İstanbul tarikiyle Lon
dra'ya götürerek dolayısiyle bizi de tesir altına almak 
arzusu muhakkaktır. Bunun için söz yoktur. Doğru
dan doğruya gidip gitmemek ... izahatı mütekaddime-
den anlaşılmıştır ki, Londra'ya gitmekle bugün sulh 
namına yapılacak bir şey yoktur. Bunu şimdiden bil 
meliyiz. Bizim istihsal ... yarısını dahi verecek halde 
değildir. İtilaf devletleri "biz tarihî bir mesuliyet de
ruhte etmişiz, bu mesuliyeti yarı yolda bırakmak sa
lâhiyetini haiz olamayız. Sevr muahedenamesinin tat
bikatta kabili tebdil görünen bir iki maddesi Türk: 
ye Büyük Millet Meclisinin sulhu olamaz. Bu halde 
yeknazarda öyle görünür ki, gitmeyelim. Mademki is 
tihsal edilecek bir fayda yoktur. Tahmin olunabilir 
şimdiden istihdaf ettiği noktalar... Yunanistan'ı istih
daf eden İzmir meselesidir. Belki Trakya'nın bir kıs
mı üzerinde Midye - İnoz'a kadar, o da hususî b;r 
idare koymak suretiyle bir şey yapmaktır. İzmir me
selesinde ... İzmir'in Türkiye'ye iade olunacağından 
emin olamayız. Çünkü biz bunları söylerken tabiî ta
kip ediyoruz onların matbuatını; İzmir'den bile emin 
değiliz. İzmir'de bile belki beynelmilel bir idare te
sis etmek isteyeceklerdir. Bunun zımnında İzmir'i ve
riyoruz Sevr ahidnamesini imza ediniz diyeceklerdir. 
Sevr ahidnamesi arazi meselesi itibariyle değil, hu
kuk itibariyle, iktisadî mevad itibariyle Türk milleti 
ni harîtai âlemden silmek demektir. O itibarla bu oyu
na gelmekte mana yoktur. Sevr muahedesi mevzuuba-
his oldukça arazi meselesi bile bizi asla tatmin ede 
mez. Bizim yapacağımız sulh yeniden karşı karşıya 
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geçerek akdedeceğimiz bir sulhtur. Sevr ahidnamesi 
değildir. Yoktur nazarımızda öyle bir şey. Gitmeye
lim neticesi tabiî olur. Fakat efendiler bendeniz de 
hiçbir şey hâsıl olmayacağından emin olmakla be
raber, yalnız silâh kuvvetiyle değil siyaset kuvvetiyle 
de yürütülmesine kanaat hâsıl etmiş olduğumdan me
seleyi bu noktai nazardan mütalâa ederek Nafıa M üs 
teşarı Muhtar Beyi de davete lüzum gösterecek derlı 
toplu bir heyete değil ... ve sırf siyasî makasıdı yürüt
mek için iki üç kişiden mürekkep bir heyet gönde 
rilmesinin elzem olduğu kanaatındayım. Hususiyle 
Londra konferansına davet meselesinin tarihçesi bu 
işi kolay kılar. Londra konferansına davet meselesi, 
devletler arasında kolay kolay ... nazarı dikkate alınır 
bir şey değildir... İtilaf devletlerini bizim aleyhimi
ze ittifak ettirmemek bizim menafii âliyemiz iktiza
sındandır... Hiçbir şeyin değil Fransa'nın eseri gayre
tidir. Ve Türklerin kara gözleri için değildir... Efen
diler Harbi Umumî hitam bulduktan sonra İngilte
re mütekellimi vahde olacak derecede hal ve mevkie 
hâkimi mutlak bir devlet olmuştur ve İngiltere'nin 
en büyük yapacağı iş Türkiye'yi imha etmek ve Hi
lâfeti ortadan kaldırmaktı. Bunu yapmak için zemin 
ve zaman fevkalâde müsait idi. Karşısında olmaz di
yecek kuvvet kalmamıştı. Almanya yoktu, Rusya git
mişti. Fransa ve İtalya vrdı. Fransa'ya karşı Versay 
diye bir Alman sulhu yapılmıştır. O sulhun tatbikatı 
fevkalâde bir müşkülâtı dâidir, hatta harp ihtimala-
tını zaman zaman üzerinde taşır bir meseledir. Onun 
için Fransızların elleri kollan bağlıdır. Daima Alman
larla tehdit ederler ve edegelmişlerdir. İtalyanlar dahi 
maddî ve manevî bir takım ihtiyacından İngiltere'ye 
merbut olmak mevkiinde idiler. Yalnız İngiltere idi. 
ki Türkiye'ye ne lâzım geldiğini düşünmüş ve o 
birlerini arkasından sürüklemekten başka bir şey ... 
ve bu biraz da kerhen olmuştur. Kerhen olan şeyler 
daima bir ukdei vicdaniye halinde kaldığı için ta 
İstanbul'un işgalinden ve İzmir'in işgalinden itiba 
ren Fransa'da, Türkiye'ye karşı yapılan sulhun haksız 
ve lâzimüttadil olduğu kanaati vardı. Lâzimüttadil ol
duğu kanaati da kendileri içindir. Bizim için değil
dir. İtalya Yunanistan'ın İzmir'e gelmesini istemez. 
Çünkü bir hasmı siyasisidir ve İtalya, biz biliyoruz 
ki, Anadolunun bazı aksamını mıntakai nüfuz yap
mış idi. Bu itibarla Anadolunun bazı aksamını ken
disine mıntakai nüfuz yapmak istemiştir. İngiltere 
Türklerin hatırı için değil, İngiltere Yunanistan'ı bo
ğazların arkasına koyarak İstanbul ve Boğazlara İn
giltere kendisi temellük etmek istemişlerdir. Fransa'ya 
göre gizli kapaklı yeri yoktur. İngiltere Türkiye'nin 
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aksamı mütebakiyesinin dahi varisi mevkiine geçmiş 
tir. ... kuvvei iktisadiyesi İngiltere'ninkinden belki on ' 
mislidir veya daha fazladır. O itibarla bu inhisarı is
temezlerdi ve günün birinde bir vesile zuhur ederek 
Türkiye'de vaziyet tebeddül ederse kendileri için ... 
o vesile zuhur etmişti. Venizelos sükut ettiği zaman 
Fransa siyaseti Venizelos'un sükutunu vesile ittihaz 
etmiştir. İsrar etmişlerdir ve o kadar İsrar etmişlerdir 
ki İngiltere'nin Celalettin Arif Bey tarafından bahio-
lunan Loid Corç'un (Lloyd George) beyanatı tam... 
Fransızlar bu noktai nazarı yürütemiyor mülahaza 
siyle Fransızlar İngiltere'ye kafa tutarak İngiltere'ye 
Şark meselesinden, Türk meeslesinden dolayı iskat ... 
Onun yerine Fransa'da emsali hiç görülmemiş bir 
hadise olarak Meclisi Mebusan ... İngiltere'ye karşı 
ilânı isyan mahiyetinde bir harekettir. İngiltere'de 
fevkalâde telâşı mucip olan bu hal neticesinde Paris'te 
Briyan'ın (Briand) tahtı riyasetinde Hükümet teşkil 
ettirildi. Sevr ahidnamesinin akdine İngiltere'nin mu
vafakat göstermesinden ibaret oldu demektir ki bu 
ara yerde, bu meyanda İngiltere'nin oynadığı bir rol 
vardır ki ... ilk konferans Londra'da akdolunmuştu. 
Müteakiben Niş'de ilk hafta... İngiltere o meyanda 
o konferansı tehir ederek Kral Konstantin'in Atina' 
ya gelmesi tecil ettirildi ve Konstantin'i ... burada ta
arruz etti. Bununla Fransa'yı işkâl etmek istedi. Çün
kü onların elindeki delil Yunanistan harp istemiyor, 
Venizelos istiyor... Halbuki Kral Konstatin geldiği za
manda muharebe olmuştur. Taarruz devam ediyor 
Daha ne istersiniz, demek istiyorlardı. Fakat Fransız
lar buna itimat ... Bu taarruzda İnönü'de Ordumuzun 
gösterdiği hamaset hakikaten tarihî bir rol oynamıştır. 
Fransızları mesaisinde teşvik ... Bu konferansa davet 
meselesi tahaddüs etmiştir. Tarihçesi bu olduğuna gö
re demek oluyor ki, Avrupada Şark meselesinden ... 
velev ki kendi menfaatleri muktezasından olan İti
laf devletleri arasında ihtilâf ... ve bu ihtilâf böyle biı 
daveti icap ettirecek bir halde olmuştur. Biz davetten 
haberdarız. Muhtelif sözler söylenebilir. Davetin İs
tanbul üzerinden olmasında bendenizce en mühim ga
ye Sevr ahidnamesini bizim tanımadığımız İtilaf Dev 
letlerince malûmdur. Doğrudan doğruya Sevr ahid-
namesi onlarca da yok olduğunu itiraf etmek mahi
yetidir. 

Şimdi bir söz daha. Bu konferansta bizim lehimi
ze mutlaka bir fayda çıkacağına kani olmasak dahi 
vaziyeti siyasiyesi, şu vaziyeti siyasiyeyi idame ede
bilmek ve konferansa iştirak ediyor görünmek mena-
fii siyasiyemiz iktizasındandır. Sonra Avrupada, aley
himize yapılacak, yapılabilecek propagandalara du 

kesbi ittila ederiz. Sonra dahilde efkârı umumiye ken 
di kendine hâsıl olacak; acaba bu adamlar sulh yap
mamaya mı karar vermiş insanlardır zihniyetine ma
ni oluruz. Sureti mahsusada yapılacak propaganda 
varsa onun önüne geçmiş oluruz. Bir heyeti siyasiye, 
bir s'üh murahhasa değil, bir kaç kişiden ibaret bir 
heyeti siyasiye göndermekte fayda vardır. Eğer bu he
yeti siyasiye gider de bize sulh getirirse çok teşekkür 
ederiz. Gönderilmesi elzemdir, menafii siyasiyemiz 
iktizasındandır. 

HÜSREV BEY (Trabzon) - Pek güzel teşrih bu
yurdunuz. Yalnız acaba kabul hissini vermez mi? 
Hatıra geldi çünkü. Londra'da tadili teklif olunan 
Sevr ahidnamesi hatıra gelir. 

YUNUS NADİ BEY (Devamla) —' Ankara Hü
kümetinin esbabı teşekkülünden biri de bu nevi mua
hedenin ahkâmını kabul etmemektir ve binaenaleyh 
etmeyeceklerdir. Bu heyetin ilk ve son söyleyeceği söz 
bu olacaktır. Onun için hiç hükmü yoktur. Öyle bir 
vahime varsa hiç hükmü yoktur. Mamafih heyeti si
yasiye dediğim dikkat buyurunuz. Çünkü heyeti mu
rahhasa değil, heyeti siyasiyedir. Onlara verilecek ta
limat da ayrıca müzakere edilir. Çünkü Misakı Mil 
liyi bütün vuzuh ve şümulü ile teşrih ederlerse söylen
meyecek sözler vardır. Onları da söyleyebilirler. On
ları da söylememeye memur edilebilirler. 

REİS — Efendim 19 zat söz almıştırlar. Fakat ki 
fayet takrirleri vardır. Evvelâ umumî müzakerenin ki 
fayetini reyi âlinize arzedeyim... Müzakereyi kâfi gö 
renler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü. 
Şimdi Londra'ya murahhas izamının kabulü hakkın
daki takrir okunacaktır. 

Riyaseti Celi leye 
Heyeti murahhasa gönderilip gönderilmemesi hu 

susundaki müzakere kâfi görülerek Heyeti Vekilenin 
murahhas izamına dair olan teklifinin kabulünü ve 
murahhaslarımızın şekli izamı keyfiyetinin müzakere
sine geçilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
Nebi Zade Hamdi 

(Muvafık, muvafık sadaları) 

Riyaseti Celileye 
Londra'ya serian bir heyeti siyasiye gönderilme

sini ve bu maksatla murahhasların tayinini teklif ede
rim. 

Trabzon 
Hüsrev 

(Red, red sadaları) 
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HÜSREV BEY (Trabzon) — Reis Bey takririmin 
başka hususiyeti vardır. (Gürültüler) 

EMİR PAŞA (Sivas) — Gönderilmesin diyen re
ye karşı müdafaa edeceğim. Bana söz veriniz Reis 
Bey. 

Riyaseti Celileye 

İstanbul Hükümeti denilen ve islâmlar için ol
mayıp, maatteessüf Padişah da başta olduğu halde, 
İngilizlerin İstanbul'da kapı kethüdalığını ifa edege-
len ve bizce mevhum bir hükümet vasıtasiyle daveti
miz doğru değildir ve icabet etmek de doğru değildir. 
Binaenaleyh bize resen davet vukubıılmadıkça gitme
mek taraftarı olduğumu arzederim. 

Lâzistan Mebusu 
Âbidin 

Riyaseti Celileye 

Müzakerenin kifayetine ve davet vuku bulmadıkça 
heyet izamı mahzurdan salim olamayacağından, doğ
rudan doğruya davet vukuunda gönderilmek üzere, 
şimdilik heyeti murahhasa izamından sarfınazar olun
masına karar itasını arz ve teklif eylerim. 4 Şubat 1337 

Sinop Mebusu 
Hakkı Hami 

HAKKİ HÂMt BEY (Sinop) — Efendiler mü
saade buyurunuz, takriri izah edeyim. Takririmi izah 
ettikten ve maruzatta bulunduktan sonra bittabiî ka
bul edip etmemek Heyeti Celilenize aittir. Yalnız 
mahzurdan salim . değildir, doğrudan doğruya davet 
vuku bulmadıkça. Tabiî bendenizin de bir kanaatim 
vardır. Heyeti Celileniz muvafık görürse kabul eder
ler. Şimdi efendim Meclisi Âliniz Ankara'da toplan
dığı tarihten itibaren sırası düştükçe İstanbul'da bu 
lunan Hükümetin gayri meşru olduğuna dair muhte
lif zamanlarda müteaddit kararlar verdiği gibi... (Gü 
rültüler) hatırı âlinizdedir. Gerek 16 Marttan evvel, 
gerek 16 Marttan sonra gerek hafi ve gerek celî iç-
timaatımızda, aktedilmiş bilcümle imtiyazat ve mua-
hedat keenlemyekûndur, denilmiş ve hatta İstanbul'da 
tebliğ edilmiştir. Şimdi biz İstanbul'dan bize verilen 
bir malumata göre Londra konferansına bir heyeti 
murahhasa göndereceğiz. 

Biz şu malumatı iki tarzda telâkki edeceğiz : Ya 
makamı resminin tebliği veya eşhastan birinin tebliği. 
Zira, yaptığımız kanun onu gösteriyor bize. Çünkü. 
İstanbul'da bizce bir hükümet yoktur. Tevfik Paşa 
veya diğer bir zat olsun. Onların verdiği malumat ma

lumatı âdiye kabilindendir. Hiçbir sıfat ve kıymeti 
resmiyeyi haiz değildir. Kıymeti resmiyeyi haiz bu
lunmayan bir (makam tarafın vaki ^nalumata istina
den) (1) doğrudan doğruya Londra'ya gidersek, ora
ya vardığımız zaman heyeti murahhasa meyanına bU 
de girecek miyiz? Müzakerata iştirak etmek üzere gel
dik diyeceğiz ve itimatnamelerimiz de elbette budur 
diyeceğiz. Pekâlâ, kim davet etti? Efendim istanbul' 
dan Tevfik Paşa Hazretİeri telgraf çekti biz geldik... 
Fakat siz ora Hükümetinin meşru olmadığını iddia 
ediyorsunuz, halbuki şimdi meşruiyetini kabul ediyor
sunuz, (demeyecekler mi bize? (Gürültüler) (2) Efen
dim müsaade buyurunuz... Meclisi Âliniz böyle bir 
heyeti murahhasa gönderdiği takdirde bundan evvel 
İstanbul'daki Hükümet aleyhinde neşretmiş olduğu
nuz (bütün beyanlardan ve beyannamelerden rücu et
miş olacağız.) (3) Heyeti Celileniz kabul eder, etmez 
o başka. Şu halde biz kanunen hiçbir sıfatı resmiyesi 
olmadığını ilân ve kabul ettiğimiz halde Tevfik Paşa 
kabinesinin resmiyetini nasıl kabul ederiz? Kabul et
tiğimiz takdirde derler ki, madem ki siz bu kabine
nin resmiyetini kabul ettiniz, bunların tebligatı ile bu
raya geldiniz; şu halde bu Sevr muahedesini tadile lü
zum yoktur. Fakat tadil yapacağız bazı noktalarda. 
Halbuki biz böyle bir muahedenin mevcudiyetini ka
bul etmiyoruz. Muahedenin mevcudiyetini kabul et
mediğimiz halde muahedenin esasını kabul eden ve 
buna vazı imza etmiş olan bir Hükümet tarafından 
(vaki talep üzerine böyle bir Konferansa iştirak et
mekle) (4) telâfisi gayri kabil tarzda bir zarara maruz 
kalır mıyız, kalmaz mıyız? Bendeniz bu noktadan he
yetin doğrudan doğruya davet olmadıkça gönderilme 
sini muvafık bulmuyorum. Yunus Nadi Beyefendinin 
buyurdukları gibi, nasıl ki Cami Beyi gönderdi isek, 
icap eden propagandayı yapma ve resmen bize tebli 
gat icra ettirerek doğrudan doğruya davetimizi temin 
etmek vesair faaliyette bulunmak üzere. İşte şimdi de 
o gibi bir heyeti siyasiye gönderebiliriz. Bu muvafık
tır. Fakat heyeti murahhasa halinde göndermek (ha
talı olacaktır ve bu sebeple (5) bir sene daha muha
rebe etmek mecburiyetinde kalacağız, kanaatindeyim 
Çünkü bu daveti kabul ederek gitmek nevama İstan 
bul Hükümetinin vücudunu tasdik demektir. Binaen 
aleyh İstanbul'da Tevfik Paşa tarafından vaki olan 
daveti vesile ittihaz ederek gitmek doğru değildir. 
Mutlak resmî bir davete intizar etmek lâzımdır. 

(I, 2, 3, 4, 5.) Parantez içindeki kelimeler tarafım
dan eklendi. M. Ünver 
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AHMET FERÎD BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Hakkı Hami Bey arkadaşımız resmî bir davet ol
madıkça gitmek doğru değildir, buyuruyorlar. Biz 
bunun tamamen aksini düşünüyoruz ve aksinin varit 
olduğu kanaatındayız. Zaten Tevfik Paşa kendi yaz
dığı tezkerede davetin İstanbul vasıtasiyle olması ta
biî bir şeydir. Çünkü İtilaf mümessilleri buradadır, bi
zimki bir tavassut yapmaktan ibarettir, diyordu. Res
mî bir davetin vukuuna intizar meselesi... Heyete me
sele gelmezden evvel Paşa Hazretleri resmî bir dave
tin vukuunu ... arizü âmik tetkik edildi, müzakere 
edildi. Bu müzakerat neticesinde böyle resmî bir da
vete raptı kalp ederek böyle bir heyeti göndermekten 
mücanebet etmek azim mazahiri dâi olduğu mütalâa 
olundu. Filhakika efendiler; resmî bir davetin vuku 
una Hükümeti Mutelifeyi icbar etmek ve onları hu-
kukan mağlup etmek ihtimali vardır. Eğer bir heye
timiz gitmeyecek olursa düşmanımız bulunan devlet
ler efkârı ahaliyi tağlit ederek; işte bunlar yalnız 
harp ve darp adamlarıdır. Bizimle temasa gelip me
seleyi sulhan müzakere ve halletmek istemiyorlar, 
böyle bir heyeti içtimaiye ile ancak biz süngü ve tü 
fenk ve top ile mücadele edebiliriz diyeceklerdir. Hal
buki, bugün bunun aksi efkârı umumiyede hâsıl ol
muş, lehülhamd lehimizde hâsıl olmuştur. Bunu Yu
nus Nadi Beyin tafsil ve teşrih buyurdukları veçhile 
bilhassa Fransa'da ... Heyeti Hükümet de, biz de zan
netmiyoruz ki, giden heyeti murahhasamız muvafık 
bir karar ve netice ile gelsin. Bunu biz de zannet
miyoruz. İnşaallah olur. Fakat evvelce de bilmüna-
sebe arzetmiş olduğum veçhile kendi lehlerine o ka
dar mevaddı, o kadar mevaddı muzırrayı tutup elle
rinden almak ve hakkımızı tatbik ettirmek müşkül bir 
şeydir ve hatta İstanbul vasıtasiyle bizi davet etmek
ten gaye de mutlaka Türkiye İstanbul'da bulunur 
kaydı ... daima başımızı, dimağımızı tırnaklarının ara
sında bulundurmak arzusunu takip içindir. Biz hakkı
mızın şeysini anlıyoruz. Onu lehimizde inkişaf ettir 
mek için diyeceğiz ki, efendiler biz buraya geldik, 
bu meselenin hakikî müdafileri biziz, bizimle uyuşa
bilirsiniz ve biz de yalnız hakkımızı talep ediyoruz. 
Daha ziyade kazanacağız, hatta müzakereye iştirak 
etsek de müzakerenin içinde bazı mevaddı kabul et
mesek belki bizim için zaaf olur. Fakat kapılarını 
bize kapayacak olurlarsa bütün memleketlerimizi esir 
yapmak ... Sonra efendiler, biz bir sulh muahedesi 
akdedeceğimizi zannetmiyoruz. Doğrudan doğruya res
mî açılan bir kapıda ... müzakere edecek değildir. 
Malumu âliniz işte müzakeratı hususiye, hususî oda
larda bir çok şeyleri ihtiva eder. Binaenaleyh efen-
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diler heyeti murahhasamız bize bir sulh muahedesi 
getiremezse bile lehimizde bulunan efkârı umumiye-
den, bilhassa Fransa efkârı umumiyesinden bizim 
hakkımızda daha nâfi bazı şeyleri alıp geleceklerini 
ümit ediyoruz! Yalnız sulh müzakeresi yapmak gaye 
değildir. Efendiler memleketin muhat bulunduğu ba-
dirattan bir tanesini bile ayırmak, onunla vaziyeti 
mizi iyice İslah ettikten sonra başkalarına yürümek 
(mecburiyetindeyiz.) (1) Bu da siyaseten ehemmiyetli 
bir şeydir efendiler. En mühim ve elzem bir nokta
dır ve bunun ihtimali vardır. (Böyle bir faaliyeti si 
yasiyeden bir zarar doğması gayet uzak bir ihtimaldir. 
(Gidecek heyetin orada hemen sulh müzakerelerine 
gireceğini tahmin etmemekle beraber;) (2) inşallah te
menni ederiz olsun arzumuz sulhtan başka bir şey 
değildir. Dünyaya harp etmek için gelmedik, harp bir 
gaye değildir. Gaye sulhu temin etmek ve memleket 
dahilinde (huzuru ve refahı sağlamaktır.) (3) Heyeti 
Vekile Heyeti Celilenizle müttefiktir. İstanbul vasıta
siyle ve onlarla teşriki mesaiye katiyen muhaliftir. 
Heyeti Vekile yegâne İstanbul'a bir telgraf gönder
miştir. O telgrafta tespit etmiş olduğu esasat daire
sinde bugün de yarın da hareket etmeye taraftar
dır. Orada ne diyorduk? Bu muzafferiyeti siyasiye-
miz gerek Venizelos'un sükutu ve gerek Avrupada le
himizde hâsıl olan cereyanı efkâr Garp cephesindeki 
muzafferiyetimiz, ondan evvel Cenup cephesinde 
Adana cephesindeki, Ayıntap cephesindeki muzafferi -
yatımızın ve milletimizin azmü fedakârlığının netice
sidir. Binaenaleyh milletin eğer menafiini hakkiyle te
min etmek istiyorsanız milletin iradesine istinaden 
Ankara'da içtima etmiş bulunan ve hâkimiyeti milli-
yeyi temsil etmekte bulunmuş olan B. M. M.'nin mu
rahhasları bu sulhu idare etmelidirler. Siz, dedik on
lara, filhakika Sevr muahedesini imza etmiş bir heyet 
değilsiniz. Fakat imza etmiş bir heyetin yerine gel
miş ve onların (mesuliyetini takabbül etmiş bulunu
yorsunuz. Bu itibarla) (4) sizin bu hususta idarei ef
kâr etmeye, itiraz etmeye salâhiyetiniz, kudretiniz. 
(imkânınız) (5) yoktur, kabiliyetiniz yoktur. Binaen
aleyh eğer biraz vatanınızı seviyorsanız çekiliniz. Biz 
yalnız sizden bir şey isteriz. Murahhaslar 15 . 20 ki
şi olmaz. Şüphesiz ki müzakere edecek heyet de, mu
rahhas da iki üç kişi olur. Eğer dahil olursa gidecek 
iki üç kişidir. Heyeti murahhasa başka bir şey de
ğildir. Onlara âlet makamında, kitap makamında ter 

(7, 2, 3, 4, 5) Parantez içindeki kelimeler tara
fımdan eklendi. M. Ünver 
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fik edilecek (vesaike ve vasaite) (1) ihtiyaç hâsıl olur
sa (bunlardan istifadeye) (2) karar verirsek bu husus
ta onları sizden isteriz. (Bugün sizin yapacağınız) (3) 
B. M. M. tarafından intihap edilmiş olan murahhasla
rın umum Türkiye menafiini müdafaaya muktedir ol
duklarını İtilaf devletlerine tebliğ etmekten ibarettir. 
tşte İstanbul'la yapabileceğimiz yegâne vahdet bu üç 
noktadadır. Heyeti Celilenize arzettiğim üç düsturdur. 
Sevr muhadesini, birinci maddesini şimdiden kemali 
nefretle reddediyoruz ve menafiimize mugayir adde
diyoruz. Binaenaleyh hukukumuzu hukuku istiklâli 
mizi talebediyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Murahhasların 15 kişi olmasını teklif ederim. 

Trabzon 
Hüsrev 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Arzedeyim efendim, 
aynı meseledir. (Reisin ihtarı üzerine kürsüden indi) 

Riyaseti Celileye 
Heyeti murahhasa göndermek Sevr ahitnamesini 

kabulü tazammun eder. Heyeti siyasiye göndermek lâ
zımdır. Tâyini esamiye müracaat teklif ederiz. 

Ergani Bursa Ayıntap 

Nüzhet Muhittin Baha Kılıç Ali 
Mersin Trabzon Karesi 
Muhtar Hüsrev Kâzım 

Lâzistan Üsküdar Mersin 
Âbidin Salâhattin Yusuf Ziya 

Cebelibereket Kırşehir Kütahya 
İhsan Sadık Cevdet 
Muş D'iyarbekir Trabzon 

Abdulgani Hacı Şükrü Hasan 
Bursa Lâzistan Kozan 

Operatör Emin Ziya Hurşit Dr. Fikret 
Saruhan İçel 

Avni Mehmet Şevki 

(Diğer takrirler okundu) (Reye, reye sesleri) 
EMİR PAŞA (Sivas) — Heyeti Vekilenin tuttuğu 

yol pek doğrudur. 
REİS — Avrupaya heyet gönderilmesi meselesi 

tayini esami ile reyinize vazedildi. İki müstenkif, yirmi 
altı kırmızı, dört heyeti siyasiye talebi beyaz üzerine 
işaretli... Yüz biri doğrudan doğruya gönderilmesi 
muvafık rey usulü... (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bugün için müs
tenkif olmak... 

(1, 2, 3) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan 
eklendi. M. Ünver 

REİS — Hilmi Bey rica ederim susunuz, söz 
vermedim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bugün için müs
tenkif olmak mebusluğu kabul etmemek demektir... 

REİS — Efendim şimdi demin bir meselei müsta-
ahareden bahsetmiştim. Giden heyet, heyeti siyasiye 
olsun yolunda bir teklif vardı ki, Heyeti Celilenize 
arzetmiştim. Sonra heyetin heyeti siyasiye olmasına 
dair takrirlerin tayini esami ile reye vaz ına dair pek 
çok imza ile üç takrir vardır. Müsaade buyurun bu 
takrirlerin üçü de okunsun ve takrir sahipleri heyeti 
murahhasa heyeti siyasiye olması mı lâzım geleceği 
hakkındaki mütalâalarını söylesinler... (Gürültüler) 
Muamelesi olmamış bir takriri reye vaza Riyaset mec
burdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) 
isterim. 

Reis Bey sö-> 

SIRRI BEY, YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) — 
Aleyhinde söz söyleyeceğiz. 

REİS —'Heyeti murahhasa mı olsun, gitsin mi 
gitmesin mi meselesi kapanmıştır. Şimdi efendim tak
rirler okunur, sahipleri noktai nazarlarını izah eder
ler. Reyinize arzederim, olur biter. 

HÜSEYİN AVNİ BEY — Usulü müzakereye dair 
söz söyleyeceğim. Bu takrir reye konmuştur, mesele 
bitmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Londra konferansına iştirakten bir fayda melhuz 

değildir. Ancak İtalya tarikiyle İtalya, İsviçre ve 
Fransa gibi hükümet ricali siyasiyesi ve efkârı umu-
miyesiyle yakından temas ederek Türkiye sulhu hak
kında müdafaatta bulunacak bir heyeti siyasiye izamı 
mucibi fevaid olacağından olveçhile bir heyet inti-
habiyle izamını teklif ederim. 

Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

(Red, red sesleri) 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İzmir Mebusu Yunus Nadi Beyefendinin Avru
paya heyeti murahhasa değil, Avrupalıların aleyhimize 
yapacakları propagandaya mani olmak üzere bir he
yeti siyasiye izamı hakkındaki teklifinin kabulünü ri
ca ederiz. 

Adana Bursa İstanbul 
Zekâi Muhiddin Baha Ahmed Muhtar 
İzmir Eskişehir Çorum 

Mahmud Esat Eyüp Sabri (Okunamadı) 
(Red. red sesleri, gürültüler) 
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HÜSREV BEY (Trabzon) — Şimdi efendim mü
saade buyurursanız bu baptaki noktai nazarımı arze-
deyim. Eğer Reisi muhteremimiz Hasan Fehmi Beye
fendi arkadaşımız vaktiyle bu meseleyi ... müsaade bu-
yursalardı emin idimki maksat hâsıl olurdu. Çünkü 
iki celse arasında bir çok rüfeka ile görüştüm. Bak
tım ki gittiğimiz yol bir yol... Maksadımızı arzedeyim. 
İyi düşünelim. İhtimalki haksız bir mütalâa derme-
yan ederiz. Pek nazik bir zamanda bulunuyoruz. 
Ufak bir hatayı siyasî... Hepimiz düşündüklerimizi 
söylemek zaruretindeyiz. Bir çok arkadaşlarımız da
vetsiz gitsin, davetli gitsin, İstanbul'u tanıyalım, tanı
mayalım, Sevr muahedesi hakkında hakikaten pek kıy
metli mütalâalar dermeyan ettiler. Yalnız son defa 
çok güzel teşrih eden Yunus Nadi Bey arkadaşımızın 
mütalâasını şöyle bir gözönüne getirirsek... Hatta 
kendilerine bir sual soracağım, gidecek heyet şayet sui 
telâkkiye uğrarsa ne deriz ona? O zaman buyurdu
lar ki işte heyeti siyasiyeden maksat budur. Bir kere 
düşmanlarımızın bizi nasıl avlamak istediklerini anla
yalım. Biz dahilî vaziyet dolayısiyle İstanbul'u tanı
mıyoruz, yani düşman tarafından getirilen Hükümet, 
Hükümet olamaz diyoruz. Fakat oradan davet geldi 
diye onlarla birlikte konferansa katılmayı doğru gör
müyoruz. Çünkü zaman dardır. 

Sonra dahilde, hariçte İngilizlerin propagandası 
sulh istemediğimizi dünyaya yayacak, ondan da kor
kuyoruz. Bunda pek haklıyız ve bu İstanbul'u hem ta 
nımıyoruz, hem de ... zaruretindeyiz. Hatta o kadar 
zaruretindeyiz ki, o kadar seri olmalı idi ki şimdi yarı 
yola varmalı idi. Pek muhik olarak hatıra geliyor ki 
niye buradan sulh heyeti murahhasası diye kemali 
debdebe ile, biz buradan sulh heyeti murahhasası diye 
bir heyet yola çıkarırsak Londra'ya gider gitmez iki 
ihtimal karşısında kalınacaktır. Ayağı bir yere ilişme
den en seri bir yoldan Londra'ya gidecektir. Kimse
ye temas ettirilmez. Buyurun efendiler Sevr muahede
si diye ortaya atarlar, katiyen böyle olacaktır. O za
man siz bakacaksınız ki İstanbul'dan bir takım efen
diler gelmiş, bunlara tabiî selâm vermeyeceksiniz ve 
bunları tanımıyoruz diyeceksiniz, biz böyle adamlar 
tanımıyoruz. İngilizler diyecekler ki, biz sizi bunlarla 
beraber bulunmak üzere çağırdık. Sonra Sevr mua
hedesinin kabili tadil bazı cihetlerini ister tanıyın, is
ter tanımayın. Böyle bir muvaffakiyetsizlik olacak 
Binaenaleyh böyle bir ademi muvaffakiyet karşısıncv 
kalmaktansa, ki yine kanaatimi arzedeyim. Bizim he 
yet buradan vapura binip de Londra* yolunu tuttuk
ları zaman İngilizler kuvveti pazuya verdirerek Yu
nana son bir taarruz daha yaptıracaktır. Gayet faz-
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layız, Ordumuz onların kafasını patlacaktır. Yine on
lar ... o zaman giden heyeti murahhasa semi'na ve 
âtâ'na diyeceklerdir. Şimdi biz diyoruz ki böyle gön
dereceğimiz heyeti murahhasayı kısa bir yoldan anın 
... ademi muvaffakiyetle yoldan çevirmemek için, za
man kazanmak için lehimizde olan Fransa ve İtalyan
ları daha ziyade kazanmak için ismine diyelim ki he
yeti siyasiye. Fakat mecmuu temsil ettiğimizi anlat
mak için memaliki meşgule murahhaslarından, İzmir 
vesair meşgul yerlerden kıymetli arkadaşlarımızı ko
yalım içimize. Hatta benim fikrimce elli altmış kişi
den - onun için yirmi otuz kişi bu miktarda heyeti 
siyasiye, on, onbeş tane murahhas, on onbeş tane si
yasî adam koyarak kuvvetli sulhu yapacak bir heyeti 
mümkünse iki üç gün içinde hemen yola çıkaralım. 
Fakat propagandaya başlayalım ve diyelim ki İstan
bul'la ... işittik ki Londra'da hiç Sevr'i nazarı müta
lâaya almayalım ve bunda da bir sulh olacağını ... 
ve bundan da sulh murahhaslarının lâzım geleceğini 
... şart olacağını işittik. Amal ve metalibi milliyemize 
muvafık ve âdil bir sulh müzakeresi için hemen bir 
heyeti siyasiye izam ediyoruz. Efendiler bu heyeti si-
yasiyeyi yoldan Londra götüremeyecek ... İskoçya ile 
görüşecek, İtalyan amelesiyle konuşacak, oradan kal
kıp Paris'e gidecek her yere girip çıkacak, oradan 
Londra'ya gidecek, orada bu işi yapacak, Londra'ya 
kemali ihtifalat ile gidecektir. Omuz omuza gidecek, 
şan ve şerefle gidecek... Çok mühim fark vardır. He
yet oraya gittiği zaman inşallah defolmuş olacaktır. O 
zaman diyecekler ki ne istiyorsunuz? Biz onlara de
ğil, onlar bize soracaklar, ne için geldiniz? Biz diye
ceğiz ki biz sulh için geldik, sulh yapmak istiyoruz. 
Bu maksadımızda samimiyiz. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Bizim heyeti siyasiyemi/i 
kabul edecekler mi? 

HÜSREV BEY (Devamla) — Elbette paşam. Çün
kü bakınız şimdiden ismini sulh murahhas heyeti... 
İstanbul ile beraber gitmiyoruz, kabul etmeyecekler. 
(Etmesinler sadaları) 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Efendim bir 
kere teklifim reye konsun, müzakere lüzum kalmaz. 
(Dinledik, bu mesele bitmiştir sadaları, hayır sesleri, 
gürültüler) 

FERİD BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) — Mesele 
bir kere ekseriyetle kabul edilmiştir. O tarzı tahrirde, 
bilmiyorum, heyeti murahhasa denmiş ise bu heyeti 
murahhasadır. Heyeti murahhasa izamını arzu etme
yen arkadaşlar heyeti murahhasa izamının kabul edil
diğini görünce onu heyeti siyasiye şeklinde tadil et-
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mek istiyorlar. Fakat tadil etmek eğer hakikî bir şey ı 
olsaydı kabul ederdik. Bendenizin mütalâarnca heyeti j 
siyasiye meselesi kabili kabul değildir. | 

REİS — Tabiî Heyeti Hükümet namına söylüyor
sunuz değil mi? 

AHMET FERİT BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim, heyeti siyasiye diyecek olursak bunun bütün ma
na ve mahiyetini üzerinden kaldırmış oluruz. Heyeti 
siyasiyeyi biz her ne zaman istersek gönderebiliriz 
ve heyeti siyasiye diye gönderseniz bazan Bolşevikle
rin gönderdikleri heyeti siyasiyeye benzer ki ... kapa
nır ... Heyeti siyasiye meselesi gayet ... bir meseledir. 
Fakat buyuruyorlar ki heyeti siyasiye denilirse belki 
gider belki gitmez. Biz aksini mütalâa ediyoruz. Biz 
diyoruz ki, biz heyetimize eğer heyeti murahhasa de-
mezsek onun kıymet ve mahiyeti olmaz. Bir payitahta( 

gittiği zaman heyeti murahhasanın etrafını... (Gürültü
ler) 

REİS — Tekrar reye arzedeceğim sırada ... ve 
heyeti siyasiye meselesinin hakkında bir teklif olma
dığı ... Meclisi Âlinin ve bundan başka ... Riyasetin 
yapacağı vazife yoktur. Şimdi üç takrir vardır. Bi
risi gidecek heyetin heyeti siyasiye veya heyeti mu
rahhasa olacağının tayini esami ile reye vaz'ına dair
dir. (Heyeti murahhasa sadaları) 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Heyeti 
siyasiyeden maksatları nedir? (Gürültüler) 

REÎS — Asabiyet göstermeyiniz... 
ALİ BEY (Amasya) — Yanlış bir takriri kabul 

ediyorsunuz. (Gürültüler, heyeti murahhasayı kabul 
etmiştir sadaları) 

REİS — Efendim heyeti siyasiye hakkında tayini 
esami ile verilen takririn tervicini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... (Hayır hayır, red red sadaları) 
Efendim heyeti siyasiye hakkındaki takriri reye koyu
yorum. Arkadaşlar kanaatlar muhteremdir. Asabiyet 
göstermeyiniz, memleketin hayatî meselesinde bu ka
dar asabiyet gösteriliyor, beş dakika teneffüs verece
ğim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen
dim, dün istanbul'a yazılacak beyannamenin müsved 
desini Divanı Riyaset yaptı. Hamdullah Suphi Beyin 
kaleminden çıktığı için müsaade buyurursanız kendi
si okusun. 

(Hamdullah Suphi Bey tarafından müsvedde okun
maya başlandı) 

HAMDULLAH SUPHl BEY (İstanbul) — Gü
rültüden muntazam bir okuma mümkün olmayacak. 

REİS — Burası marazı beyandır millete hizmet et
mek isteyenler durur. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Bu 
l ar ın bir karar suretinde İstanbul'a tebliğ edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bir şey 
aızedeceğim; tashih ve tadil hakkında maruzatım var-
c ir... Hali hazırda tahta calis olan diye tashih edil
mesini teklif ederim. 

REİS — Şimdi efendim söz vereceğim o vakit 
söylersiniz. 

BASRİ BEY (Karesi) — Fıkra fıkra okunsun. 
FEYZİ EFENDİ (Konya) — Pek muvafıktır. 
HÜSREV BEY (Trabzon) — Bu yazdan bir mek

tuptur. Bunun tashihi kitabet tashihi olamaz. Fikir 
itibariyle ilâve olunacak bir şey varsa arkadaşlar söy
leyebilir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Arka
daşlar müsaade buyurur musunuz? Bir noktayı tav
zih edeceğim. Meclisin doğrudan doğruya bir hitabı 
olmayacaktır. Divan ... bu salâhiyetlerini haiz olan 
Meclisin İstanbul'da Tevfik Paşaya hitap etmesini 
muvafık görmemiştir. Kendisi bundan yüksektir. Bu
na binaen bura ile İstanbul arasındaki muhaberat ce
reyan ediyor... Müzakerelerin ruh ve manası alınır. 
Doğrudan Meclis Tevfik Paşa ile yani doğrudan doğ
ruya Meclisi Âliniz Tevfik Paşayı muhatap addetme-
miştir. 

TU NALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim Cena
bı Hakkın inayetiyle arkadaşlarımız inşaallah memulun 
fevkında muvaffak olurlar. Fakat aksini daima dü
şünmek elbette büyük bir vazife addedilir. Öyle zan
nediyorum ki ne kadar kuvvetimiz varsa cephe ge
rilerinde mümkünse onları tayyarelerle vesair vesaiti 
seria ile cephe tarafına alalım bu maddî kısmı böyle 
olduğu gibi manevî kısmı da ... teşebbüs etmekliğimiz 
lâzım gelir. Yalnız bu Türkçe olarak neşredilmemeli 
Arapça ve mümkünse Acemce neşredilmelidir. Şu hal
de Âlemi Islâmla olan alâkamız ve Âlemi İslâm in bi
ze olan alâkası... Sonuna doğru bir kaç güzel cümle 
ilâve edilirse hissiyat namına daha müessir olur zan
nederim. (Muvafık sadaları) 

REÎS — Meclisi Âlinin nazarı dikkatına şunu ar-
zedeyim ki ... tayinine maksur kalsın. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bu kararı ittihazdaki saik 
Meclisi Âlinizin muhik ve musip lisaniyle İstanbul 
heyetini bir kere daha hakka davet etmektir. Günahları 
üzerimizden atmak için şöyle son bir teklifte buluna
lım ve binaenaleyh bunun tahririni tahtı karara al
dık. Maksadımız şu idi. Bendeniz bu hususta ittihaz 
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edeceğimiz kararın o mahiyette olmasını isterim, ki 
neşrettiğimiz zaman halk başta Padişah olduğu halde 
İstanbul Hükümetinin hakikaten kendi uhdelerine te
rettüp eden vazifenin yapılmadığına kendileri de şa
hit olsun... Binaenaleyh bu karar bu suretle değil; 
cereyanı hali hikâye ederek hadisattan mütevellit bü
tün mesuliyetlerin oraya ait olacağını söylemek lâzım
dır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bendeniz 
Hamdullah Suphi Beyden bir şey istirham etmiştim, 
ki hali hazırda tahta câlis olan hükümdar diye... 

REİS — Efendim Hüseyin Avni Beyin teklifi bir 
tashihten ibarettir. Kabul edenler... Ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

BASRİ BEY (Karesi) — Dün akşam İstanbul he
yetine Heyeti Vekile tarafından tebliğ edilmek üzere 
Heyeti Celilenin noktai nazarını tespit eder mahiyet
te bir şey kaleme alınması tekarrur etmişti. Hakika
ten yazılan bu karar iyi bir şekilde kaleme alınmış
tır. Esasen Hamdullah Suphi Bey tarafından meyda
na getirilen bu eserin iyi olduğu bedihidir. Yalnız 
bu karar Meclisi muhteremin vicdanı müşterekini tes
pit edeceği için, Meclisi muhteremin sinesinde bulu 
nan bütün azanın ifrat, tefrit, itidal noktalarından 
haiz olacağı hissiyat ve ruhiyatı ihtiva etmesi lâzım 
geleceği için, sonra yine bu karar bu üç noktada mü-
tefavit olan Türkiye halkının, milletimizin ve hatta 
bütün müslümanların hissiyatı müşterekesini tamamiy-
le izhar edeceği için bu kararın o noktai nazardan 
Meclisçe kemali itina ile tetkik edilmesi lâzımdır. İh-
timalki efendiler namıkulhuruf Hamdullah Suphi Be
yefendi kendi hislerinden tecerrüt edememiş olabilir
ler. C.ünkü Hamdullah Suphi Beyefendi de elbette 
kendisine mahsus bir fikir ve hisse maliktir ve bun
dan dolayı tâyib edilmez. 

REİS — Basri Bey, teklif. Divan Heyetinin tek
lifidir. O nokta üzerine söyleyiniz. 

BASRİ BEY (Devamla) — O halde efendiler: 
Hamdullah Suphi Bey tarafından kaleme alınan be-
yanneminin ... zannediyorum ki yine Meclisin ekseri
yetinde hâkim olan hissiyata, ruhiyata tevafuk etmek 
için herhalde fıkra fıkra nazarı tetkike alınması lâ
zımdır. 

Sonra efendiler; dün böyle bir beyannamenin ka
leme alınması teklif edildiği zaman mevzuların neler
den ibaret olması lâzım geldiğini burada arz ve izah 
eylemiştim. Biraz lisan mutedil olmalıdır ki efkârı 
umumiye üzerinde lâzım gelen tesiri icra edebilsin. 
Ben lisanı müfrit görüyorum. Eğer yazılan şey iyi 
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bir tesir icra etmek maksut ise iyi bir tesir icra ede
cek bir şekilde tetkik edilmesi lâzımdır. Benim kanaa
tim böyledir. (Müzakere kâfidir sesleri) 

REİS — Efendim bir meselei müstaahare zuhur 
etti. Basri Beyin söyledikleri gibi Dr. Refik Bey de 
bu mealde takrir veriyorlar. Zaten bu bir karardır. 
Bu karar ya fıkra fıkra okunur reyinize vazedilir, lâ
zım gelen tashihat yapılır veyahut toptan okunur yine 
söz alınır lâzım gelen tashihat yapılır. Arzu ederse
niz böyle yapalım. Arzu ediyorsanız yarınki içtimaa 
bırakalım. Bunun o kadar müstaceliyeti yok, bunu 
yarına kadar tehir edelim. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi efendim heyeti murahhasanın gitmesini .He
yeti Âliniz kabul etti. Fakat heyeti murahhasa kim
den ibaret olacaktır? Bunların tayini için Heyeti Ve 
kileye mi salâhiyet vereceksiniz, yoksa kendiniz mi 
intihap edeceksiniz? O yolda bir takrir vardır ve bir 
de esami listesi vardır. 

Riyaseti Celileye 
Dahilî ve haricî suitesirata meydan kalmamak için 

Londra konferansına müstakillen iştirak edilmesini ve 
murahhasların zirde esamisi muharrer zevat meyanın-
dan intihap ve bunlara icap ederse hariçten mütehas
sıslar ilâve edilmesini teklif eyleriz. 4 Şubat 1337 

Ertuğrul Ertuğrul İzmit 
Mustafa Kemal Necip Halil İbrahim 

Yunus Nadi Bey (Aydın) 
Mahmud Esad Bey (İzmir) 
Muhtar Bey (İstanbul) 
Vehbi Bey (Karesi) 
Vehbi Efendi (Konya) 
Ali Şükrü Bey (Trabzon) 
Sırrı Bey (İzmit) 
Celâlettin Arif-Bey (Erzurum) 
REİS — Şimdi bu meseleyi halletmek icabedi-

yor. 
SU AD BEY (Kastamonu) — İcra Vekilleri tara

fından intihap edilmiş olan zevatın ... düşünülmüş 
olan mahiyette ayrı bir şekilde tecelli ... Binaenaleyh 
bendeniz gidecek heyetin altı kişiden ibaret. olmasını 
ve yine altısının da bu heyet arasından intihap edil
mesini teklif ediyorum. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Arkadaşlar gönde
rilecek heyeti şu suretle intihap etmek temennisinde 
bulunuyorum. Divanı Riyasete Heyeti Vekile versin, 
biz de her encümende birer intihap yapalım, toparla
yalım. o intihap listesini Heyeti Umumiyeye verelim, 
ekseriyeti kim ihraz ederse o olsun. 
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HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Arka
daşlar Heyeti Vekilenin hatırına gelen isimler daha 
Riyasete takdim edilmiş ... Heyeti Vekilece mutasav
ver isimlerin bir kısmı arzedildi efendim demek ki 
bitmiş bir şey karşısında değildir, Riyaset efendim 
Meclisin Reisi olmak hasebiyle namınıza imza etmek 
... o zamana kadar arzu buyurursanız efendim ... gün 
kalmamıştır. 21 Şubattır. Eğer bunun üzerine aramız
daki münakaşa dolayısiyle vakit geçirirseniz olmaz. 
O halde arkadaşlar dün zaten Reis Paşa Hazretleri 
de söylemişlerdi; arzularınızı Riyasete bildiriniz, Ri
yaset tetkik ederek, sizin de arzularınızı nazarı dikka
te alarak tadilât yapar. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Paşa Hazretleri, ki 
ikinci bir derecede olarak Meclise gelecektir ve ar 
kadaşların mezuniyeti talep edilmiş olacaktır. O vakit 
kime seyyidena Heyeti Celile tasdik edecektir, de
mişlerdi. 

ADNAN BEY (istanbul) — Meclis intihap ede
cektir demektir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Heyeti 
Vekile tarafından teklif edilen isimler Riyaset tara
fından tasdik edilmek, edilmemek mümkündür. Fa
kat Riyasetin de noktai nazarı buna taalluk ettiği hal
de yine bunu münakaşa etmeyi kabul ediyorsanız bu 
bitmiştir. Gidemez artık. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim ben
deniz Heyeti Celilenizin iki noktada nazarı dikkati 
âlinizi celbedeceğim. Heyeti Vekilenin listeyi tanzim 
etmesi muvafıktır. Fakat şunu rica ederiz ki murah
haslar Meclisi Âliniz âzası meyanından bulunsun. 
İkincisi; Londra'ya murahhas göndermeye muarız ka
lan arkadaşlarımızın istinad ettiği nokta iştirakten bir 
şey ümid etmedikleri kanaatinden mütevelliddir. Bi
naenaleyh onlar meyanından da bulunması lâzımdır. 

REİS — Efendim murahhasların Meclis âzasından 
olmasını kabul edenler el kaldırsın... Müttefikan ka
bul edilmiştir. (Gürültüler) Efendim bir kere murah
hasların Meclisi Âliniz âzasından olması iki günlük 
müzakere neticesi iktizasındandır. Mademki murah
haslar Meclisi Âliniz âzasındandır. Heyeti Vekile ve
yahut Makamı Riyaset ... Heyetiniz bunlara mezuni
yet verecektir... Tensip buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Eller kalkar ... şimdi efendim adedi hakkında 
Suad Beyin bir takriri vardır. Fakat tensip buyurur
sanız bunu adetle tespit etmeyelim.' Mezuniyeti tas
dik edilmediği takdirde o arkadaş gidemez... Diğerle
rini Heyeti Vekile tasvip etmiş olsun, 'tensip etsin, 
tasdik etsin ne olursa olsun. Bunlara Meclisi Âliniz 

mezuniyet verecektir ki gitsinler. Mezuniyetleri bura
da okunurken eğer herhangi bir murahhasın mezuni
yeti tasvip ve tasdik edilmeyecek olursa o arkadaş 
gidemez bu da hem Heyeti Vekile için hem de ... 
münasip bir şekil olmaz. 

A. FERİD BE¥ (İstanbul) — Buyurdukları doğ
rudur. Fakat bir taraftan intihap edilip bir taraftan 
Heyeti Celileniz tarafından intihap edilecek arkadaş
larımız da intihap edilmek hususunda müşkülât çe
kilmemek için bunun münasip bir şeklini bulalım. 
Binaenaleyh Heyeti Celileniz fikirlerinizi izah buyuru
nuz, Heyeti Vekile de tenevvür etsin. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Fakat dünkü listeyi gör
dükten sonra herhalde kendimiz mezuniyet verece
ğiz. 

FERİD BEY (Devamla) — Efendiler gerek He
yeti Vekilenizi ve gerek arkadaşlarınızı böyle müşkül 
bir mevkide bırakmamak için mutavassıt bir teklif 
dermeyan buyurunuz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Efendim 
buradaki arkadaşlar da lütfen mebusluk sıfatından 
dolayı Heyeti Vekile aramıza girer resen mesul bir 
heyetimiz yoktur. Heyeti Vekilece de, Meclis tarafın
dan intihabında hiçbir mahzur yoktur. Onlar da me
bus sıfatiyle aramıza girerler... Çünkü yaptıkları şey
lerden mesul değildir, Meclis mesuldür. (Şüphesiz ses
leri) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim bu muvafık 
değildir. Bizim tasvibimiz bu, işte intihap demektir. 

REİS — Efendim aded hakkında üç takrir var
dır. Hüsrev Bey murahhasların on beş kişi olmasını 
teklif ediyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurunuz bir 
şey soracağım. (Malatya Mebusu Feyzi Efendinin tak
riri okundu) (Red, gürültüler) 

(Okunmayan takrirler) 
Riyaseti Celileye 

Gönderilecek heyeti murahhasa meyanında siya
sette haizi ihtisas Muhtar Beyin izamını teklif eyle
rim. 

Saruhan 
Avni 

Riyaseti Celileye 
Şahıslarının masuniyeti kumandanlıktan çekilmeleri 

Meclisçe yine şayanı takdir olacağı mânasını muh
tevi Paşa Hazretleri vasıtası ile Meclis namına bu 
akşam bir telgraf keşidesi şartı ile meselenin tama
men Heyeti Vekileye terk edilmesini teklif eylerim. 

Eskişehir Mebusu 
Mehmet Emin 
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Riyaseti Celileye 
Mesele pek nazik ve mühimdir. Müzakerenin de

vamı,- kanaatlarm tebellürü lâzımdır. Yarınki Cuma 
günü öğleden sonra hafi içtimai teklif eylerim. 

Trabzon 
Hüsrev 

Riyaseti Celileye 
Heyeti murahhasamızın izamından sonra Meclis 

namına İstanbul'a bir şey yazılmaya lüzum kalmamış
tır. Bu suretle reye vazını teklif eyleriz. 

Kütahya Hakkâri 
Cemil Mazhar Müfit 

Riyaseti-Celileye 
Heyeti murahhasanm buradan intikâkinde kendile

rine verilen talimat ile verilen salâhiyetin derecesi 
hakkında Hariciye Vekâletinden sual edilmesini teklif 
ederiz. 

içel Trabzon Kırşehir 
Haydar Lütfi Celâlettin Rıza 

Reddedildi (Moskova'ya giden) 
Kastamonu Kâtip 
Dr. Suat (tmza okunamadı) 

Riyaseti Celileye 
Altı zattan mürekkep bir Heyeti Murahhasa Mec

lis namına gönderilmesini teklif eylerim. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Riyaseti Celileye 

Heyeti murahhasa Türkleri temsil edeceği cihetle 
bazısının fes, bazısının kalpak iksası suretiyle muh
telif eşkâl ve kıyafetle gitmeleri şayanı dikkat oldu
ğundan heyeti müşarünileyhanın herhalde yeknesak 
bir serpuş ile arzı endam etmeleri lâzım geleceğini 
heyeti muhteremenin nazarı dikkatine arz eylerim. 

Tokat 
Rifat 

Riyasete 
Hilâfete, İslâm âlemine merbutiyetimiz derecesi

ni ilân eder bir kaç cümlenin dahi derç ve arapça ile 
acemceye tercüme olunarak en seri vasıtalarla İslâm 
âlemine neşredilmesini teklif ederim. 

Bolu -
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Londra'ya gidecek heyete vakit çok ve mebzul 

değildir. Bu heyetin altı kişiden ibaret olmasını ve 
Meclisten intihabını teklif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

Riyaseti Celileye 
Mesuliyetin Heyeti Vekilece deruhtesine mebri 

gönderilecek heyeti murahhasanm da Heyeti Vekilece 
tayini mukteziyatı vazife olmakla olveçhile icrasını tek
lif eylerim. 

Saruhan 
Avni 

Riyaseti Celileye 
Heyeti murahhasa meyanına dahil olacak zevatın; 

konferansta iştirakte menfaat olmadığı fikir ve ka
naatinde bulunan zevattan intihap edilmemesi arz 
edilmiş ve Heyeti Celilerince de kabul buyurulmuş 
idi. Halbuki Heyeti Vekilece verilen listede bu zevat
tan da mevcut bulunduğu cihetle bunların listeden 
tayyı ile yerlerine diğerlerinin namzet olarak iraesinin 
kabulünü teklif ederim. 5 Şubat 1337 

(Bu takririn üzeri çizilmiş) 
izmit 

Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Londra Konferansına murahhas olarak Malta'da 

mevkuf zevat meyanından intihabını teklif ederim. 
Üsküdar 

Selâhattin 

Riyaseti Celileye 
Bütün millet ve dolayısıyla âlemi Jslâmiyetin hük

mü idamını münteç bir mahiyette bulunan Sevr mua
hedesini Allah'tan korkmayarak, milletten utanmaya 
rak mademki İstanbul bülehası tasdik etmiştir ve ma
demki Tevfik Paşaya tebliğ olunan Kanunu Esasi me-
vabdı muaddelesine uymakta tasarrufatı kavliyeden 
memnu, mahcur olması lâzım gelen İstanbul haneda
nı abesla iştigal mahiyetini vererek Büyük Millet 
Meclisinin meşruiyetini tasdikten imtina etmiştir. Ar
tık onlarla tevhidi mesai belâhetlerine iştirak demek 
olduğundan veçhenminelvücuh caiz değildir. Ancak 
konferansa bizden murahhas göndermemek efkârı 
umumiyei cihan karşısında cjdalcu göstermek isteyen 
Avrupa, bilhassa İngiliz siyaset dolabına yağ sürmek 
demek olacağı da bedihidir. Binaenaleyh Misakı Milli 
ile müşeyyet olan gayei mukaddesemizden gayrı bir 
fikir ve emel takibinden münezzeh olduğumuzu bir 
kerre daha bütün âlem nazarında ispat etmiş olmak 
üzere, Meclisi Âlimizi teşkil eden zevatı kiram me
yanından kehaneti siyasiye ile müştehir ve maruf va
tanla alâkadar olanların tefriki ile ve her türlü mah-
zurat ve ihtimalâta karşı salâhiyet ve hattı hareketle
rinin tahdidi «ile bir taraftan müheyya bulundurulma
sı ve diğer taraftan dahi lâyetegayyer olan nokta i na-
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zar ve azmi katii millimizin istihsali için (Hazır ol 
cenge, eğer ister isen sulhu salâh) mantukunca sulhu 
musellâh farizasmdan gaflet olunmayarak ordularımı
zın tezyit ve teşdidi ile beraber murahhaslarımızın re
sen Londra'ya izamı suretiyle konferansa iştirak edil
mekle âlemi tslâm ve efkârı umumiyei cihan karşısın
da rüştü siyasimizin ispatını ve İstanbul ile muhabe
remizden sarfı nazar olunmasını teklif ederim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyasete 
Meselenin zemini konferansa bir heyetin gönderi

lip gönderilmemesi olmakla evvelemirde her hatibin 
yalnız bu esastan bahsetmesini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Londra Konferansına murahhas izamı hakkında 

ekseriyetin vermiş olduğu karar altı aydan beri isti-
nad etmekte olduğumuz ve istinat etmek istediğimiz 
Rus siyasetini zirüzeber ettiğine kaniim. 

Londra Konferansından büyük bir istifade temin 
edilemeyeceği hakkındaki Hükümet beyanatına baka
rak Türkiye Büyük Millet Meclisi için hem Şarkın, 
hem de Garbın kaybedilmiş olacağı neticesine vasıl 
oluyorum. 

Binaberin Hükümetin bu bapta ne düşündüğünün 
ve bu hususta bizleri de tenvir eylemesinin müstacelen 
Hariciye Vekâletinden sual edilmesini teklif ederim. 

5 Şubat 1337 
Bursa Mebusu 

Dr. Operatör Emin 
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