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KIRK YEDİNCİ İNİKAT
4 Şubat 1341 Çarşamba
İKİNCİ CELSE
Kuşat Saati : 3
REİS : Kâzım Paşa
KÂTİPLER : Şeref (Bey (DiyarbeMr), Talât 'Bey (Kângın)
REİS — Celseyi açıyorum . Efendim Hükümet ta
rafından hafi celse akdi teklif edilmişti. Samiinin sa
lonu terk etmesi icabeder.
FETHİ BEY (Başvekil ve Müdafaai Milliye Ve
kili) (İstanbul) — (Efendiler, Hükümetin şimdi bir ha
fi celse akdetmek için vaki olan teklifini muhtasaran
an edeyim.
Evvelemirde; Yunanlılar tarafından bir sınıf aske
rin silâh altına aldıkları için vaki olan tedbirlerine
mukabele olmak üzere biz de bir tedbir ittihaz et
tik,

Saniyen; hududun tarassütunu daha ziyade, şid
detli bir surette temin etmek için jandarma şeklinde
olan teşkilâtı takviye etmek lüzumunu hissediyoruz.
Esasen bütçede vardı, bu teşkilâtı bütçe çıkmadan ev
vel o teşkilâta başlanmak için Meclisi Âlinizden bir
müsaade istiyoruz. Bunların müzakeresini temin et
mek için Heyeti Celilenizden hafi celse akdini talep
ettik. Muvafık görürseniz hafi bir surette bu mesele
yi müzakere edelim.
REİS — Efendim hafi celseyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dıran... Kabul edilmiştir.
Şimdi zaptı sabık hulâsası okunacaktır.

1. — ZAPTI SARIK (HULÂSASI
KIRK DÖRDÜNCÜ İNÎKAT
22 Nisan 1340 Çarşamba
DÖRDÜNCÜ CELSE
Ali Süruni Beyefendinin Riyasetlerinde inikat ede
rek; Lozan Muahedenamesi mucibince ilan olunacak
affı umumiden hariç tutulması muktazi 150 kişiye ait
ve Heyeti Vekilece tanzim olunan ikinci defter, üze
rinde cereyan eden müzakerat neticesinde listeden üç
kişinin çıkarılarak yerlerine listeye ithalleri Heyeti

Umum iyece muvafık bulunan üç kişinin alınması su
retiyle, kabul olundu ve celsei aleniyeye geçildi.
Reis
Kâtip
Ali Süruri
Kângırı
Talat
Kâtip»
Zonguldak
Ragıp
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı?.. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
/. — Pdtrik'in teb'idi münasebetiyle Yunan Hü
kümetinin ittihaz ettiği tedbirlere karşı tedabiri aske
riye ittihazı ve Avrupa siyaseti hazırast.
REİS — Ruznameye geçiyoruz.
Söz Müdafaai Milliye Vekilinin. Buyurun efen
dim.
FETHİ BEY (Başvekil ve Müdafaai Milliye Ve
kili) (İstanbul) — Evvelâ şunu arzetmek isterim ki;
Yunanlılar silâh altında mevcut olan 923, 924 efra
dından mada 925 senesi efradını silâh altına davet

etmişlerdir ve 923 senesinin efradını dahi terhis et
memişlerdir. Binaenaleyh mutadın fevkinde olmak
üzere bir senelik efradı fazla olarak orduya celbetmişlerdi r ve binaenaleyh ordularının kuvveti bir senelik
efradın inzimamiyle tezayüd etmiştir. Bu tedbire kar
şı bizim de hareketsiz durmaklığımız ve Yunanın bu
tedbirine karşı mukabele etmemekliğimiz ve ona ta
kaddüm vermekliğimiz caiz olamıyacağı için dün Er
kânı Harbiye Reisi Paşa Hazretleri ve Reisicumhur
Hazretleriyle vaki olan müşavere neticesinde esasen
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Nisan ayında silâh altına celbi bizce mukarrer olan
13181i efradın şimdiden silâh altına celbine karar ver
dik. Bu suretle ordumuzun kuvveti şimdilik derhal
kırk, elli bin kişilik bir kuvvet inzimam edecektir.
Taibii bu tedbir Birinci ve İkinci Ordu müfettişlikleri
dairesinde tatbik olunacak ve Üçüncü Ordu Müfettiş
liğinin de birkaç fırkasına münhasır kalacaktır. Bit
tabi efendiler bu tedbir neticesinde ordunun bütçede
musarrah olan yekûnu ki; 72 bin ferttir. Bu miktar
birkaç güne kadar tezayüd edeceği için, bu fazla mik
tarı nazarı itibare almak için Heyeti Celilenizden tah
sisatı munzamma talep etmek mecburiyeti hâsıl ola
caktır. Yapılacak hesap neticesinde tahsisatı munzam
ma itası için Hükümete mezuniyet verilmek üzere
Heyeti Celilenize bir kanun teklif edeceğim. Ümit
ederim ki; kabul edersiniz. Malumu âliniz ortada gay
ri askeri bir mıntaka vardır. Malumu âliniz Lozan
Muahedesi mucibince memnudur. Yalnız beş bin
kadar jandarma efradı bu mıntakada bulunabilir. Jan
darma veya hudut bölükleri ki; Jandarma efradı bulunab;lir. Bunların yanında yalnız mitralyöz bulunabi
lir. Şimdi bu teşkilâtı teksif etmek için - esasen mu
karrer olan - bu teşkilâtı şimdiden teşkil için Dahiliye
Vekili Bey sizden şimdi müsaade talep edecektir. Ay
nı zamanda, malumu âliniz olduğu veçhile; Bahri şefi d
Boğazının iki tarafında gayri askeri menatık mevcut
tur. Fakat burada Jandarma kıtaatını biz istediğimiz
miktarda bulundurabiliriz.' Bu kıtaatın yanında bu
müsaadeden bilistifade, yine bu hudut bölükleri teş
kilâtı tarzında Jandarma teşkilâtını orada yapabilmek
için Dahiliye Vekili Heyeti Celilenizden müsaade ta
lep edecektir. Ümit ederim ki; Heyeti Celile bunu di
riğ buyurmayacaktır. Esasen bu teşkilât bütçede mu
karrerdi, fakat bütçenin zuhuruna kadar beklemektense şimdiden bu müsaadeyi vermek memleketin menafii ve müdafaayi vatan için daha faideli olacağı mülâ
hazasına binaen, bu cihet teklif edilecekti^
HASAN. FEHMÎ EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim ufak bir sual, müsaade ederseniz?
REİS — Şimdi; müzakereye başladığımız zaman
suallerinizi sorarsınız.
Efendim, okuyunuz Hükümetin gönderdiği lâyihaSÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Esbabı
mucibeyi kâfi gererek celsei hafiye akdi meselesini re
ye koyunuz. (Kabul sesleri) Doğrudan doğruya lâyi
haya geçilmez.
REİS — Efendim; tao ve tevzi edilmediği için ar
kadaşların malumat hâsıl etmesi için encümenin maz
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batası bir malumat kabilinden olmak üzere okunacak
tı.'.
(Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası okundu.)
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, hepimiz temen
ni ediyorduk ki; on sene bu memleket sulh ve sükûna
na^l olsun. Yalnız yıkılmış olan viraneleri imar ile ve
yalnız iktisadiyatla harabisini tamir ve imar İle, za
rarlarının telâfisi ile meşgul olsun.
KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Bırakmıyorlar
ki. a birader.
VEHBİ BEY (Devamla) — Fakat bu şarttır. Yani
bizim prensibimiz başkalarına tecavüz etmemektedir.
Başkaları bize tecavüz ederse onlara eli bağlı durmak
değildir. Bu itibarla Hükümetimizin müteyakkiz bu
lunarak şu tedbirleri almasını takdir ediyorum.
Yalnız bendeniz bazı noktaları nazarı dikkatlerine
vazedeceğim. Gezdiğim ve gördüğüm yerlerde bilhas
sa Midilli, Yunanın Adalar Denizinde üssülhareke
ol: n Midilli'nin üç mil mesafesi dahilinde yani, Yu
namın karasuları dahilinde bizim bayrağımız, sancağı
mız sallanmaktadır. Elhamdülillah adalarımız da gay
rı mesduttur. Sonra karşısında tamamen bizim araz;r.->iz vardır, sahillerimiz vardır ve 'bu sahiller ta
G.yikli burunundan İzmir'e kadar açık bir vaziyette
dir. Bugün o sahillerde hiç karakol yoktur. Geçen se
ne bu hudut taburları Jandarmanın emrine verilmiş
ve bir tabur Edremit'te toplu olarak oturuyorlardı
ve bir tabur ihtiyaten Edirne'de oturuyordu ve bitta
bi toplu olarak bulunuyordu ve sahillerde karakolla
rı yoktur. Bizzat gözümle Yunanlıların geldiğini gör
düm. Gerek Edremit körfezinde, gerek Dikili körfe
zinde ticaret için gelip geçen Yunanlılar vardır. Bu
Yunanlılardan bir kısmı eşkıyadır. Yunan işgali za
manında, bilhassa hepsi eşkıyadır ya, zaten, Yunanlı
lar içerisinden eşkıya olmadık olmazya. Çeşit, çeşit
eşkıya. Kimi çarşı eşkıyası, kimisi dağ eşkıyasıdır. Bu,
dvy< sakilerinden olanların bir kısmı vaktiyle tslâmlara
bi çok şenaat ve işkence yapmış olan alçaklardan, bir
takımları hâlâ berayı ticaret kayıkları ile gelmekte
dir. Hatta bunlardan İstirati Kanhuroğlu gibiler de
ge'ip, gitmektedir. Yani gelip, gitmeleri dört saat,
yi'mt beş saate mütevakkıftır/ Gerek Edremit'te ve
gc;ek Dikili'de Jandarmanın mevcudu azdır. Berga
ma'da, Dikili'de Jandarma takım karakolu vardır. Bu
nun altı karakolu vardır, bu karakollar sahillerdedir.
Her birinde üçer, dörder nefer vardır ve ancak bun
lar yalnız nefer vasıtasiyle muhabere etmektedirler.
Yani gid,ip, gelmeleri üç, dört saate mütevekkiftir ki;
vakadan haberdar etsinler. Bunun karşısında Yunan
daları vardır. Geçen sene Jandarma bütçesinde 280
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bin lira telefon tesisatı için vaz ve kabul ettik. Bende
niz zannediyorum ki; o sahilleri de bittabi bütün jan
darma dizilip de kordon vazedilemez ve bizim bütçe
miz, bizim vaziyetimiz buna müsait değildir. Fakat
karakollar hiç olmazsa birbirine bağlanırsa, belki az
neferle çok muvaffakiyetli iş görmek lâzım gelir. Bil
hassa Yunanlıların her şeyden evvel yapacakları ça
pulculuktur ve, fırsat bulurlarsa ve sahillerde şayet
kat'ı münasebet, ciddiyet kesbederse sahillerden ya
pacakları hırsızlıktan ibarettir. Yoksa aldıkları ders
neticesinde, bir defa daha Anadolu'ya çıkacaklarını
zannetmiyorum ve aklım ermiyor. Nihayet terbiyesiz
likleri iktizası olarak, tiynetleri muktezası sahillerde
çapulculuk yapacaklardır. O sahilleri muhafaza et
mek için mutlaka bu telefon tesisatını yapmak ve ka
rakolları tezyid ve takviye etmek lâzımdır.
Bir de lâyihada jandarma alayı diyor. Evvelden
beri Hüdavendigâr Vilâyeti vardır ve bunun bir İmpa
ratorluk hududu kadar, bir hududu vardır ve hâlâ es
ki Hükümet devairi Devlette tesirini bırakmıyor ve
zannediliyor ki; Bursa merkezinden sahiller muhafa
za ve idare edilecek. Halbuki bunun merkezi izmir'
de veyahut Manisa'da olmak daha muvafık olur, zan
nediyorum. Çünkü o sahiller şimendiferle vesaire ile
emri kumandayı ve zabıtayı vesaireyi ve efradı yetiş
tirmek, ancak bu suretle olabilir. Çünkü Bursa ile
sahiller arasında bir hafta mesafe vardır. Oradan
oraya kadar ne efrat götürülebilir. Hatta kış, yolların
'bozukluğundan araba ile gitmenin imkân ve ihtimali
yoktur. Binaenaleyh 'bu hususları nazarı dikkate ala
rak bilhassa sahildeki teşkilâtta Dahiliye Vekâletimi
zin daha müteyakkız bulunmasını rica ediyorum.
CEMİL BEY (Dahiliye Vekili) (Tekirdağ) — Efen
dim Vehbi Beyefendinin temas buyurdukları sahil
muhafaza teşkilâtı esasen mevcuttur. Yalnız hazeri
teşkilâta göre bunlar ihtiyacata kifayet etmiyecek ka
dar noksan olduklarından dolayı bu noksanları naza
rı itibare alınarak 1431 bütçesinde yedi bölükle tak
viyeleri takarrür etmiştir ve bütçeye dahil olmuştur.
Yedi bölükle de takviye edilecek sahil kıtaatı vakti
hazarda vazifesini tamamen ifa edecek bir kabiliyete
gelecektir. Bittabi onların telefonlarla vasıtai ittisa-lâtının temini de mümkündür. Yalnız harp zamanın
da sahil, harp 'kıtaatının masarifinin vesairesi başka
türlü ifa edileceğinden dolayı bunların şimdi tedabiri
harbiye meyanına ithaline ihtiyaç yoktur. Seyyar Jan
darma Alayı yalnız Bursa mıntakası için teşekkül et
miş bir alay değildir. Memlekette, bütçede de dahil
olduğu üzere, daha böyle sekiz tane jandarma alayı
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vardır. Bursa'da teşekkül eden kıta, mutlaka Bursa'da
oturacak değildir. Bu alaylar merkezi bir vaziyette
dir. Bize de bir vazife teveccüh edecek olursa bu alay
orada istihdam edilecektir ve Yunanlıların tecavüzüne
ve tedabiri askeriyesine karşı ittihaz edilen tedabir
meyanında bu alayın da biran evvel teşkiline lüzum
görülmüştür. Fethi Beyefendi Hazretlerinin pek güzel
izah buyurdukları veçhile Edirne'de teşekkül edecek
hudut taburları da bu kabildendir. Diğer cepheler
de de birer hudut tabudan teşekkül edecek ve onlar
1341 senesi bütçesinde müzakeresi sırasında Heyeti
Aliyenize arz edilecektir. Çanakkale BoğazındaSei
kıtai bitarafta bulunması lâzım gelen ve Muahedede
bahsedilmiş olan Jandarma Teşkilâtının şimdiden teş
kili bilhassa boğaz için çok lüzumlu olduğuna He
yeti Aliyeleri kanidir. Binaenaleyh^bugün Heyeti Celilenizden talep edilen tedabir Yunanlıların bugünkü
vaziyetine karşı ittihazı lâzım gelen tedabiri askeriye
noktai nazarından en lüzumlu olanlarıdır. Diğerleri
de bütçe müzakeresi esnasında hepsi arzed ilecektir
ve Heyeti Aliyenize bu teşkilâtın lüzumu hakkında ma
ruzatta bulunulacaktır .
ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim; bende
niz bittabi Hükümetin müdafaai memleket karşısın
da ittihaz edeceği tedabire itiraz edecek değilim. Yal
nız bu gibi ahvalde Hükümet nasıl tahsisat talep et
melidir. Bakınız Hükümet bir celsei hafiye teklif edi
yor. Bunu kabul ediniz, burada esbabı mucibesi izah
edilir. Bunun manası tekmil burada söylenen sözler
burada kalacaktır demektir. Halbuki getirilen kanun
diğer kanunlar gibidir. Yani o da yarın, öbürüsü gün
n?şred ildiği vakit de göreceksiniz ki; Çanakkale Jan
darma Taburuna, şu kadar kuvvet ve şu miktar zammedilmiştir. Bunun için de Meclisten para istenmiş,
bundan herkes anlamak isteyecektir ki, buralarda bir
çıy var. Binaenaleyh bendeniz usule ait bir şey arz
edeceğim. Malumu âliniz Hükümetin bu teklifatı her
yerde vardır. Yani bir harp tehlikesi ve bir vatan teh
likesinden mukaddem bazı tertibattır. Bunlar ne ka
dar gizli kalırsa muvaffakiyeti o kadar çoktur. Onun
için bendeniz şunu teklif ederim. Meselâ şu tahsisatı
munzamma ile Dahiliye bütçesinin ve Jandarma büt
çesinin fasıllarına ne zammediliyor ve hangi fasıllara
zammediliyor? Meselâ, muayyenata şu kadar, zammiyata şu kadar zammedilir, yahut melbusata şu kadar,
cephaneye şu kadar, zammediliyor. Binaenaleyh bu
fanîlara zammedilmek üzere ve bir kalem olmak üze
re kısa bir esbabı mucibe lâyihası ile deriz ki; bu se
ne görülen lüzum üzerine Jandarmanın şu, şu fasılla
I rına zammedilmek üzere şu kadar lira tahsisatı mun-
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zamma istiyoruz, deriz. Bu suretle bu paranın nere
ye sarfedileceği ve ne için sarfedileceği gizli kalır. Bi
naenaleyh bu tertibattan beklenilen maksat da yerine
sarfedjimiş olur. Keza Müdafaai Milliye bütçesinde
görüyorum ki; bugün terhis edilmesi lâzım gelen sınıf
alıkonacak ve silâh altma alınması lâzım gelecek sınıf
da birkaç ay evvel alınacaktır. Bunların alınması da
nakliyâtta, muayyenatta bir zammiyatı mucip olacak
tır. Keza; kısa 'bir esbabı mucibe ile Müdafaai Milliye
Vekâletinin bu sene görülen lüzum üzerine muayyenat kısmına şu kadar para zam teklif ediliyor gibi bir
suretle getirilmek lâzım gelir. Bu suretle arzu edilen
şekil, yani maksat hâsıl olur. (Doğru sesleri)

C : 2

yerlerini tasrih etmek suretiyle ne yapılacağını gös
termek ve bir de muhtemel bir harbe karşı tedbir
almak vaziyetinden belki gizli kalması müreccahtır.
Eğer bir tesiri manevi kasdetmiyorlarsa, yahut doğru
dan doğruya filân ve falan işi yapmak istemiyorlar
sa bunu bu şekilde bariz bir hale koymak bendenizce
doğru değildir.

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Kanu
nun bu suretle çıkmasında hiç bir mahzur tasavvur
etmiyorlar mı?
FETHt BEY (Başvekil) (İstanbul) — Ne gibi?

FETHİ BEY (Başvekil) (istanbul) — Efendim şu
veya bu tesiri yapacağız diye düşünmekten ziyade,
hudutlarımızı muhafaza etmek zaruretine karşı bir
tec bir almak mecburiyetindeyiz. Bizim bugün Edir
ne hududu üzerinde kâfi derecede kuvvetimiz yoktur.
Bugün bu müsaadeyi bahş buyurduğunuz takdirde, az
zaman zarfında bir hudut kuvveti teşkil edeceğiz ve
hudutlara sevk edeceğiz. Çünki oraya kuvvei askeriye
gönderemiyoruz. Kezalik boğazlan gece ve gündüz
ta;assut altında tutmaktayız. Bu muahedenin bize
bahşettiği hak ve salâhiyet dahilinde ittihaz edıilmiş
tedbirlerdir. Hiç kimsenin buna hakkı itirazı yoktur.
O noktai nazardan esasen Jandarma Teşkilâtımızı ya
pıyoruz. Binaenaleyh belki tesir de yapacaktır. Fakat
efendiler tesir yapması da şayanı arzudur. Hakikati
söylemek lâzım gelirse... Çünki biliyorsunuz Yunanis
tan Cemiyeti Akvama müracaat edeceğini ilân etmiş
tir ve esasen bir sınıf askerini de silâh altında tutmuş
tur. Bu bir nevi Cemiyeti Akvamı tahtı tesirde bulun
durmak için bir tedbirdir. Yani behemehal Yunanis
tan lehine bir karar veriniz, yoksa vermediğiniz tak
dirde harp etmek mecburiyetinde kalacağım demek
iç.'n. Derhal mukabil tedbire tevessül edecek olursak,
ba tesiri tevazün ettirmiş oluruz. Bu itibarla Yunanis
tan lehine arz edeceği faideyi de izale etmiş oluruz.
(O halde doğru sesleri) Bu itibarla zaten muahedenamonin bize bahşettiği bu salâhiyete binaen ittihaz ede
ceğimiz tedbirlerin tesiratı da memleketimiz için faide!i olacağına kanaatimiz vardır. Biz, - evvelce de arz
ettim - hiç bir vakit sulhu ihlâl etmek istemiyoruz. Fa
kat tecavüz vaki olursa bittabi müdafaa etmek mec
buriyetinde kalacağız ve behemehal Yunanistanı mağ
lup etmek için icabeden tedabirin kâffesine müracaat
edeceğiz. Şimdilik lâzım gelen tedbirleri alıyoruz. Dai
ma Yunanistan'ın ahvali askeriyesini de göz önünde
bulunduruyoruz. Derhal bir tedbir yapacak olursa,
mukabil tedbiri yapmakta kusur etmiyeceğiz ve He
yeti Celilenizi de malumattar edeceğiz. Vaziyet bun
dan ibarettir.

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla)
edeyim, eğer kanunun bu suretle çıkmasında
bir tesir, Yunanistan üzerinde bu tedbirlerden
umulabilir, bunu hissediyorum. Fakat ayrıca

R A U F BEY (İstanbul) — Yunanistan üzerinde
bir tesir yapmak için teşebbüste bulunduklarını ifade
ediyorsunuz. Aynı zamanda gerek Trakya hududunda
ve gerek gayri askeri mıntakaya bir taaruz vaki olursa

FETHt BEY (Başvekil) (istanbul) — Fuat Paşa
Hazretlerinin teklifi Hükümetin hürriyetine ve serbes
tisine daha elverişli olduğu için, bu hususa itiraz et
mek her ne kadar Hükümete düşecek bir vazife de
ğilse de şunu arzederim ki; buyurdukları esas bir
harp bütçesinde nazarı dikkate alınacak esastan iba
rettir. Fakat Büyük Millet Meclisinin tarihi teşekkü
lünden beri istiklâl muharebeleri zamanında da harp
bütçesi buyurdukları şekilde idare olunmamıştır. Harp
bütçesi Mecliste her faslı ve her maddesi tertip olu
narak Meclisi Âlide bir bütçe olarak tertip olunmuş
ve bu bütçe ile idare olunmuştu. Binaenaleyh bu te
amüle halel vermemek üzere buyurdukları teklifi yap
mayı muvafık görmedik. Binaenaleyh bize fazla bir
hürriyet ve serbesti vermek isterseniz - ki bu bir nevi
Meclisi Âlinin de kontrolünü takyid edecek mahiyet
tedir - ve bu itibarla Meclisi Âli kabul edecek ve mu
vafık görecek olursa kabul etmemekte de ısrar edecek
değiliz. Fakat şunu arzetmek isterim ki; muharebe za
manında bunu böyle yapmadık. Paşa Hazretlerinin
herkesten daha ziyade malumu olmak lâzım gelir ki;
Müdafaai Milliye bütçesi fasıl ve madde olarak ve bü
tün hususatı Meclisi Âlinizce ve Muvazenei Maliye
Encümenince, tetkik olunmuş, kontrol edilmiş ve o su
retle kabul edilmiştir, istiklâl Harbi de bu bütçeler
marifetiyle idare edilmiştir. Bu teklif yeni bir mahi
yet arzettiği için Heyeti Celileniz kabul ederse bir di
yecek yoktur.

— Arz
manevi
bir tesir
bir şey

— 467 —

İ : 47

4 . 2 . 1341

C : 2

Cemiyeti Akvamın ittihaz edeceği bazı mukarrerat i ceğimize dair ayrıca teminat vermeyi zait addediyo
vardır. Malumu âliniz taarruz vaki olduğu halde Mu- j rum. Behemehal hepsini istimal edeceğiz, tik fırsatta
tecavüzü defedeceğiz. Cemiyeti Akvamı ve alakadar
ahedeye vazıulimza olan hükümetler müştereken tedevletleri her veçhile alakadar edeceğiz.
da'bir ittihaz ederek taarruzu defedeceklerdir. Bu noktai nazardan Hükümetin teşebbüs etmesi doğru mu
HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dur ve zamanı mıdır, değil midir? Tabii zatı âliniz
dim, dahili ve harici hadisatı muzaaf bir ehemmi
takdir buyurursunuz. Fakat Hükümet ne düşünüyor?
yetle tetkik ve murakabe ettiğine kani olduğumuz
Lütfen onu ifade buyurursanız bizi daha ziyade ten
Hükümet, elyevm Yunanistan'ın ihdas etmek istediği
vir etmiş olursunuz.
şu vaziyeti bir göz dağı kabilinden olmak üzere mi te*
lakki
ediyor? Yoksa böyle esaslı harbe kadar gidebi
FETHt BEY (Devamla) — Efendim; hçr Hükü
leceğine
dair delâil ve emarata muttali midir?
metin bulunduracağı jandarma kuvvetleri Lozan Ahit
namesi gereğince tespit olunmuştur . Biz bu Ahitna
me üzerine Trakya'nın hududu garbisinde beş bin kisiye baliğ olan bir Jandarma kuvveti bulundurabiliriz.
Yunanistan 2 500 kişilik bir kuvvet bulundurabilir.
Bulgaristan da 2 500 kişilik bir kuvvet bulundurabilir. Bu kuvvetler yalnız - bittabi tüfekleri olmak şartiyle - mitralyözlerle mücehhez olabilirler. Yani top,
bulunduramazlar. Eğer bu miktarı tecavüz edecek
olursa o zaman bunu Cemiyeti Akvama şikâyet etmek
hakkı verilmiştir. Cemiyeti Akvam derhal işe müda•hale edecek ve bu gayri askeri mıntıkayı tecavüz eden
devlet hakkında şu tedabiri ittihaz edecektir, diye maatteessüf Lozan Muahedenamesinde böyle bir ahkâm
yoktur. Yalnız Cemiyeti Akvama şikâyet edilmek hakki verilmiştir. Böyle bir tecavüz vaki olduğu takdirde;
Hükümetiniz derhal Cemiyeti Akvama şikâyet edecekti/,

FETHİ BEY (Devamla) — Bunu keşfedecek olsay
dım ve bu sualin cevabını yüzde yüz bir kanaatle
vereceğime kani olsaydım, bu vaziyet gayet kolay bir
hale gelirdi. Eğer harp yapmıyacağına dair yüzde
j
yüz bir malumatım olsaydı Heyeti Celilenizden teda
.
biri askeriye hakkında ittihazı karar etmesini rica et
!
mezdim.
j
Fakat elendiler muhakkak olan bir şey varsa o
I
da, Yunanistan'da heyecan vardır. Bu heyecan bir
|
UM aftan papazların, diğer taraftan muhtelif partile
s
rin ve aynı zamanda hükümetin tahriki ile vaki ol
i
maktadır. Bu heyecanın akıbeti nereye
varabilir?
Bunu, biz. en fena olmak üzere bir tecavüz şeklin
J
de telakki etmek ve ona göre teclabır almak mecbu
\
riyetindeyiz. Bu heyecan behemahal harbi intaç ede
j
cek midir? Orasını size katiyen söyliyemem. Ümit
ederim ki, bu heyecan az zamanda sükûnet bulacak
R A U F BEY (İstanbul) — Yanlış anlaşıldı efen
tır. Ümit ederim ki, Cemiyeti Akvama müracaat ede
dim. Bendeniz burada tarafımızdan veyahut Lozan
ceklerdir. Yunan Hükümeti bu vereceğimiz cevap
Muahedesinde vaziülimza herhangi bir
hükümetin
neticesinde Lahey Mahkemesine gitmesini asla ka
taarruzu halinde diye bir ifadede bulunmadım. Gay
bul etmiyoruz. Çünkü umuru dahiliyemize ait olan
ri askeri bir mıntıka, herhangi askeri bir Hükümet
bir meselenin beynelmilel bir mahkeme huzurunda
tarafından taarruz vukuunda Muahedeye vaziülimza
muhakeme edilmesini istiklalimizle münafi görüyo
olan hükümetlerin bir vazifesi vardır. Lozan Mua
ruz. Bu cevap neticesinde olabilir ki; Cemiyeti Ak
hedesi azasından herhangi bir hükümete taarruz vaki
vama gidebilir. Cemiyeti Akvam iki devlet arasında
olursa Cemiyeti Akvam da içtima edecekler, müttefisulhu ihlâl edecek bir hadise olmuş bir vaziyetle tet
kan karar verirlerse bizimle beraber gayri askeri mınkik edecek ve bir karar ittihaz edecektir. Cemiyeti
takadaki taarruzu defedeceklerdir. Bendenizin maru
Akvam alelumum iki tarafın hoşnudisini celbedebilezatım bundan ibarettir.
cek bir karar ittihaz etmekle mükelleftir, şimdiye ka
dar
olan da budur. Bu karar bizce gayrı kabili ka
FETHt BEY (Devamla) — Rauf Beyefendi Mua
bul
bir surette tecelli edecek olursa, ona karşı da
hedede böyle bir şey yoktur.
şimdiden hazır bulunmak lâzımdır.
R A U F BEY (İstanbul) —- Boğazlar mukavelena
HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bir
mesinde vardır.
kelimeyi daha ikmal etmek mecburiyetindeyim.
F E T H t BEY (Devamla) — Evet Boğazlar Muka
REİS — Müsaade ediniz efendim. Çok sual sor
velenamesinde doğrudur. Bendeniz Trakya hududu
mak isteyen arkadaşlarımız vardır.
hakkındaki ahkâmı arz ediyorum. Tabii Boğazlar Mu
HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Benkavelenamesinde biz verilmiş olan bilcümle hukuk
ve salâhiyetleri behemehal sonuna kadar istimal ede \ denizinki bitmedi.
|
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REİS — Fuat Paşa söz istemiştir. Süreyya, Reşat,
Yusuf Kemâl, Kâzım Vehbi Beyler, sual sormak is
tiyorlar.
" SÜREYYA BEY (Karesi) — Söz istiyorum.
REİS — Söz sırası gelecek.
REŞAT BEY (Saruhan) — Usulü
müzakereye
dair söz istiyorum.
Efendim; biz Yunanla yeni bir harp
yapacak
olursak jandarma ile değil, ordu ile yapacağız. Koy
duğumuz şu tahsisat, jandarma bütçesinedir. Bunun
ne bir hüsnü tesiri olur, ne de aksi tesiri olur. Bu, ka
nunun metnindeki Edirne ve Çanakkale °keFiWeleri
zaittir, haşivdir. Bunları çıkarmak lazımdır. Yalnız
fasıllardan bahsile bu tahsisat zikredilir, kanunu ka
bul ederiz, geçer gider. Arz edeceğim bundan ibaret
tir.
ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Efendim arz etti
ğim usulde, Meclisi âlinizce gizli kalacak nokta yok
tur. Meclisi Âli ne tarafa para verdiğini pekâlâ bu
celsei hafiyede halledecek ve onu bilerek bu tahsisatı
verecektir. Fethi Beyefendi
buyurdular ki; İstiklâl
mücadelâtında Müdafaai Milliyenin bütçesi munta
zaman yapılıyor ve ona göre idare ediliyor. Halbuki
bendenizin hatırımda kaldığına nazaran gerek o va
kit Maliye Vekili Bey ve gerek Muvazenei Maliye
Encümeni Reisleri ve mazbata muharrirleri, hiç bir
vakitte Müdafaai Milliyenin bir sene zarfında mas
rafının kaça baliğ olacağını ölçemezdi. Malumu âli
niz harp esnasında seferber orduların miktarı tezayüd veya tenakus ettiği, vaziyete göre değişebilirdi.
Onun için daima kısa, kısa tahsisatı munzamalar Mü
dafaai Milliye Vekilinin encümende ordu mevcudu
hakkında verdiği malumatlarla alınır ve sene niha
yetinde kapanırdı. Bendeniz buna muhalif bir usul
de teklif etmedim. Şimdi bendenizin arz etmek iste
diğim mesele; filân jandarma taburunun
mevcudu
şu kadar tezyid edileceğinden, şu kadar pajra verin
şeklinde vaki olmasın; jandarmanın şu, şu fasıllarına
sarf edilmek üzere, mevcudu şu kadar olmak üzere
bir tahsisatı munzamma istiyoruz, tarzında idi. Mamafi Başvekil Fethi Beyefendi bu hususta verdikleri
izahat veçhile, bu işi gizlemeye mahal olmadığı ve
bilhassa bu tahsisatı munzamma ile, siyasî bir nüma
yiş yapılmak istenildiğini söylüyorlar.
Binaenaleyh
benim teklif etmiş olduğum usule hacet kalmamıştır.
Bunu arz etmek üzere söz aldım.
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kilini temin etmekten ibarettir. Bunu Reşat Beyefen
dinin izah ettiği veçhile, esbabı mucibesi Heyeti Celilcce malum olduktan sonra alenen müzakere edi
lir. Okunur, kabul edilir; ki, çünkü hiç bir mahzur
yoktur, çünkü daimi bir kadrodur, daimi bir teşki
lâttır. Yunan meselesi mevcut olmasa dahi hudutla
rımızın emniyetini temin için, zaten bu teşkilât yapı
lacaktı ve bütçede mevcuttu. Fakat bütçenin kesbi
kanuniyet etmesi zamana muhtaç olduğu için şimdi
den teşkilât yapılması için Heyeti Celilenizden bir
tahsisat istemektedir. Halbuki Ali Fuat Paşa HazretIer'nin temas buyurdukları mesele, bir meselei esasi
yedir. Harp tahsisatı, harp bütçesi mevzuu müzakere
olmadığı için bu bahse şimdiden temas etmekte ben
deniz faide görmezdim. Fakat harp
zamanındaki
Maliye Vekilleri ve Muvazenei Maliye encümenleri
mazbata muharrirleri de izah buyursunlar
dediler.
Onun üzerine bendeniz müsaadenizle bu noktaya kı
saca temas edeyim.
Efendiler, harp bütçesi ile yeni Müdafaai Milliye
tahsisatı ile bütün teşkilâtı da dahil olmak üzere bir
faı;!İ olarak İstiklâl Muharebesini hali tabiide tatbik
edilen bütçenin bilumum kavaidi takip ve tatbik edil
mek üzere icra ettik. Arada ne fark vardır? Efendi
ler arada çok azim fark vardır. Harp bütçesi elli mil
yon liradır, yetmiş milyon liradır. Meselâ; 58 mil
yon lira olduğu sene var, 72 milyon lira olduğu sene
var, daha fazla olduğu seneler var. Fakat harp büt
çesi öyle demek değildir. Elli milyon lira veyahut 72
m:!yon lira Müdafaai Milliye işine tahsis edilmiştir.
Bunun artık hududu, o bütçenin âmiri itası olan ma
kamın takdiridir. Yani binnetice bu demektir ki; bu
bütçe üzerinde mürakabei milliye tamamen ifa edil
mez; demektir.

Efendiler; İstiklâl Muharebatının harbi umumiye
nisbeten paranın az sarf olunması, memleketin mü
zayakaya düşmemesi bütçe noktai nazarından yapı
lan ve pek esaslı olan bu inkılaba gerek Müdafaai
Milliye Vekâletinin, gerek Meclisin ve gerek Maliye
Vekâletinin gösterdikleri fartı merbutiyettir. Efen
diler; harbi umuminin (25) milyon lira hesabat açığı
vardır. Bu hesabat açığı bittabi hiç bir zaman suiisti
mal denilemez ve demiyorum. Fakat bu, nedir? Mübayaat için alelhesap sarfiyat, ihalat için alelhesap
verilen bu paraların hesabının arkası senelerden beri
henüz alınamamıştır. Arkasını alsak müteahhitlerin,
şunun, bunun yedinde hazinenin en aşağı 7 - 8 mil
HASAN FEHMİ BEY (Ziraat Vekili) (Gümüş
hane) — Mevzuu müzakere olan lâyihayı kanuniye, j yon liralık bir alacağını görürüz. Biz de İstiklâl mu
1341 senesi bütçesiyle teşkili icabeden jandarma ta- t harebesi hesabatını görecek olursak - ki; yani bütçe
burlarının, 1340 senei haliyesi Şubatında, derhal teş- ı kavaidinin tatbiki ile icra edilen istiklâl mücadelesi— 469 —
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nin hesabına bakarsak - eşhas zimeminde belki an
cak 100 - 150 bin lira görebiliriz. Yani mürakabei
milliye noktai nazarından azim farklar vardır, sarfi
yat noktai nazarından azim farklar vardır. Bilhas
sa bugünkü şeklimiz ve Teşkilatı Esasiye Kanunu
muzun istinat ettiği esaslar, bendeniz zannediyorum
ki; hiç bir zaman Meclisi Âli bu esası bundan sonra
terk etmiyecektir ve etmemesi lâzımdır. Binaenaleyh
bu, bir kere mevzubahis değildir. Bir harp tahsisatı
mevzubahis olduğu takdirde dahi bu nokta üzerinde,
Meclisi Âlinin ve her Mebusun en fazla asabiyemle,
celâdetle, metanetle muhafaza edeceği bir esastır. Bu
esas bir daha terk olunamaz. Binaenaleyh, tecrübe
bize gösteriyor ki, bütçe kavaidinin tatbiki ile dahi
en büyük ordular teçhiz edilebilir, teslih olunabilir,
sevk ve idare olunabilir, iaşe ve ilbas olunabilir ve
hiç bir mahzur görülmüyor. Bunu bilfiil tecrübe edip,
gayet parlak bir neticeye vasıl olduktan sonra artık
maliye için bir esas mesele; memleketin kudreti r.ıaliyesi için fevkalâde haiz olan bir usulü nasıl terk
edebiliriz efendiler? Edemeyiz, olabilir belki ordular,
biraz daha serbest hareket isterler. Fakat o serbest
hareketleri bütçenin tanzimi esnasında ve bütçeyi
tanzim eden Heyeti Vekile, tetkik eden Muvazenei
Maliye, tasdik eden Heyeti aliye; harbe göre onları
nazarı itibare ahr. Hali harbin icabettirdiği vaziyet
leri de nazarı dikkate alır. Fakat şunu iyi bilir ki;
esas fusul ve mevadda münkasam bir bütçenin tama
men murakabeye tabi olabilecek bir bütçe esası ka
tiyen terk olunamaz.
ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Terk olunacağını
zaten kimse söylemedi ki; Hasan Bey.
YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşlar;
bendeniz meselenin umumiyetine dair bir iki kelime
söyliyeceğim. (İşitemiyoruz sesleri)
Malumu aliniz
hatıramızda bir şey var; Lozan muahedesi müzakere
edildiği zaman heyeti murahhasamızın
Yunanistan'
dan istediği tazminat meselesini ne suretle feda ettik?
Bu, hatıramızda henüz mahfuzdur değil mi efendim?
Bu hafıza, bu, mahfuzat şimdi hükümetin istemekte
olduğu şeyleri; keşke yapılmış olsaydı, dedirtir, ada
ma. Bugün de yapılmasına tevessül edilmekte. Za
ten hükümet, bunu düşünmüş, bütçesine koymuştur.
Onun için bunları biran evvel kabul etmek icabeder.
Bu cihetten söyliyecek sözüm yoktur. Malumu aliniz,
meselenin esasına bakacak olursak;
Edirne'de ne
Patrik kavgası vardır, ne de Kostantin'in gitmesi kav
gası vardır. Edirne'de doğrudan doğruya İstanbul si
zin olacaktır; bizim olacaktır kavgası vardır. Mesele
budur. Onun için her ne olursa olsun Türk Milleti
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baki bulundukça ve Türk kudreti baki kaldıkça İs
tanbul da Türklerin elinde bulunacaktır. Cenabı Hak
bu hususta harp mukadder etmiş'ise, isteyerek gide
ceğiz, tereddüde mahal yoktur.
KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Seve. seve.
YUSUF KEMAL BLY (Devamla) — Çünkü me
selenin esası budur. Lozan muahedesinden sonra ar
kadaşlar, bu bizim için ilk Avrupa tecrübesidir. Çün
kü Lozan muahedesinin İngiltere
parlamentosunda
tasdiki sırasında söylenen sözleri hatıra getirirsek (o
zaman, Türkler kuvvetli idiler, Avrupa yekdiğerine
düşmüştü, biz böyle zayıf idik. O zamanın zarureti
olarak, biz bu muahedeyi kabul ettik, yoksa karşı
mızda hakiki bir Türk kuvveti vardı. O kuvvet de
vam edecekti, bunun neticesi olarak kabul ettik.) de
nilmedi mi? Yani Lozan muahedesi birtakım ahvali
fevkalâde neticesi olmak üzere Türklere bahşedilmiş
bir şeydir. O ahvali fevkalâdenin zevali halinde, irtifaı halinde Türkler yine eski hallerine rücu edecek
lerdir. Binaenaleyh Lozan muahedenamesinde Türk
lerin kendilerine temin ettikleri hususatı
muhafaza
edemeyecekler gibi vehimler vardır. Bu vehimleri
izale edecek de hükümetin şimdi gösterdiği ve gös
tereceği metanettir. Başka türlü çare yoktur. Behemahal hukukumuzu muhafaza edeceğiz. Bunların ila
nından, vesairesinden emin olunuz hiç bir zarar gel
meyecektir. Bilakis faide vardır. Bendenizin kanaati
şahsiyeme göre faide gelecektir. Bugünkü hükümeti
mizin - onların tabirince - dünkü Ankara Hükümeti
nin devamı olduğu ve Türk Milletinin azmi azalmak
değil, gittikçe ziyadeleşmekte olduğunu ve dünkü
Maliye Vekili Beyin söylediği gibi, kudreti iktisadiyemiz ne kadar yükseliyorsa beka hakkındaki azmimiz
de, kuvvetimiz de öyle mütekâmil ve farklı olduğu
nu behemahal göstermek lâzımdır.
(Bravo sesleri)
başka türlü çare yoktur. O zaman Avrupa diyecektir;
Lozan muahedesi muvakkat değildir, daimidir. O za
man Yunanistan da diyecektir ki, ebediyen ben is
tanbul'a veda ediyorum. İstanbul'dan ebediyen alâ
kasını kat edecektir. Patrikhane meselesi de kalmaya
caktır.
REİS — Efendim; daha dört zat söz almıştır.
Müzakerenin kifayetine dair takrirler vardır. Müsa
ade ederseniz evvelâ kifayeti müzakere takririni oku
yalım.
REİS — Efendim; daha dört zat söz almıştır.
Kifayet takriri de vardır. Denizli Yusuf Beyin takriri
okunacak.
(Denizli Mebusu Yusuf Beyin takriri okundu)
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ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Verilecek bu para- • arkadaşlarım kadar muhtaç olsaydım, öyle zannedi
yorum ki; Heyeti Vekileniz Meclisin bu ihtiyacını ve
yi istisgar edecek değilim, velevki nümayiş suretiyle
kendisinin
bu husustaki
vazifesini daha
evvelden
olsa dahi bu lüzum (onlarınki sesleri) ve zarureti id
derpiş edecek ve bize izahat verecekti. Demek ki
rak ve itiraf ediyorum. Yalnız ağyardan hali kaldığı
kendileri de bu kabil mühim noktada şüphe etme
mız şu celsede daha bazı tenevvür etmesi iktiza eden
mektedirler. Fakat bittabi, mademki bu sual sorul
noktalar vardır. Muhterem Yusuf Kemal Beyefendi
muştur, şimdi kendilerinden bu celsede işiteceğiz. Be
biraz bu noktalara temas ile izah buyurdular ben
nim sözlerim vaki olan teklifi kanuni ile talep edilen
Yunanistan'ın kendi baş na bizle harbi göze alacağı
tahsisatı
munzamma ne şekilde verilsin, verilmesin
na katiyen inanamıyorum. Başvekil Fethi Beyefen
meselesi
hasıl olmuştur. Sözü Fuat Paşa Hazretleri
diden bu meseleyi soracaktım. O da belki Hariciye
bu bahisle ortaya koymuşlardır, bu hususa dair söy
Vekili kürsüye davet ile bizi tenvir edeceklerdi. Mü
leyeceğim.
zakere kâfi değildir, bizi tenvir edecek nikat vardır.
Yunanistan bizimle katiyen harp etmeye cesaret ede
Yunanlılar Hükümetimize protesto etmişler. Ta
mez. Yalnız ecnebi parmağı var mıdır? Hariciye Ve
bii Hükümetimiz buna cevaben protesto verecekler
kâletinin vesaiti istihsaliyesi işliyor
mu? İşlemezse
dir.
ne götürmüştür? İngiliz duruyor da Fransız mı par
Gazetelerde bir çok neşriyat vardır. Bundan ev
maklıyor? Bunu anlayalım, müzakere bunun için kâ
velki celsei aleniyede Başvekilimiz bundan bahset
fi değildir.
I
miştir. Türklerin. Türk Cumhuriyetinin, Türk Hükü
REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize arz edi
metinin taarruz ve istilâ siyasetini takip etmekte ol
yorum, kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Görmeyen
madığı halde, kendisinin en küçük bir hukukuna bir
ler lütfen el kaldırsın... Kâfi görülmemitşir efen
tecavüzü harici vaki olursa, bir karış toprağı istila
dim.
I
edilmek istenilirse, en büyük şiddet ve kuvvetle mu
Ali Şuuri Bey söz sizindir.
I
kabele edileceğini söylemiştir ve bunu da şiddetli ve
mütevali alkışlarımızla tasvip etmişizdir ve bu mil
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim maruza
tım bu kadardı.
I letin de arzusu, kararı, devletin de siyaseti hazırası
bundan ibarettir. Hepimiz buna muttali bulunuyo
REİS — Söz Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be
yindir.
J ruz. Bu sözler celsei aleniyede bu kadar katiyet ve
aleniyetle söylendikten sonra, talep edilen tahsisatı
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim; Bal
munzamma,
şu şekildeki kanun ile kabul edilmesi
kan devletleri arasında bir kaynaşma olduğunu ve I
baz-ı menafiin telif ve tevhidine gidildiğini gazeteler- I harice karşı nasıl bir maksatla hareket ettiğimizi
de görüyoruz. Hükümet bittabi harici ceryanları aza- I meydana koyar. Bunda mahzur vardır diye düşün
mi dirayet ve basiretle takip etmektedir. Sonra bu I mek zannederim ki, nabemahâldir. Mahzur varsa
edilmiştir. Fakat o zaman
mesele İngilizlerin Musul meselesini kendi lehlerine I celsei aleniyede ihtiyar
hiç
bir
mahzur
görülmedi.
Binaenaleyh teklifi kanu
halletmesi için Yunanistan'ı teşvik ettiğine dair gaze- I
ninin
jandarma
kuvvetlerine
veya şu şekillerine tah
telerde bazı şayiat vardır. Binaenaleyh Balkanlarda I
vuku bulan ittifakların mahiyeti hakikiyesi nedir? i sis olunması: ne de jandarmaya sarf edilmek üzere
bu kadar tahsisatı munzamma verilmesinin takrir
Hükümet bu hususta malumat almış mıdır? Bu itti
faklarda bizi alâkadar edecek bir cihet var mıdır? I edilmesini ve ne de şu şekilde tadil edilmesini, ne de
Reşat Bey biraderimizin dedikleri gibi, iki memleket
Bu noktaların izah edilmesini rica ederim.
isminin hazfiyle lâyihai kanuniyenin lağvedilmesini
REİS — Süreyya Bey; siz de söz isteyiniz, tak- I
zaruri görmüyorum. Bu itibarla müzakereyi kâfi gö
rirde sual olamaz. Ya evrakı varideye alacağız, niha- I
rüyorum ve derhal lâyihai kanuniyenin reye konul
yet okuyacağız, yahut söz isteyip soracaksınız.
I
masını teklif ediyorum.
A H M E T SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim
bendeniz Yunanistan topraklarında vaki olan ve ga- I
MAHİR EFENDİ
(Kastamonu) — Muhterem
zetelerde dahi intişar eden havadislere nazaran, Baş- j efendiler; harp iki şeye istinaden yapılır. Biri hak,
vekilimizin lisanından dahi işittiğimiz didinme ve I ikincisi kuvvet. Harp eden muharip evvelemirde hak
kaynaşma hareketlerinden bazı arkadaşlarım kadar I kın kendi yeddi iktidarında olduğunu bilmeli. İkinci
daha şümullü bir mahiyette ihtiraz etmiyorum. Se- j derecede de hakkı muhafaza edecek kuvvete sahip
bebi de, eğer sorulan suallerin cevabına suali soran j olmalı. Celsei aleniyede Fethi Beyefendinin lisanın— 47 I —
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dan dinlediğimiz ahvali hariciyeye göre hakkın bizde
olduğunda şüphe yoktur. (Bravo sesleri) İler kim ile
hak beraber olursa, o kimse galiptir.
HAMDULLAH SUPHİ BEY (istanbul) — Ah;
keşke öyle olsa.
MAHİR EFENDİ (Devamla) — O kimse mansur ve muzafferdir. O hakka karşı gelmez.
Kuvvete karşı gelince, Yunanlıları yumruğu al
tında ezen, İaşelerini ayaklan ile çiğneyen, on beş
günde İzmir'den denize döken kuvvet ve kudret bi
zimle beraberdir. Şu halde tereddüt edecek hiç bir
nokta yoktur. Hatta ben bu müzakeratı nabemahâl
gördüm. Şu kadar ki, Napolyon'a sormuşlar; harp
ne ile olur. Para ile. Tekrar sormuşlar; harp ne ile
olur? Para ile. Tekrar sormuşlar, harp ne ile olur?
Para, para ile. O halde bize lazım olan paradır, pa
radır. (Alkışlar) Yoksa hak da bizimle
beraberdir.
Bütün dünyaya karşı koyacak pazuyu hakikide bi
zimledir. (Bravo hocam sesleri) Şu halde bizden de
pek az bir para istiyorlar. Şunu böyle mi verelim;
şöyle mi verelim diye tereddüde mahal yoktur. Bina
enaleyh bu parayı kabul edelim de Cenabı Hak da
bize ihsan edeceği yeniden bir muzafferiyete, yeni
den bir galibiyete intizar edelim. Tebşir ederim sizi.
(Bravo sesleri şiddetli alkışlar)
Hatırıma bir nokta geliyor ki; -Şükrü Beyefendi
de o noktayı bana izah ederler, İnşallah. Malumu
âlinizdir ki, İtalya muharebesi temadi etti. İtalyan
lar Trablusgarp'te ihrazı galebe edemedi. Nihayetülemir başımıza Balkan muharebesini çıkarttı. Onun
üzerine hem İtalya muharebesi bitti, hem de biz bit
tik. Fakat şimdi acaba Musul meselesini halletmek
için,, bunda İngiliz parmağı var mı, yok mu? Şükrü
Beyefendi bize izah edip inşirahı kalp bahş ederler
se ona teşekkür ederim.
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler bazı arkadaş
larım gibi bendeniz de bu meseleyi sırf bir Yunan
meselesi olarak telakki etmiyorum. Eğer Yunan me
selesi olsaydı bu kadar uzun müzakereye bile mahal
görülmeyeceği kanaatındayım. Mademki bir celsei
hafi aktedilmiştir, vaziyeti siyasiyei hariciyenin tamamiyle tenevvür edebilmesi için bendeniz de bir kaç
sual sormayı münasip gördüm.
Birinci Sual : Boğazlar komisyonunda bir ihtilâf
mevzubahis idi. Bu elan da mevzubahis midir? Bu
nun mahiyeti nedir? Bu bapta Hariciye Vekili Beyin
veyahut Başvekil Beyefendinin izahat vermelerini
rica ederim.
İkinci mesele; Varangel donanmasının Rusya'ya
iade edilmesi meselesidir. Filhakika komşu bir dev
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letin vesaiti harbiyesine müdahale etmek hatırımız
dan geçmez. Fakat Karadeniz hakimiyeti bahriyesi
ne müdahale etmek hatırımızdan geçmez. Fakat Ka
radeniz hakimiyeti bahriyesine taalluk eden bu me
sele hakkında hükümetin ne düşündüğünü bilmek de
elbette faideli olur.
Üçüncü mesele; efendiler, malumu âlinizdir ki,
geçen sene Yavuz'un tamiri ve tahtelbahir inşası için
bir tahsisat konmuştur. Fakat yine ve ne esbaba mebni, bunlar yapılamadı? Acaba bugüne kadar hükü
met bir tahtelbahir aldı mı? İzahat ita etmelerini rica
ediyorum.
REİS — Rauf Bey söz sizindir.
RAUF BEY (İstanbul) — Müzakerenin temadi
sine sebep Ali Fuat Paşa Hazretlerinin Meclisi Âli
nizde arz ettiği bir noktanın lâyıkıyle anlaşamama
sından ileri gelmiştir.
Ali Fuat Paşa Hazretleri; Meclisin bilâkaydü şart,
alelusul murakabesi olmasın diye hiç bir ifadede bu
lunmadığı gibi, izhar da etmedi ve edemezdi. Yalnız
askeri noktai nazardan, filân taburun, filân yere git
mesinde faide var mıdır, yok mudur? Bu mesele üze
rine Reşat Beyin teklifi veçhile filân, falan isimler
çıkmakla temini maksat edilir şekilde bir teklifte bu
lundu. Yoksa Meclisi Âli hafi celsede de teferruatı
tetkik edebilir. Celsei aleniyede lüzum ve zarurete
binaen hafi tutulması
hükümetçe lazımsa Meclisi
Âlide de her hangi bir bütçenin teferruatı tetkik edi
lebilir. Celsei hafiye lüzum ve zarurete binaen heyeti
umumiyesi reye konabilir. Her halde tenkit ve mürakebeden istisna bir şekle kimse taraftar değildir.
Elbette bunu söylemek istiyor.
İkincisi efendim; Rüfekayı muhteremeden bazı
ları Yunanistan mevzubahis olunca çok küçük gö
rüyorlar ve acaba İngiliz var mıdır, diyorlar ve İn
giliz varsa ciddidir diye telâkki ediyorlar. Mazur gör
sünler efendiler. Düşman istisgar etmek caiz değil
dir. Düşmanı istisgar ile tarihimizde çok büyük ha
talar edildiği vakidir. Onun için Yunanistan'ı istis
gar etmektense, vatanımızı Yunanistan'a karşı ve
icabında onları takviye edecek İngilizlere karşı da
müdafaa etmek mecburiyetindeyiz ve zannediyorum
ki; Hükümet de kademe, kademe bunları düşünmek
ve temin etmek vaziyetindedir. Hiç şüphe etmiyo
rum ki; gerek Başvekil ve gerek Hariciye Vekili Be
yefendiler lütfen cevap verirler ve biz de anlarız.
Fakat her halde çok rica ediyorum, Yunanistan bize
hücum edemez, kabil değildir, tarzında
muhakeme
edip vakit gaip etmiyelim. Yunanistan bize çok mü-
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essir olarak tecavüz edebilir. Trakya
üzerinde ve j da Fransa"y-i bu suretle Avrupa'da ınütehakkim bir
vaziyette bırakmamak için elinde zaman zaman, biiâ
bahren mühim tesirler yapabilir. Ay m zamanda Mu
fasıla kullanabileceği vasıtaları vardı. Bunları zaman
sul meselesini lehine hallederek başımıza bir Kiirdiszaman hesap ile ve bilâ israf kullanmakta devam
tan meselesi çıkarması ve memleketimizi ikiye ayır
ediyordu. Evvelce Fransızların belini büken bir bey
mak için bir hareketin başlangıcı da olabilir. Fakat
nelmilel borçlar meselesi vardı. Fransa vaziyeti iktiher halde mesele, bir İngiliz var mıdır, yok mudur
sadiyesi biraz yükselip de kuvvei maliyece istiklâli
meselesi değildir. Yalnız Yunan Hükümetinin bu
tanımını elde edeceği zaman, derhal ortaya beynel
günkü vaziyeti ile müstacelen almakta olduğu tedamilel borçlar meselesini çıkardı. Aralarındaki mesabire karşı biz de tacil ve tesrii hareket etmek zaruilden sarfınazar, bu gibi işlerde İngiliz ve Amerika
retindeyiz. Ondan sonra da lüzum görülürse kade
lılar
daima müttehid hareket etmişlerdir.
melerini, yani İngilizlerin teşvik edip etmediklerini
anlamak icabeder. Fakat her halde evvelen, İngiliz
Avrupa ve Asya'ya taalluk cdtn meselelerde Ame
olsa da olmasa da, Yunan'a karşı tedabir almaya
rika nın İngilizlerden ayrılması pek nadir görülmüş
mecburuz. Amma arkasından İngiliz çıkacakmış, ona
tür. Vakıa Fransa doğrudan doğruya
Amerika'ya
karşı da müdafaa edeceğiz ve bunlara Fransız filân
borçludur. Fakat Amerika
İngiltere'nin teşviki ile
da iltihak ederse ona karşı da duracağımıza da hiç
borçlar meselesini iki ayda, üç ayda bir ortaya atar.
şüphe yoktur. Maruzatım bundan ibarettir.
Nitekim son günlerde de «burada» aynı
meseleyi
ortaya atmıştır. Avrupa'da borçların tesviyesi mese
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Hariciye Vekili) (iYıentelesi mevzubahis olunca Fransa maliyesinin iflâs et
şe) — Efendiler afedersiniz. Gripten yeni kalktım, se
mesi demektir. Frank sıfıra düşer. Fransa'nın düşün
sim kısıktır. Arkadaşlar biraz daha yakın gelirlerse
düğü şey: aman Frank sıfıra düşmesin.
daha ziyade işitirler zannederim.
İkincisi de; bir Alman meselesi vardır. Almanya
Memleketimizin cihan siyasetindeki vaziyetini iyi
tabiidir ki, kalbinde Fransa'ya karşı geniş bir kin
ce anlamak için, cihan siyasetindeki vaziyeti iyice
besliyor. İlk fırsatta Fransa'nın kafasını ezmek için
anlamak ve tesbit etmek için evvelemirde bu cihan
çalışmaktadır. Gizli teşkilâtla ordusu Rayışver polis,
siyasetinin takip ettiği ceryanları görmek lâzımdır.
jandarma teşkilâtı ile ve mekteplerdeki askeri tâlim
Efendiler bugün; dünyada teressüm eden üç mü
ve sporları ile, vesaire ile ordusunu
yapmaktadır.
him siyaset vardır. Birisi Avrupa kıtası siyasetidir
Fransa bu itibarla Almanya'dan
daima endişenâk
ki; bu Fransız siyasetidir.
bir haldedir. O halde İngiltere ikide bir, köprü baş
ları, Rur meselelerini ortaya atar ve Fransa'yı elde
İkincisi; müstemleke siyasetidir ki: bu İngiliz si
tutacak bir ökse gibi kullanır. Almanya vaziyet böy
yasetidir.
le mütereddit bulunduğu bir zamanda, Makdonâld
Diğeri de dünyayı kapitalistlerin elinden kurtarıp
Hükümetinin
son devirlerinde, Fransa'da Heriyo ka
hürriyete sevk ve isal etmek şeklinde tecelli eden
binesi mevki hükümeti teşkil etti. Heriyo, malumu
bir siyasettir ki; o da Rus siyasetidir, Bolşevik siya
âliniz. Fransa Mebusanının sol cenahına merbuttur
setidir.
ve eskiden beri Bolşeviklerle anlaşmak taraftarıdır.
Efendiler bu üç siyaset yekdiğerine zıddı tam ha
Nitekim
gelir gelmez Rusya Bolşevikasını tanımıştır.
lindedirler ve muarızdırlar. Vakıa manzarai hariciye
Diğer
taraftan
da İngiltere'nin gerek Rur meselesin
itibariyle, İngiliz siyaseti ile «Kontinantâl»
siyaseti
de
ve
gerek
mali
meselelerde boyunduruğu altından
bazan birleşir gibi görünüyorsa da haddi zatında
kurtulmak
istemiştir.
Fakat o sırada Makdonâld ka
tezat bu iki siyaset arasındadır. Çünkü her ne kadar
binesi değişmiş yerine muhafazakârlar büyük bir ek
Fransa harpten zayıf çıkmış ise de ordu itibariyle,
seriyetle gelmiştir.
siyaset itibariyle, Avrupa kıtasındaki bütün devletler,
«hegemonya» sı yani tefevvuku altına girmiş bulu
nuyordu. İngiltere mütarekeden soma, mütarekenin
akabinde, yavaş yavaş harbi umumide gerek Avru
pa'da, gerek Asya'da elde ettiği tefevvuku kaybet
mişti ve bu gidişle Avrupa'yı Fransa idaresi altında
görüyor vaziyete gelmişti. Makdonâld kabinesinin
re'sikâra geçmesi bu İngiltere siyasetinin, sükûtunun
müntehasını teşkil etti. Fakat İngiltere aynı zaman

Muhafazakârlar gelir gelmez, merbut
oldukları
o eski ananeye tevfikan, gayet haşin bir surette eski
politikalarına devam ettiler. İlk darbeyi indirmişler,
ikinci darbeyi yiyen Fransa olmuştur. Üçüncü dar
beyi de Ruslar yemiştir. Fransa'da yine Frank me
selesi ile, o sırada İspanya'da tahaddüs eden Rif me
selesidir ki; Abdülkerim'in İspanyol istilâsından kur
tardığı Rif havalisinden dolayı İngiltere'nin bahset-

İ : 47

4 . 2 . 1341

tiklerini kabul etmek mecburiyetinde kaldı. İngilte
re bu suretle Fransa'yı Avrupa mesailinde kısmen
olsun kendisine peyk yapacak bir vaziyettedir. Fakat
Fransa'nın, İngiltere'nin peyki olmak demek, tarihi
rollerinden sarfınazar etmesi
demektir. - Hususile
Şarkta - O halde «net» olarak iki ceryan vardır.
Bir; İngiltere kraliyetinin tahtı tefevvukunda Av
rupa ceryanı ve buna mukabil Rus cereyanı. Efen
diler Türkiye'nin bu iki ceryan arasındaki vaziyeti
nedir? Bunu görmek için Türkiye haritasına bakmak
lâzımdır.
Türkiye haritası Şimal tarafından Rusya'ya mer
buttur. Bugünkü vaziyetimiz Ruslarla, eskiden oldu
ğu gibi, tamamiyle dostanedir. Çünkü; bu dostane
olmakta bizim kadar, Rusların da menfaati vardır.
Çünkü Rusya'nın gayesi ikidir. Birisi ideâl, mefkure
gayesidir. Yani dünyayı Bolşevik yapmak gayesidir.
Bu gayeyi güden zimamdaran, gerek üçüncü enter
nasyonalde olsun, gerek hükümette olsun bu gayeyi
takip eden, bu mefkure sahibi zimamdaran bu emel
lerinde halistirler, ciddidirler. Onlar için Bolşevizim
bir safhai iktisadidir. Evvelâ kapital teşekkül eder,
sonra sermayedar ile amele arasına ihtilâf girer. Bolşevizmin ekilmesine salih toprak hazırlanmış olur.
Öyle hazırlanan toprak kendisine en yakın olan top
raklardır ki; bu da evvelemirde Polonya'dır. Çünkü
Polonya'nın nısfından ziyadesi Rus lisanı ile mütekellimdir ve Rus harsile büyümüştür ve Ruslar orayı
çok iyi bilirler.
İkincisi Almanya ve üçüncüsü Besarabya'dır ve o
koldan Avrupa'ya
ilerlemektir. Rus
ajanları için
Fransa da iyi bir sahai faaliyet
olmuştur. Çünkü
Fransız Sosyalistleri eskiden beri idealist sosyalist
lerdir. Londra partisi gibi materyalist sosyalistler de
ğillerdir. Daha ziyade kitap sosyalistleri, kürsü sos
yalistleridir.
Fransız sosyalistleri Bolşevizm mefkuresi ceryanını daha evvel kabul etmişlerdir. Çünkü hakikaten
insan tetkik edecek olursa, bilhassa insaniyet noktai
nazarından tetkik edecek olursak Avrupa sosyete ve
içtimalarından çok iyi tarafları vardır. Bidayette İn
giltere sosyalist liberal partisi de bolşeviklerle müt
tefik hareket etmeyi kabul
etmişlerdir.
Bilhassa
Makdonald kabinesi mevkii iktidarda iken Ruslarla
anlaşmak siyasetini ihtiyar etmişler ve hatta bir mua
hede akdetmişlerdi. Fakat Makdonald kabinesi siya
seti hariciyede bu fikri tatbik edemedi. Çünkü İngil
tere ve Fransa gibi asırlardan beri siyaseti hariciye
yapan memleketlerde birtakım
ananeler hasıl olur
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ki; o ananeleri idare etmek hükümetlerin elinde de
ğildir. Makdonald geçenlerde bir nutkunda söylüyor
du. Ben eğer mevkii iktidara gelirsem, bütün cihanı
mesut ederim. Herkesin beratı hürriyetini eline veri
rim ve bütün müstemlekeleri serbest kılarım. Fakat
geldim, öyle bir makinenin içerisine girdim ki, ben
kendimi gaip ettim, diyor ki; hakikaten böyledir ve
en ziyade anane siyaseti takip edilen bir İngiltere'dir.
Fransa'da da vardır. Fakat bu kadar değildir, işte
İngiltere'de takip edilen işte o anane Türklere düş
mandır. O anane Türklerin bizatihi
mevcudiyetini
ve istiklâlini kendilerinin şarkta ve Asya'da malik ol
dukları müstemlekelere mani ve tehlike addetmekte
dirler. Diyorlar ki; bir Türkiye mevcut kaldıkça bir
gün; Mısır, Hindistan. Kafkasya, şurası, burası Tür
kiye'ye istinat edecek ve kesbı istiklâl edeceklerdir.
Eğer bu, İngiltere adası da. kendi müstemlekelerin
den tecerrüd ederse aç ölmeye mahkûm kalır.
Efendiler; İngiltere'ye karşı biz, istediğimiz kadar
düşman değiliz, biz kendi yurdumuzda, kendi yağı
mızla kavrulacağız, diyelim. İnanmaz, inanmadığı su
nunla sabittir. Bizi Avrupa alemine, bugün Türkler
ittihadı islam siyaseti takip ediyor. Türkler Hindi,
Mısır'a ihtilâle teşvik ediyor, Abdülkerim'i kandıran
Türklerdir, Çad Gölünün kenarında bir Arap kabilesi
bilmem ne yapmış. Türkler yaptırmışlar şeklinde propSganda yaparak bütün banlara karşı Türkleri göste
riyorlar. Aynı zamanda İslâm âlemine karşı dönüyor;
Türkler bolşevik olmuşlardır. Türkler halifeyi kovdu
lar, Türkler gâvur olmuştur. İslâmiyete karşı yaptığı
propaganda da budur.
Musul meselesi dahi ingiltere'min bize olan kasdını
gösterir bir şeydir. İngiltere'nin Musul'da ne işi var?
Petrol madenlerini verelim, imtiyazını alsın, fakat top
rağını bize bıraksın. Gayesi, petrol madenleri değildir.
Petrol madenleri ikinci derecede kaiır. Onun gayesi,
demin Rauf Beyefendinin dediği gibi, Türkiye'yi bir
de Şarktan, sarmaktır. Musul'da. Süleymaniye'de, şu
rada, burada mevcut oian kürtleri aldatarak, size is
tiklâl veriyorum, diyerek sımai tarafımızdan bize da
ima hasım olacak bir kütle yaratmayı düşünmektedir.
Belki bu tariki Baku'ya kadar götürmektir. Bu suretle
İran'daki petroller ele geçtikten sonra İrak'taki petrol
madenleri eline geçirir \e Baku'ya kadar gider. Yani
dünyanın bu en zengin petrol dizmanîarını havi olan
havza eline geçer, Ve aynı zamanda bir taş ile iki kuş
vurmuş olur.
Bendenizce İngiltere'nin yaptığı, siyaset budur ve
bu her gün misalleri, ile îeyyüd etmektedir. İngiltere'de

İ : 47

4.2

hizmet eden arkadaşlar bilirler. E Tendiler bu siyaset
ten, o vaktin sosyalistleri de kurtulamamışlardır. Makdonald, İstanbul'da kendisine verilen
ziyafetlerde.
Türklerin şöyle dost olduğunu ve Musul'un Türklerin
olduğunu alenen söylemiştir. Halbuki mevkii iktidarda
iken Musul müzakeresine yaklaşmak bile istememiştir.
Yanaşmışsa bile bizi iğfal içindir. İngiltere'nin bu su
retle Türkiye'ye olan alâkasını anlattıktan sonra ve
Baku'yu matmaı nazar yaptığını da ilâve ettikten son
ra, Türk dostluğunun Rusya'ya müfit olduğunu kıs
men anlatmış oldum, zannederim. Filhakika Ruslar
bizde, Rus bolşevizmini bir çok şeyleri tecrübe etti.
Sanayii bolşevikleştirmeye muvaffak olamadı. Arazi
yi bolşevikleştirmeye muvaffak olamadı. Yalnız tica
reti dahiliyeyi, devlet inhisarı altına aldırtmaya muvaf
fak oldu ve en büyük darbeyi İngiltere'ye bu suretle
indirdi ve indirmektedir. Rusya ticareti hariciyesini
bir seneden beri dehşetli surette inkişaf ettirmş ve bun
dan yalnız istifade eden Ruslar olmuştur. İngiliz tüc
carları bundan müstefid olamamışlardır. İngiltere bun
dan şu suretle müteessirdir. Bir defa Rusya kârını kay
betmiştir. İkincisi yarın bu kadar müspet neticeler ve
ren bu siyaseti ticariyenin liberal partinin programına
girmesi ihtimali de vardır. Bugün liberal parti ile be
raber olacaktır. liberal partiye en çok düşman olan
küçük sermaye cshabı, liberal parti ile beraber ola
caktır ve liberal parti İngiltere'nin en büyük partisi
olacaktır. Tabiidir ki, muhafazakâr fırka en ziyade
bundan korkmaktadır. Bundan başka bolşevizme bu
kadar düşman olan İngiltere'yi, Rusya başka taraf
lardan avlamayı bulmuştur. O da İngiltere'nin en çok
istinat ettiği Hindistan yollarını tutmuştur. Hindistan'a
hemcivar olan yerlerde son zamanlarda bazı teşkilâtı
siyasiyede bulunmuşlardır. Ruslar, Başkurt, Kâşgar
Cumhuriyetini, Kırgız Cumhuriyetini ve Tacik Cum
huriyeti diye birtakım cumhuriyetler yapmış ve ora
da birtakım teşkilât ve tertibatta bulunarak bu cum
huriyetlerin veçhei azimetlerini hep cenuba doğru
sevk etmiştir. Aynı lisanı söyleyen komşu milletlerin
istiklâlini gören esir milletler derhal komşuları gibi
istiklâl çareleri arayacaktır ve ona komşuları diyecek
lerdir ki; bizim gibi yapınız, ihtilâl ediniz, atınız ba
şınızdan bu kâbusu. Siz de olursunuz.
Tabii bu İngiltere için bir tehlikedir. Rusya İn
giltere ile uğraşırken bir de Türkiye gibi kendisi ile
hudut, dahilinde Türk ırkından bir çok nüfusu mev
cut olan bir kıtayı da gücendirmek istemezdi. Evvelâ
cenup tarafını dostlukla temin etmek lâzım. Bina
enaleyh bu itibarla Türkiye, Rusya dostluğu için çok
mühim ve çok kıymetlidir. Rus dostluğunun bizim

1341

C : 2

için ne kadar kıymetli olduğunu istiklâl muharebe
lerinde gördük. Saniyen bizim ikinci bir faidemiz
vardır. Biz Rusya'yı çarlık görmektense bolşevik gör
meyi her vakit tercih ederiz. (Doğru sesleri) ve bizim
yegâne şeyimiz, bolşevizmin Rusya'da baka bulma
sında, daim olmasındadır. İhtimâl hatıra gelir; bolşe.vizm teşekkül etikten sonra eski usulere imtisalen,
eski Rusların arzusunu takiben İstanbul yollarını tu
tacak ve gözünü İstanbul'a çevirecek. İhtimaldir, fa
kat bu ihtimâl çok baid bir ihtimâldir. Ben bugün
yakın tehlikelerle uğraşırken ufak bir ihtimâli nazarı
itibare alarak kuvvetimi feda edemem. Rusya'nın
bizimle dost olması bizim için çok faidelidir. Çünkü
bu dostluğun harici düşmanlarımız üzerine büyük te
siri olacaktır. Evvelâ İngiltere'yi arz ettim. Düşman
larımız sayılabilecektir.
Evvelâ İngiltere'yi arz ettim. Bundan sonra ikin
ci ananevi bir düşmanımız vardır. Her zaman ve her
vesile ile İstanbul'a gözünü diken ve İstanbul'u al
mak istiyen ve bu suretle Bizans İmparatorluğunu ih
ya etmek fikrini taşıyan Yunanlılardır.
Üçüncü ve tabii bir tehlike daha vardır ki; 0 da
İtalyandır ve İtalyan tehlikesidir. İtalyanlar nüfus
itibariyle her sene 5 - 6 yüz bin raddesinde artmak
tadır ve bu artan nüfusa kendi toprakları kâfi gelme
mektedir. Amerikalılar memleketlerine hariçten gele
cekleri artık kabul etmemektedirler. İtalyanlar ise
Trablus'a gitmek istemiyorlar. Dahilde ise aç kalıyor
lar. İtalya zimamdaranı, İtalya muharrirleri kendile
ri için Anadoluyu mukadder biliyorlar. Bu zihniyet
leridir ki; İtalyanları bize düşman etmiştir. İtalyanlar
bize düşman değildir. Fakat zihniyetleri düşmandır.
Şimdi efendiler; bu üç düşmanın ne yapabileceğini
arz edeyim.
Evvelâ İngiltere; İngiltere'nin büyük bir sözü var
dır ki; hakikaten bu söz büyüktür. Ayrıca da büyük
sabrı vardır. Efendiler, o büyük söz de şudur: «Bek
le ve gör.» Sabır da büyüktür. Şimdi efendiler, İn
gilizler Türkler için; şu sözü söylemekte ve şu zihni
yeti taşımaktadırlar. «Türk adam olmamıştır, bütün
yaptıkları bu inkılâbî muharebe vesaire hep zahiri
şeylerdir. Türklerin hududuna düşman geldi. Bu ise
Türklerin asabiyetine dokundu, derhâl ayaklandılar,
düşman da zayıftı, harbettiler ve düşmanı memleket
lerinden attılar. Şimdi çubuklarını yakıp keyiflerine
bakıyorlar. Siyaseti hariciye ile, iktisatla meşgul de
ğildirler. Meşgul olsalar da kabiliyetleri yoktur.
Binaenaleyh bir gün pişmiş yemiş gibi düşeceklerdir.
O günü bekîiyelim.» Diyorlar. Şimdi arz ettiğim gibi
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bu bir defa siyaseti katiyeleridir. «Fakat buna mu
kabil yapacağımız şeyler de vardır. Niçin bu sukutu
tesri etmiyelim», diyorlar. Bu sukutu tesri edecek çare
şunlardır.
Evvelen malumdur ki; Türkiye sermayeye muhtaç
tır. Bütün dünya marşellerini Türkiye'ye karşı kapa
talım, kapattıralım. Bir propaganda yapalım, Türki
ye'de asayiş yoktur diyelim, Türkiye'de emniyet ol
madığı fikrini sokalım. Türkiye'de sermayenin çalış
masına imkân yoktur, Türkiye'de ecnebi düşmanlığı
vardır diyerek, bir takım propagandalar yapalım ve
bu suretle sukutlarını tacil etmiş olalım.» diyorlar. Bir
Fransız dediği gibi» iftira edenler, iftira eylediğini
mutlaka yaparlar.»
İkinci düşünceleri de; Türkleri kuvayı müdafaasın
dan mahrum edelim; diyorlar. Meselâ; Türkler filân
yerden fişenk alıyormuş; hemen kendilerine diyelim
ki; alacağınız fişenkleri biz verelim. Bu suretle ken
dilerine vakit kaybettirelim. Yahut o fişenkleri biz
alalım ve bu suretle onlara mani olalım. Sonra, me
selâ yine tayyare alacaklarmış; onların alacakları tay
yareyi biz alalım ve bu suretle kendilerini kuvayı mü
dafaadan mahrum edelim düşüncesini, zihniyetini bes
liyorlar.
Üçüncü fikirleri de siyasidir ki; o da Musul me
selesidir. Bu hususta lâzım gelen şeyi yapmaktadırlar
ve bu hususta da lâzım gelen şeyi yapmaktadırlar ve
bu hususta da lâzım gelen propagandayı da icradan
geri durmamaktadırlar. Bu suretle aleyhimizde lâzım
gelen tertibatı almaktadırlar. Teşkilâtlarını yapmak
tadırlar ve bu teşkilâtlarını İran'ın cenup taraflarına
kadar temdit etmişler, sirayet ettirmişlerdir. İngiltere'
nin bize doğrudan doğruya düşmanlık yapabilmesi
için ne yapabileceğini çok salâhiyettar bir zatla gö
rüştüm. İki milyon asker ve bir o kadar da masraf
yapmaya mütevekkiftir, dedi. Halbuki efendiler İn
giltere'nin efkârı umumiyesi böyle bir fedakârlığa
mütehammil değildir ve yapamaz efendiler. Bina
enaleyh İngiltere'nin bize karşı açık göğüsle ve mer
dane bir surette taarruzu yoktur ve yapamaz, bunu
kendilerinden beklemeyiniz.
Yunanlıların; kendilerince en büyük maziyetleri;
kendilerini dünyanın dahii siyasisi addetmeleridir.
Patriklik meselesini de bu suretle ihdas etmişlerdir.
Lozan'da malum olan kavgayı Fethi Beyefendi anlat
tılar. Ondan sonra Meletyos Efendi gitti, Griguvar
Efendi geldi. Biz hiç bir şeylerine karışmadık, ken
dileri pekâlâ yaşıyorlardı. Rumlar mübadele mesele
sinde, yani bizim etabli kelimesi üzerinde İsrar etme
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diler. Gazetelerimizin bu hususu yazmalarından ve
hükümetimizin de patrikhaneye küskün bulunmasın
dan; İstanbul'daki Rumların tehlikede olduklannı
ve tehlike gününün yaklaştığını anladılar. Yunanis
tan ise İstanbul'dan sarfı nazar edemiyor. Onu dai
ma bir rüya gibi görmektedir. İstanbul onun 'bir kı
zıl elmasıdır. Ümidine vasıl olabilmek için dahilde
Rum nüfusunu muhafaza eylemek lâzımdır. İşte o
nüfusu da muhafaza eden patrikhanedir. İşte arzettiğim gibi efendiler; kendi fÜkirlerince
bu kuvveti
tutmak lâzımdır ve kuvveti tutacak olan da
patrikhanedir. Ona can <vermdk lâzımdır. Efen
diler; bin türlü entrikalarla
bazı
memurlarını
zayıf halerinden istifade ederek, komisyonun da
'bazı hissiyatından istifade ederek İstanbul'da pek çok
Rumların kalmasını temin etmişlerdir. Fakat hüküme
tin çok ciddi tetbirleri karşısında, tedbirleri müessir
olamamıştır. Onun üzerine Patrikhaneyi 'kurtarmak lâ
zımıdır. Fakat Patrikhane eski Patrikhane değildir.
Yunan idaresine merbut, Yunanın tahtı himayesinde,
mevcudiyeti beynelmilel tasdik edilmtiş bir Patrikha
ne 'ihdasını siyaset ittihaz etmişlerdir. Kositantin efen
dinin Patnik intihabı bu siyasetin eseridir. Katiyen
tesadüf eseri değildir. Çünfci bir taş ile iki kuş vur
muş olacaklardı ki; binincisi etabli kelimesini hallet
miş olacaklardı. İkinci 'büyük tehlike de; diyorlar
ki erendiler; «her papaz, fermanlarında mezkûr ol
duğu üzere Fener'de mülkim sayılır,» binaenaleyh her
papaz Fenerlidir ve her papaz mübadeleden müs
tesnadır.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Fener sön
dü.
ŞÜKRÜ KAYA ©EY (Devamla) — Binaenaleyh
nıe kadar gitmiş, gelmiş papaz varsa bunları İsttanbula
tekrar sokmaktır.
İkincisi; bu fikri kabul ettikten sonra bir gün Yu
nan tabiiyetini haiz bir metropolitin patrik oknasmı
dahi temin etmektedir. Günki mübadele muahedesi
mucibince; tarafeyn 'topraklarına ayak 'basan müba
diller derhal 'bulunduğu yerde tabiiyetini i'ktisab eder,
yani bir Rumelili buraya ayak bastığı günde mutla
ka Türk olmuştur. Bir Anadolulu Selân'iğe ayak bas
tığı gün Yunanlı olmuştur. Binaenaleyh buradan gi
den ne kadar Rum mübadiller varsa hepsi Yunanlı
olmuştur. Nitekim o kanun mucibince Arap oğlu
Kostantin efendi dahî Yunanlı olmuştur, mübadil ol
muştur. Oradan gelirken de Aganyos efendi paitrik
olacak, Yunanistan fikrimi güdecekttir. Bu da patrik
olunca o vakit söylemek 'kolaydır. Çünki İslam i-
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yetle alâkası yok. Bu tabiiyetlerin fevkinde bir şey
dir. Ha Yunanlı olmuş, ha Türk olmuş, ehemmiyeti
yok, denilecek ve bu suretle yavaş, yavaş Yunan organıiyesi 'husule gelecektir.
Yunariistanın 'başika bir gayesi daha vardır. Vaktile büyük bir Ortodoksluk vardı. Tarihte büyük rol
ler oynamışlardır. Makarrratı
mukaddese siyasetini
çıkarmıştı. Patrikhane vasıtasile Türfkiye üzerine ha
kim oluyordu. Bugün ise o imparatorluk kalkmıştır
ki.*- bu imparatorluk malumu âliniz Rusyadır. Şimdi
onun, yerine birisi kaim olmak istiyor. O da kimdir
bilir rrJİsiniiz efendileri Yunanlılar, Yunan hükümeti
dir. Şimdi Yunanistan münhal bir yer vardır ve
onun f ilerince orasını almak 'lâzımdır. Bütün âieme
karşı kendierinıi Oritodoks hamisi yapmak ve bu su
rette de Türkiye'de de Ortodoksluğu ihya ermek istiyor
lar. Fethi Beyefendinin verdikleri tafsilâtta fikir câr.z
bir surette görünüyor. Yunanistan efkârını t eh y iç et
tiği gibi Ortodoksluk âlemine de bir tecavüz olmuş
tur, deniyor. Tabii buna karşı Türklerin takip etmesi
lâzım gelen siyaset; ewelern/ir<de Yunanistanın bu tuta
mak yerini kırmaktır. Yani mümkün mentebe Rum nü
fusu ve nüfuzunu azaltmak ve Patrikhaneyi lâyik oldu
ğu mevkie indirmektir. O halde Yunanistan bize ne
yapabilir?
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Ceryaniardan üçüncüsü de; kontinantal
siyaseti
demiştim. Yani Fransızların hegemonlan altında tat
bik etmek isledikleri siyasettir. Bu siyaset evvelen Al
manya'ya müteveccihtir. Yani Almanya'yı çenber al
tına almak. Almanya'yı Fransa'ya karşı gayrı müte
caviz bir vaziyete getirmek istemeleridir. İkincisi ise
Bahrisefid'e yavaş yavaş bir kuvvet halini alan İtal
ya'ya tefevvuk etmek. Üçüncüsü ise: yine Bahrisefid'de ve Avrupa'da İngiltere vesayetinden kurtulmak
gayelerini istihdaf eden bir gayedir.
Bendeniz bu siyasetle Türkiye menfaati arasında
bir çok nukatı ihtilâfi ye görmeikteyim. Evvelen şark
ta Fransa'nın rakibi, gerek ticaret itibariyle ve gerek
nüfus siyaseti itibariyle; İtalya'dır. İtalya da demin
zikrettiğim sebep dolayısiyle Türkiye'nin hasmı gibi
dir. Yani coğrafi hasmıdır. İtalya'nın şarkta ve bil
hassa Bahrisefid havzasında
büyümesi, Fransa'nın
küçülmesi demektir. Tunus, İtalya ile Fransa arasın
da çok yakın zamanda vesile i niza olacak bir yer
dir.
Çünki Tunusta 120 - 150 bin İtalyan vardır. Bu
na mukabil ancak 60 bin Fransız vardır. İtalyanlar
Tunusu çok cazip buluyorlar. Tunusta maatteessüf
yerliler sayılacak miktarda değildir. Yani o kiymetî
haiz değillerdir. Pek azı müstesna olmak üzere di
ğerleri ya İtalyan veya Fransız taraftarıdır. Yani Tu
nuslu taraftarlar çok azdır.

Şimdi onu arzedeyim efendiler. Büyük askerlerin
söylediği üzere zannetmem ki; Yunanistan bize de
Bundan sonraki de Suriye meselesidir. Oralarda
nizden hücum edebilsin. İhtimaiıki ilk sıralarda Trakİtalyanlar ve İtalya hâkimiyeti keza Fransa'nın su
yadan bize karşı parlak hareketlerde bulunabilir. Ya
kutu ve küçülmesi demektir.
pacağı bu parlak hareketlere kani ise ve bizim de
Binaenaleyh şarkta İtalya'nın
büyümesine mani
kendisine mukavemetimize kani değilse, bunun için
olacak kuvvet varsa o da Türkiye'dir. Türkiye ile
başkasının muavenetine arzı i fti kar etmiyeceği fikrin
Fransız noktai nazarı burada hali ihtilâftadır.
de bulunursa, arzettiğim gibi, başkasından muavene
te ihtiyaç görmeden, hareket edecek kadar gafil ve
I
İkinci cihet; Fransa Suriye'yi ele geçirmiştir. İs
hayalperverlerdir. İngiltere'nin Yunanistan'ı bu ba
I mi manda olsun, müstemleke olsun, her ne olursa
direye sokduğuna. teşvik ettiğine dair şüphelerimiz
I olsun, bu, nihayet Fransa toprağı olmuş demektir.
vardır.
I Diğerleri hep zahiri lâflardır.
Faıkat bu delillerimiz kati değildir. Zaten bu ka
dar kati bir delil de elde edilemez. İki kişinin ara
sında geçen bir sözü üçüncü şahıs nasıl anlıyabilir
ve nasıl vâkıf olabilir. Bu, bittabi kabil değildir. Fa
kat delaili hariciye itibariyle İngiltere'nin Yunanis
tan'ı teşvik ettiğini
zannediyoruz. Fakat efendiler
Yunanistan'ı ingilizler öbür defa da teşvik etmişler
di. Lordcorç son zamana kadar bunları teşci etmiş
tir. Hatta 4 Ağustosa kadar teşci etmişti. Bunu pek
iyi hatırlarsınız. Eğer Yunanistanda halen İngilizle
rin teşvikine aldanacâk, tergibine inanacak adamlar
varsa onlara acırım efendiler.

I
I
I
I
I
I
I
I
j
I
I
j

Halbuki İngiltere'nin siyaseti bütün Arap aikvamini bir elde toplamak, Arap imparatorluğu yapmak
ve ona hâkim olmaiktır. Müteaddit küçük kıraMıklardan mürekkep bir Arap hükümetinin başına geçmek
ve onu idare etmektir. Hatta halifeliğini almak dahi
onun tahtı tasavvurundadır. Böyle teşekkül edecek
bir Arabistan, elbetteki, Suriye'yi de içine alacaktır.
Bu teşekkül Fransa aleyhinedir.
Binaenaleyh Arabistan'da İngiltere
menfaati ile
Fransa menfaati tezad halindedir ve hatta son zamanda İbnis Suudu, Feysal ve Hicaz aleyhine teslih
eden kuvvetin Fransız olduğuna dair söylenen riva-
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yetler vardır ki; doğruya çok yakın olmak lâzım ge
lir.
Hududu millisi dahilinde kalmayı kendisine siya
set eden Türkiye; Fransa için zaman teşkil eder. Ya
ni zamindir. Çürüki Arabistan da vaki olacak ihtilale
Musul meselesini, filanı da karıştıracak olursak Tür
kiye behemahâl faaliyete geçecektir. Faaliyete geçin
ce Arap efkarında yine bir iıkilik olacaktır. Bu ikilik
ten istifade edecek : yine Fransa'dır. Hulâsa Şarkta
dahi Türkiye ile Fransa'nın menafi i birleşmektedir.
Yalnız bunu ayıran bir kaç mesele vardır.
Birincisi; onların ve bizim meselemiz kupon, borç
meselesi. Maliye Vekili Beyefendi daha ziyade izah
buyuracaklar. Ben zannediyorum ki; bu borç mesele
sinde prensip itübariyle anlaşılmıştır.
İkincisi; bizim istediğimiz meseledir. Cenubumuz
da Türklerle sakin bir kısım yer vardır, buradaki
Türkler azap içerisindedirler. Bunları kurtarmak im
kânı yok ise bile muahedede taahhüt edilen hususi
idareyi tatbik etmek. Hududun bazı tasbihatı sure
tiyle tadilini kabul etmişlerdir. Yani nukatı umumi yede Fransa itle aramızda hal olunmamış ve olunamıyacak hiç bir meşede kalmamıştır.
tşte efendiler, Türkiye'nin beynelmilel
vaziyeti
budur. Yani şimal hududumuzda; biri Karadeniz, di
ğeri Akdeniz olmak üzere iki büyük müttefikimiz
vardır. Rusya ile dostluğumuz tabiidir ve gittikçe
taıkviyet bulmaktadır. Cenupta Suriye itibariyle Fran
sa ile de dostluğumuz iyidir ve gittikçe takviye edil
mektedir. Arada Musul meselesi varken İngiltere ile
arada dostluk var demek abestir.
Yalnız İtalya ne yapabilir. İtalya, ihtimal ki; bir
gün Musolinıi'nin başına eser, kalkar ve gelir, kafa
sını Anadolu kavallarında kırar veyahut başka bir
fırsat bekler. Ona karşı herhalde düşman diye mü
teyakkız bulunmak lâzım gelir. Hele bu
teyakkuz
Musotini tahtı mevki ve nüfuzda iken daha ziyade
olmak lâzım gelir. Çünki o adamın dünü bugüne uy
mayan bazı garip fikirleri vardır. Bendenizce, kanaatımca ve gördüğüme nazaran Türkiye'nin beynel
milel siyasetteki vaziyeti hususiye ve umumiyesi bu
dur, efendiler.
KÂMİL BEY (İzmir) — Balkan vaziyeti nasıl
dır?
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Bundan ev
vel Arif Beyin suâline cevap vereyim. Arif Beyin
suâllerinden birisi boğazlar...
Efendiler; Karadeniz ve Akdeniz boğazları mese
lesi, Lozan'da aıktedimıiş olan mukavele mucibince
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bir kısım, on beş. kilometrelik yer gayrı askeri ola
rak tahdit edilecektir. Çanakkale'ye ait kısım sarahat
le tayin edilmiş ve fakat İstanbul'a ait kısım sarahat
le tayin edilmemiş. Haritanın eşeli daha küçükmüş,
bazı ihtilâfat çıkmış. İhtilâfat şundan ibarettir : Eğer
boğazın her noktasından muvazi olmak üzere on beş
kilometre yerde nıkat alarak tersim edersek bazı yer
lerde amuden on beş kilometre olduğu halde, mailen
on beş kilometreden dûn oluyor.
Boğazlardaki murahhaslarımızın teklif ettiği bu,
yani her noktasından muvazi olarak on beş kilomet
re bir yerde bir nokta alaları ve sahile muvazi ola
rak bütün girinti ve çıkıntılara hat çekelim. Bütün
bu kısımlar gayrı askeri olsun, diğer taraftan serbest
olalım. Buna mutabık.
Fakat dediğim ihtilâfat oluyor. Evvelce de arzettiğim gibi; eğer böyle hat alacak olursak denize bazı
yerlerde on üç kilometreye kadar yaklaşıyoruz. On
ların teklifi; boğazın iki tarafında iki nokta alalım,
on beş kilometre kutrunda daireler çizelim ve bu iki
kavsi birleştirelim. Bunun ilerisi serbest mıntıka, bo
ğaz tarafı gayrı askeri mıntıka olsun diyorlar.
Efendiler; bu iki mesele ehemmiyeti haiz olmıyan
şeylerdir. Gerek Erkanı harbiye, gerek büyük asker
ler, 15, 15.5 olmuş hiç ehemmiyeti olmıyan şeyler
dir, dediler ve binaenaleyh ikisinin ortası oîmak üze
re, boğaz içinde, merkez noktalarında daha mütead
dit olması hususunda talimat verildi. Yani bizim mu
rahhasımızın dediği kabul edilmiş olsa idi de iyi olur
du. onların dediği de kabul edilseydi bir mahzuru
yoktu. Erkânı Harbiye bize bir formül verdi, o for
mülü gönderdik. O formül zannederim, her iki tara
fı da tatmin edecektir. Yoksa ihtilâf vahim bir şe
kilde değildir, dahile ait bir meseledir. Diğer mesele
nedir?
ARİF BEY (Eskişehir) — Verangel donanması.
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Evet efendi
ler, boğazlar açıktır. Karadeniz de açıktır. Verangel
donanmasının Karadenize geçip geçmemesinden biz,
Türkiye için hiç bir menfaat ve mahzur görmedik
ve belki de menfaat vardır, iddiasında bulunduk. Varengel donanmasının Karadenize
geçip, geçmemesi
için hiç bir teklifte bulunmadık ve onun geçip, geç
memesini mahzur addetmiyoruz.
Çünki; boğaz açık olduktan sonra Varangel do
nanmasının kemiyeti ne tesir yapacaktır? Bugün Va
rangel donanmasının bir kıymeti harbiyesi yoktur,
fakat aynı kıymeti harbiyeyi haiz iki sefineyi, her
vakit İngiltere geçirebiüir. İngiltere'nin geçirebileceği,
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Yunanistan'ın her vakit geçirebileceği
donanmaya
mukabil, neden Rusya 'dan imtina edelim ve bu hak
kı neden Ruslara vermiyelirn? Bugün Averofun Karadenize geçmeğe hakkı vardır. Karadenize de geçer,
limanlarda dolaşır, harbi bekler ve K'aradenizde ka
lır ve harbi kazanır. Onun için bunda bir mahzur
görmedik.
A R İ F BEY (Eskişehir) — Tahtelbahirler hakkın
da malumat vermediniz. (Bahriye vekilinden sesleri).
KÂMİL BEY (İzmir) — Patriğin ihracından do
layı tahaddüs eden vaziyet üzerine hükümetimizin it
tihaz ettiği, idari, siyasi, ve inzibati tedabir şayanı
şükrandır. Bu meseleden dolayı Yunanistan'ın yapdığı yaygaralar malumdur. Ancak gazetelerden birta
kım malumat allıyoruz. Yunanistan; bu mesele hak
kında Cemiyeti Akvama müracaat etmekle beraber,
İngiltere ve Fransa gibi hükümetlere de müracaat et
miş. Hükümetimiz tarafından da bu meselenin hukuk
ve salâhiyeti tahliyemizden olduğuna dair Cemiyeti
Akvama ve bu gibi hükümetlere müracaat vulku bul
muş mudur ve böyle bir müracaat icap eder mi? Bu
noktaların lütfen tenvirini rida ederim.
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Efendim;
Yunanistan, Cemiyeti Akvama müracaat etmiş değil
dir. Yalnız Lahey'e gitmek teklifini kabul etmiyecek
olursak Akvam misale in m 11 nci maddesi mucibin
ce; Cemiyeti Akvama müracaat edeceğini, buradaki
maslahatgüzarı bana şifahen söylemiştir. 11 nci mad
de, tehlikeli harp maddesidir.
Yani bir devlet, kendi aleyhinde harp tehlikesi
gördüğü vakit evvelemirde Cemiyeti Akvama müra
caat edecektir. Eğer biz bu notayı kabul etmiyecek
olursak o vakit Yunanistan, Cemiyeti Akvama gide
cek ve bir harp tehlikesi olduğunu gösterecektir. Biz;
bunun Cemiyeti Akvam da dahi görüşülmesine mani
olacağız. Çünki Cemiyeti Akvam, ancak mesaili siyasiyeyi görüşebitir. Bir devletin dahili umuruna ait
bir meseleyi görüşemez. Görüşemeyince
böyle bir
mesele halkkmda da karar veremez.
Yine misakı akvamın diğer maddelerinde sarahat
vardır. Onun için şimdiden gitmeye lüzum yoktur ve
gitmeyiz.
Diğerleri hakkında da izahat vereyim. Efendiler;
tabiî memaliki ecnebiyedeki bütün sefirlerimiz daha
evvelden talimatlarını almışlar ve kendileri memur bu
lundukları devletler nezdinde teşebbüs atta bulunmuş
lardır ve bulunmaktadırlar.
Emrederseniz Avrupa'daki son günlerin vaziyetini
anlatayım. Bu haber İtalya'da ehemmiyetsiz bir suret
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te soğukkanlılıkla karşılanmıştır. Fransız gazeteleri,
yani dünün gazeteleri "hukuk itibariyle Türkiye'nin
harekâtının muhik olduğunu, fakat keşke yapmasay
dı. gibi makaleler neşretmektedirler. Tan ve Deba ga
zeteleri müstesna olmak üzere, diğer matbuat bizim
lehimizdedir. Balkan hükümetlerinden yalnız Sırbis
tan'da, Ortodoksluk âlemine olan tesir itibariyle bir
kaç gazetede aleyhimize bazı makaleler yazılmıştır.
İngiltere'de efkâr sükûn içindedir. Binaenaleyh bu
günkü, bu patrik hadisesi dolayısiyle âlemin aldığı
renk, daha ziyade bir kısım halk lâkayıt, diğer bir
kiîîm halk hadisata muntazır bir vaziyettedir.
EKREM BEY (Rize) — Yunanistan'ın hedefi, İs
tanbul ve Bizans olunca, böyle bir maksadın husulü
horuna gitmiyecek olan Bulgaristan'ın, Sırbistan'a ve
Romanya'ya karşı Türkiye'nin münasebetini nasıl gö
rüyorsunuz?
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Evvelâ Bal
kan meselesini anlatmak lâzım gelir. Çemberlayn ge
çenlerdeki seyahatinde Balkanları birleştirmek için
bir teşebbüste bulunmuştu. Onun üzerine Bulgar Bolşeviki Sanfof, diğer payitahtları dolaştı. Gerek Çemberlayn'ın teşebbüsü ve gerek Şanfof'un bu ziyareti
netice itibariyle (Fiyasko) olmuştur. Çünki evvelemir
de Atina ile, Yunanlılarla Sırplar arasında malumu
devletiniz bir ittifak muahedesi mevcut idi. Son za
manlarda bu ittifak muahedesini Sırplar bozdu. Ye
gâne sebep olarak ta Yunanistan'ın Cenevre'de Bul
garistan'la beraber Makedonya'da Bulgar ekalliyet
lerine dair yaptığı muahedeyi gösterdi. Yunanistan,
Sırbistan'la birleşmek için tekrar müracaatta bulun
du. Sırbistan bu ekalliyetler mukavelenamesinin fes
hini; ikincisi Selanik koridorunda kendisine daha bü
yük salâhiyet verilmesini dermeyan etti. Yunanistan
bunu kabul etti. Muahedeyi imza eden hariciye na
zırı Rosos istifa etti. Yerine Mihalâkopulos geçti
ve ilk işi Bulgarlarla yapılan muahedeyi bozmak oldu.
Makedonya'da Bulgar minoritesine hak veren bir
muahedeyi bozmak istemesi, Bulgarların hoşuna gi
decek değildir. Çünki her ne olursa olsun hâkim olan
bir Makedonya Bulgarlığı vardır. Binaenaleyh bir ta
rafta bozulan şey, diğer tarafta yıkıldı. Buigün Yu
nanlılarla Bulgarlar arasında bu mesele mevcut ol
dukça anlaşmak imkânı yoktur. Diğer taraftan Bul
garistan'ın zaten böyle bir zümreye dahil olmak iste
mesi sırf bir maksada mebni idi. (Nöyyi) muahede
sinin tekellüfatından kurtulmak. Halbuki, yani aske
ri çoğaltmak, kontrolü kaldırmak. Bu, ne Romanya'
nın işine gelirdi, ne de Yugoslavya'nın işine geliyor
du. Çünki Romanya ile halledilecek Döbrice mesele-
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si vardı. Diğeri ile hallolunacak Makedonya meselesi
vardı. Binaenaleyh Bulgaristan böyle bir zümreye da
hil olmuş değildir ve yürümüş bir iş değildir.
Romanya ise iki şey ile çok meşguldür. Birisi
Besarabya, ikincisi maliyesi çok iyi değildir ve kendi
si Romanya, Almanya bilhassa İngiltere'de kara lis
teye geçmiştir. Bazı taahhüdatını ifa etmediği için
hiç bir para verilmemektedir. Maliye Nazırı Braytanon'un düşündüğü şey bu kara listeden çıkmaktır.
Malumu âliniz bu vaziyette bulunan bir hükümet bir
taraftan Bolşevik tehlikesi ve Besarabya meselesi Nar
ken hiç bir ittifaka giremez. D emek ki bugün Bal
kanlarda anlaşmak üzere bulunan yalnız iki kuvvet
vardır. Sırplar Yunanlılar, Sırplarla Yunanlıların an
laşması ise gayet zayıf olacaktır. Çünki Sırpların is
tediği şey Selâniği almaktır. Sonra da Yunanlıların
Sırplarla anlaşmak istemelerine ne sebep ve ne baha
ne bulacaklarını bilmiyorum. Belki menfaattir. Bal
kan ahvali bu merkezdedir.
EKREM BEY (Rize) — Buyurduğunuz bu vazi
yet Balkan devletleri hakkındadır. Bendeniz Türkiye
ile münasebetlerini soruyorum. Türkiye ile münasebatı nasıl görünüyor?
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Efendim;
Sırbistan'la aramızda daha muhadenet muahedesi aktedilmiş değildir. Çünki Lozan muahedesini Sırbistan
imza etmemiştir. Lozan muahedenamesini muayyen
bir müddet zarfında imzalamıyanların hakkı imzası
kalmamıştır. Binaenaleyh bugün aramızda hükukan
hali harp caridir. Fakat fiilen bizde bir mümessili
vardır. Bizim de kendilerinde bir mümessilimiz var
dır. Bir kaç defa muhadenet muahedesi yapmak için
müracaat vaki olmuştur. Fakat Düyunu Umumiye
meselesi halledilmeden evvel Lozan muahedenamesi
ni imza etmiyen bir devletle bir muhadenet muahedenamesi yapmak belki, önün Düyunu Umumiyeyi
kabul ve tasvip gibi bir mana çıkacağını düşündüğü
müz için kendisiyle böyle bir muahede yapmaktan
içtinab ediyoruz. Yalnız son zamanlarda aramı/da
-bazı mukabelei bilmisil, yani tebaaya ait mukabelei
bilmisil soğuklukları geçmiştir. Sebebi şudur : Bizim
Yugoslavya'da pek çok tebaamız vardır. Bu tebaa
Makedonya'dan Sırbistan'a kalan Kosova vesaire gi
bi yerlerden gelen Türklerin orada bıraktıkları mal
lar dolayısiyle ihtilâf çıkmıştır. Türkler buraya gel
mişler. Şimdi Türk tabiiyetinde olarak Sırbistan'a av
det ediyorlar ve oradaki mallarını satmak istiyorlar.
Anlaşılan Sırbistan da bizim gibi bir emvali metru
ke kanunu yaparak onu tevzi ettiği için. Türklerin
— 480

C : 2

malını vermek istemiyor. Türklerin malını vermediği
ve vermiyeceğirn diyemediği için Türklerin Sırbistan'
da ikâmeilerini muzır addetmektedir. Bir Türk Sırbis
tan'da iki aydan ziyade oturamaz. Türk gidiyor,
mahkemeye müracat ediyor, iki aydan fazla oturarnadığı için dönüyor.
Mahkemedeki hukuku sakıt
oluyor. Tabiî bu hali böyle bırakamazdık, mukabe
lei bilmisil yaptık. Hiç bir Sırp tebaası bizim topra
ğımızda iki aydan fazla oturamaz, bunu yapmaya
mecburduk. Son günlerde hakem Cenevre'de vazife
sini yapacak ve düyunu umumiyei Osmaniyeyi tak
sim edecektir. O taksim meselesi bittikten sonra ta
biidir ki; Yugoslavya ile münasebatı dostaneye gir
meye hiç bir mani kalmıyacaktır. O vakit böyle bir
muahede yapacağımızı ümit ediyorum.
Bulgaristan'la olan vaziyet malumu âliniz. Radof
namındaki bir sefirleri buraya gelmiş ve bazı müzakeratta bulunmuşlardı. Muahedenin bazı aksamında
Bulgarlar mütalebatı zaidede bulunduklarından do
layı bu müzakere yarı yolda kalmıştır. Sonradan alchğınıız haberlere göre Bulgar sefirinin yakında bu
raya g-.lip müzakereye iptidar edeceği merkezindedir.
Balkanlarla olan münasebatımız da bu merkezdedir.
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhtelif
memleketlerin efkârı umumiyesi
hakkında Meclisi
Âliyi tenvir buyurdular.
Yalnız elyevm nezdinde
mümessilimiz bulunan devletlerin bu son hadiseler
hakkındaki telâkkilerine dair ne gibi bir istidlâatı
vardır? Bunu dermeyan buyursunlar ve lütfen bizi
tenvir etsinler.
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Devamla) — Arzedeyim
efendim, kısmen söyledim. Mamafi arzedeyim.
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim.
bendeniz mümessillerin fikrini sormuyorum. Nezdlerinde mümessilimiz bulunan devletlerin bu son hadi
se hakkındaki telâkkilerine, intihalarına dair
olan
resmî telâkkilerini soruyorum.
FETHİ BEY (Başvekil) (İstanbul) — Müsaade
buyurur musunuz, efendim usui hakkında. Mevzuu
müzakere olan kanunun
bugün çıkması lâzımdır.
ve tayin; esami ile çıkması lâzımdır. Görüyorum ki
rüfekadan bazıları gitmektedir. Tayini esami ile reye
konulduğu zaman kâfi derecede rey bulunmayacak
ve ertesi güne tehir edilmek mecburiyeti hasıl ola
caktır. Binaenaleyh bu kanunu evvelâ bitirelim. On
dan sonra istedikleri kadar bu mesele hakkında mü
zakere ederiz.
REİS — Efendim evvelâ kifayet takriri verildi
reye koyduk. (Kâfi sesleri) Esbabı mucibe üzerine
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(tekrar reye koyunuz sesleri) kifayet takriri yoktur,
söz isteyenler vardır.
FETHİ BEY (Başvekil) (istanbul) — Kifayet tak
riri olmasına hacet yoktur. Müzakerenin kifayeti tek
lif olunduğu zaman - gerek takriri, gerek şifahi - mü
zakerenin kifayeti reye konur.
REİS — Teklif ettiniz mi?
FETHİ BEY (Başvekil) (İstanbul) — Tabiî efen
dim; teklif ettim.
•REİS — Müzakerenin kifayetiyle, maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi
kabul edilmiştir.
FERİDUN FİKRİ 'BEY (Dersim) — Bendenizin
sualim cevapsız kalmıştır.
ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Başka bir gün.
Madde 1. — Yeniden bir hudut taburu ile bir
seyyar jandarma m intaka alayı, üç piyade jandarma
taburu ve bir süvari jandarma bölüğü teşkiline Dahi
liye Vekili mezundur.
DR. FİKRET BEY (Ertuğrui) — Müsaade buyu
rursanız celsei aleniyeye geçelim. Çünki orada tekrar
okunacaktır.
REİS — Efendim maddeler hafi celsede müzake
re edilecek, belki söz istiyenler olacaktır. Heyeti Umumiyesi bittikten sonra reye koyarız. Efendim birinci
madde hakkında söz istiyen yok. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.
Madde 2. — Mezkûr kıtaatın şubat 1341 gaye
sine kadar olan maaşat ve masarifatı umumiyesi ye
kûnu bulunan 113 868 lira merbut cetvel mucibince
1340 senesi jandarma bütçesinin fusul ve mevaddı
mu'hteli fesine tahsisatı munzamına olarak ilâve olun
muştur.
REİS — Efendim madde hakkında söz isteyen
yok. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... İkinci madde de kabul
edilmiştir.
Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren
meriyülicradır.
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Efendim celsei aleniyeye geçildiği zaman Heyeti
Umumiyesini tayini esami ile reye koyacağım. Tabiî
maddeler tekrar okunacaktır. Şimdi hafi celsenin ev
rakı varidesi vardır, müsaade ederseniz aleni celseye
geçmeden evvel okuyayım ve ait oldukları şubelere
havale edelim. Uzun bir şey değildir.
(Hafi celse evrakı
okundu.)

varidesinin birinci maddesi

REİS — Tensip ederseniz kura ile hangi şubeye
çıkarsa havale edilsin. (Anlaşılmadı sesleri) Efendim
mebus arkadaşlara ait bazı evrak vardır. Bunlar hafi
celsede şubelere havale olunacaktır. Onun için oku
yoruz. Kura çekeceğiz, hangi şubeye isabet ederse,
oraya göndereceğiz. Dördüncü şubeye gönderiyoruz.
(Hafi ruznamenin ikinci maddesi okundu)
(Kimdir sesleri)
REİS — Rize Mebusu Ali Rıza Beydir. (Muş Me
busu Ali Rıza Bey sesleri)
REİS — Efendim, böyle bir evrak vardır. Harbi
Umumide bir takım şeyler olmuş, Adliye Vekâletin
den gelmiştir. Dördüncü şubeye tevdi ediyoruz. Şu'be
tetkik eder, Divan salâhiyettar değildir.
(Osman Kadri Bey hakkında ikinci madde okun
du.)
REİS — Beşinci şubeye gönderiyoruz.
(Üçüncü madde. Ertuğrui Ahmet İffet Bey hak
kında okundu.)
REİS — İkinci şubeye gönderiyoruz.
(Dördüncü madde Kars Ömer Bey hakkında.)
REİS — Beşinci şubeye havale ediyoruz.
HAKKİ TARIK BEY (Giresun) — Efendim Kars
Mebusu Ömer Bey beşinci şubededir. Onun için baş
ka şubeye havale olunsun.
REİS — Efendim; kendi o gün şubede bulunmaz.
Kendi hakkında tetkikatta bulunulurken, tabiî bulun
maz.
(Muamelâtı ihtikârtyeye ait madde okundu.)
REİS — İkinci şubeye havale ediyoruz.
(Bilâ ruhsat eşya ilâ... Eskişehir Emin Bey hak
kında okundu.)

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü
madde de kafbui edilmiştir.

REİS — Beşinci şubeye havale ediyoruz. Okuna
cak mevadda geçiyoruz.

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hi I i ye ve Maliye Vekilleri memurdur.

(Gelibolu Celâl Nuri Bey hakkında şube mazba
tası okundu.)

RBtS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Dördüncü
madde de kabul edilmiştir.

SÜREYYA BEY (Karesi) — Bir kelime vardır.
Kanunu Esasi yazılmıştır. Teşkilâtı Esasiye olacaktır.
Tashih edilsin.
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REÎS — Efendim şube mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el
kaldırsın... Kabul olunmuştur.
<JKadri Bey hakkında şube mazbatası okundu.)
REİS — Şube mazbatasını kabul edenler lütfen
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın...
Kalbul edilmiştir.
4&o\u Fali'h Rıfkı Bey hakkında şube mazbatası
okundu)
REÎS — Efendim birinci şube mazbatasını kabul
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen
el kaldırsın... Kalbul edilmiştir.
(11.12.1340 tarihli Birinci Büyük Millet Meclisin
ce Başvekâletten gelen tezkere okundu.)

C : 2

REÎS — Efendim hafi celse zaptı vardır. Hü
kümet bunu istiyor. Bu da Meclisi Âlinin karan ile
verilebilir.
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bu kadar müstacel
dir, şimdiye kadar neden verilmedi?
REİS — Hafi celse ilk defa aktolunmuştur. Efen
dim bu hafi celsenin istenilen zaptının verilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Geç kalmıştır.
RBÎS — Efendim aleni celseye geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Aleni celseye geçiyoruz.
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