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B I R Î N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,30 

RElS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Vaıı), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS - Efendim Celseyi 
Zaptı sabık okunacak. 

k i işaded iyor um. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali F.uad Paşa Hazretlcimin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. 

İmalâtı Harbiye* ustalarının yevmiyelerine 
mütaallik lâyihai kanuniyenin tesrii müzakere
sine dair Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresi 
Muvazenei Maliye Encümenine, hiyaneti va
taniyeden mahkûm Ramazan Pehlivan hakkın
daki evrakı hükmiye Adliye Encümenine, Er
zurum Mebusu Sailih Efendi ile Tunalı Hilmi 
Beyin, Ziraat Bankasının matlubatına dair te
menni takrirleri Heyeti Vekile Riyasetine, Em
niyet Sandığının Heyeti Vekileden mevrut 
bütçesi ile Ziraat Bankasına tahsisat ilâvesi
ne dair lâyihai kanuniye Muvazene! Maliye En
cümenine, Çapakçur kazası namının tebdili hak
kındaki teklifi kanuni Dahiliye Encümeni maz
batası mucibince reyi alınmak üzere Dahiliye 
Vekâletine, İstanbul kadrolarının bir an evvel 
tetkikine dair heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi 
Muvazenei Maliye Encümenine havale olundu. 
Encümenlerden mevrut mazbatalar rııznaıneye 
alındı. Ve celsei hafiyeye geçildi. 

(İkinci ve üçüncü celseler hafidir.) 

Dördüncü Celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat Çarşamba günü içtima edil
mek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Vekili Kâtip 
Musa Kâzim Van 

Hakkı 
Kâtip 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

2. — SUALLER 

/. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
İstanbul İtfaiyesi hakkında sual takriri Müdafaai 
Milliye Vekâletine havale edümûtir. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sasleri) Zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

4. TEZKERELER 

1. — Müfettişi Umumilik kanun lâyihasının 
iade, olunduğuna dair Dahiliye Vekâleti tezke
resi 

REİS — Efendim., evrakı varideye geçiyo
ruz : Müfettişi Umumilik kanun lâyihasının iade 
edildiğine dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi var. 
Dahiliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Hiyaneti vataniyeden 3 seneye mahkûm 
(Jsak'm Ilıca mahallesinden Ali bini İsmail hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniyeden maznun Ali 
bini İsmail hakkında Adliye Vekâletinden mev
rut evrakı hükmiye var. Adliye Encümenine gön
deriyoruz. 

3. — TEKLİFLER 

/. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Memaliki 
ecnebiyeye kendi ihtiyarları ile giden Hıristiyan
ların emvali metrukesi hakkında kanun teklifi 
(2/631) 

REİS — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Emva
li metruke Kanununa müzeyyel teklifi kanunisi 
var. Lâyiha encümenine gönderiyoruz. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Mi-

m. 
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sakı Millî ve mutalebah Milliyeden fedakârlık ya-
pümamam hususunun Lozan Sulh Konferansın-
daki Heyeti Murahhasaya iblâğına dair takriri. 

REİS — Misakı Millî ve mütalebatı Müliye
den fedakârlık yapmamaları . hususunun Lozan 
Sulh Konf eransmdaki Heyeti Murahhasaya iblâ
ğı hakkında Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
takriri var. Hariciye Vekâletine gönderiyoruz. 

2. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, Bü
yük Millet Meclisi Azasına verilecek İstiklâl ma
dalyalarının altından imal edilmelerine dair tak
riri 

REİS — Büyük Millet Meclisi azasına veri
lecek İstiklâl madalyalarının altından imali hak
kında Soysallı İsmail ^ubhi Beyle rüfekasının 
Heyeti Vekileden temenni takriri var. Heyeti 
Vekile Riyasetine gönderiyoruz. 

3. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Beledi
ye meclislerinin intihabı hakkındaki Kanunun 
19 ncu maddesinin tefsirine dair takriri 

REİS — Mecalisi belediyenin sureti intihabı 
hakkındaki Kanunun on dokuzuncu maddesinin 
tefsiri hakkında Gazianteb Mebusu Yasin Beyin 
takriri var. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

4. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Beyi
ye Resminin malûl gazilere tahsis edilmesine da
ir takriri 

REİS — Beyiye hakkının malûl gazilere tah
sisi hakkında İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin te
menni takriri var. Maliye Vekâletine gönderiyo
rum. 

6. — MAZBATALAR 

1. — Şehit Miralay Süleyman Fethi Bey ai
lesinin terfihi hakkında bir karar ittihaz edilme
sine dair İstida Encümeni mazbatası 

REİS — Şehidi mağfur Süleyman Fethi Beyin 
zevcesi Fatma imzalı istidanın tehvini ihtiyaçla
rına medar olacak tedabir ittihazı için Muvaze
nei Maliye Encümenine havalesine dair İstida 
Encümeni mazbatası var. Muvazenei Maliye En
cümenine. 

2. — Yüksek Tedrisat Heyetiyle Muvazzaf 
Telif ve Tercüme Heyetinin kadrolarına dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 
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REİS --- Yüksek Tedrisat Müdiriyeti ile 

Muvazzaf Telif ve Tercüme Heyeti kadrolarına 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var. 
Ruznameye alıyoruz. 

7. — BEYANAT 

1. — İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye 
Vekâleti Vekili Rauf Beyin, Lozan Sulh Konfe
ransında cereyan eden müzakerata dair beyanatı 

REİS — Evrakı varide bitti, efendim. Şim
di Varidat Kanununa geçiyoruz. Fakat ondan 
evvel İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye 
Vekâleti Vekili Rauf Beyefendi, mesaili hari-
ciyei siyasiye hakkında beyanatta bulunacak
lardır. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. 
(Sivas) — Muhterem arkadaşlar; bundan evvel 
münasip fırsatlardan ve fasılalardan istifade 
ederek Heyeti Aliyelerine bilhassa Lozan Kon
feransında cereyan eden müzakeratm hututu 
esasiyesine ait malûmatı arz etmiştim. Bugün 
Lozan Konferansı ki - Milletimizle muhasımla-
rı arasında sulh akdi için müzakerat ile meş
guldür - İçtimainin kırk dördüncü gününü id
rak ediyoruz. Son yılbaşı münasebetiyle iki 
gün için yapılan tatil ve hafta başlarındaki 
mûtat fasılalar haricoimak üzere Konferans 
mütemadiyen mesaisine devam etmiştir. Bun
dan evvelki maruzatlarımda müzakerenin tarzı 
idaresi ve vâsıl olduğu hudutları o zamanki son 
malûmata göre izah etmiş ve mesaili o noktada 
bittabi bırakmak mecburiyetini hissetmiştim. 
Son mâruzâtımdan bugüne kadar mesailin he
yeti umumiyesinde pek esaslı farklar olmamak
la beraber Konferans muhitinde daha fazla bir 
asabiyet, daha had denebilecek bir vaziyet hâ
sıl olmuştur. Bu itibarla Heyeti Aliyenizi uzun 
bir zaman tasdi etmiş olmazsam cereyan eden 
müzakeratı kısa ifadelerle ve maddeler üzerin
de bugünkü vâsıl olduğu dereceleri bir kere 
daha Heyeti Aliyenize arz ve izah etmeyi fay
dalı görüyorum. Tensip buyurursanız bu nikat 
üzerinde kısa izahatta bulunurken icabeden 
noktalarda biraz maziye rücu hasıl olacaktır. 

Bu hususta gerek İcra Vekilleri Heyeti Re
isi bulunmak ve gerekse umuru hariciyenizin 
mesuliyetini mütaahhidolmak itibariyle bâzı iza
hat itasını zaruri görüyorum. Efendim ; her şey-
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. den evvel huzuru âlinizde ve bu tarik ile dâhil 
ve harice kargı ilân etmek zaruretini hissetti
ğim bir nokta ve pek mühim bir nokta vardır. 
Lozanda milletimizi temsil eden ve faaliyetleri 
zati âlilerince malûmolan Heyeti Murahhasa-
mızın son günlerde itimatnamelerinin derecei 
ehemmiyeti mevzuubahsolmaya başlamıştır. Hiç 
şüphe etmeyin arkadaşlar, bunda da bir mak
sadı mahsus var. Güya bizim Murahhaslarımı
zın salâhiyetleri kâfi derecede değilmiş.. Efen
diler cihan bilmelidir ki, Sulh Konferansında 
Türkiye halkım temsil eden Murahhaslarımızın 
itimatnameleri, bir masa etrafında toplanan 
diğer milletlerin murahhaslarının itimatnameleri 
derecesinde vâsik ve salâhiyeti kâmileyi haizdir. 
(Hay hay sesleri) , 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Halbuki on
lar halklarının tercümanları değildir. Bizimki
ler ise halkın tercümanıdırlar. 

RAUF B. (Devamla) — Diğer mesele efen
dim; Heyeti Murahhasamız meyamnda bulunan 
Hasan Beyefendinin, evvelce de arz ettiğim gi
bi, birkaç gün devam edecek olan tatilden bil
istifade muhaberatı telgrafiyede mâruz kaldığı
mız müşkülât yüzünden bâzı hususatm taahhu-
runa mâni olacak bir tedbir olmak üzere An
kara'ya gelmesinin de suitefsire yol açtığını 
hissediyorum ve bunu muhaliflerimizin, muha-
sırnlarımızm güya Heyeti Murahhasamızm mu
vazzaf oldukları mesaili halletmek salâhiyetle
ri olmadığı tarzında tefsir etmelerine sebebiyet 
verdiklerini görüyorum. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Lord Curzon 
Paris'e nasıl gitti? 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ R E M RAUF 
B. (Devamla) — Evet Salâhaddiıı Beyefendi; 
Lord Curzon nasıl tatilden istifade ederek Pa
ris'e gitmiş ise, nasıl Fransız Murahhasları ta
tilden istifade ederek Hükümet merkezleriyle 
temas mecburiyeti görmüşlerse, Murahhasımız 
Hasan Beyefendi de bu fırsattan bilistifade 
merkezi hükümete gelip bâzı nıkat üzerinde 
görüşmek ve bizzat bâzı vesaiki göstermek, tet
kik etmek ve telgraf muhaberatının müşkülâ
tına bu yolda çaresaz olmak iğin gelmiştir ve 
efendiler Hasan Beyefendinin Ankara'ya mu
vakkat bir zaman için gelmesi Sulh Konferan
sında hiçbir veçhile müessir olmamıştır. 

Bu mukaddimeden sonra arkadaşlar; Kon-
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feranstaki mevzuu müzakereyi teşkil eden me-
vadda geçiyorum. Malûmuâliniz müzakeratm kü-
şadında Rumeli'deki Edirne hudutlarımızdan 
işe başlanmıştı ve o zaman arz etmiştim - ki ha
tırı nızdadır - Karaağaç'ı bize vermeye muvafa
kat göstermiyorlar.' Bu vaziyet el'an bakidir. 
Edirne'nin bir mahallesi olan Karaağaç'm, Edir
ne için iktisaden bir hayat meselesi olan Kara
ağaç'm Edirne'ye mensubolduğunu el'an itiraf 
etmiyorlar. Ümidediyoruz ki, binnetice bu kadar 
müşkül münakaşattan sonra bu hakkı tasdik ve 
teslim edeceklerdir. Bu münaseebtle müzakerat-
ta, Garbi - Trakya'daki Misakı Millîmizle mu
ayyen olan ve inşallah tahakkuk edecek olan 
arayı umumiyeye müracaat meselesi mevzuubah-
solmugtur. Noktai nazarımız Heyeti Aliyelerin-
ce malûmdur. Garbi - Trakya'da îslâm, akalliyet 
halinde değil, ekseriyet halindedir. Her yerde, 
her meselede ekseriyetin hakkı mahfuz olmalıdır. 
Biz bu ekseriyetin, bu ekseriyeti kahirenin izhar 
edecekleri reyin muhterem addedilmesini istiyo
ruz ve bundan başka bir şey istemiyoruz. Bugü
ne kadar buna da evet dememişlerdir. Bu husus
ta da ümidediyoruz ki, hak ve hakikat düsturla
rına tamamiyle mutabık olan bu noktai nazarı
mızı lıüsnütelâkki edecekler ve binnetice orada 
en acı işkencelere mâruz kalan ahalii îslâmiyeyi 
hakkı tabiîleri olan izharı reyden men etmiye-
ceklerdir. Efendiler, İngiltere Hariciye Nâzın 
Lord Gurzon'un riyaset ettiği komisyonda mev-
zuubahsolan bu iki nokta bu derecede kalmıştır. 
Bilâhara gümrük mesailinin müzakeresine baş
lanmıştır. Bu meseleyi evvelce arz etmiştim. 
Şimdi de telhisan arzına lüzum gördüğüm ci
hetle tekrar ediyorum. Mukabil tarafın teklif
leri evvelâ iki sene müddetle rayiç usulünü va
sati yüzde dört zamla ve yüzde yirmiden fazla 
Resim almamak, saniyen iki sene zarfında Tür
kiye'nin hazırlıyacağı tarife onlara tebliğ oluna
cak. Buna itiraz ederlerse mesele hakeme havale 
olunacaktır. Tarife yüzde on beş ilâ yüzde yirmi 
arasında olacak ve on beş sene mer'i olacaktır. 
Mukavelâtı ticariye müzakeresine başlanmakla 
beraber îtilâf olunamazsa veya onlar vazgeçmek 
isterlerse on beş sene o tarifeye devam edebile
ceğiz. Memnuiyet olmamak, en ziyade naili mü
saade millet muamelesi yapmak, ithalât ve ihra
cat için istisna yapmamak, dâhilde mümasili ol-
mıyan eşyadan İstihlâk Resmi almamak tekli
fini vazetmişlerdir. Buna mukabil biz halihazır 
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dahilî tarifelerinin beş sene müddetle tatbiki ve 
iki sene zarfında yeni bir tarife hazırlayıp bu
nun üzerine her devletle münferiden mukavelei 
ticariye müzakeresine girişip memaliki dâhilin
de istihsal edilen eşyadan aynı Resmi almak ve 
tarafeyn yekdiğerine en ziyade naili müsaade 
millet muamelesi tatbik etmek ve bize mahsus 
altın ihracının ve müskiratın memnuiyetini ida
me, Resme tâbi eşyayı tasrih ve beş sene için ti
caret mukavelelerini akdetmekle muhafazayı dü
şündük. Hukuku mütesaviye ye mütekabile üze
rine gümrük usulü hakkındaki iddiamızı esas 
itibariyle tervicetmekle beraber muvakkat bir 
rejimden bir usulden bahsettiler. Gümrük kapi
tülâsyonlarının lağvına mukabil, devletlerin 
ayrı ayrı ve şimdiki tarifelerimizde bâzı tadilât 
yapmak şartiyle bir taraflı ticaret mukaveleleri 
yapılması hususunu müzakerat esnasında mevzuu-
bahsediyorlar ve bize karşı, buna mukabil en zi
yade mazharı müsaade devlet muamelesi yap
mak istiyorlar. Yani efendiler şekil budur. Mua
hedenin metni aslisine gümrükler hakkında ka
pitülâsyonlar mülgadır, diye bir kayıt koymak 
esasında müttefik kalmıyor. Mukabil tarafın is
tedikleri, buna mukabil bizim mevcut tarifemizi 
arz ettiğim esas dâhilinde olmak ve bâzılarında 
tadilât yapmak üzere beş sene için kendilerine 
bir mukavele ile bağlı kalmamızı istiyorlar. On
lar ise bize, kendilerinin diğer devletlere en ziya
de mazharı müsaade olan devlete verdikleri şe
raiti tatbik etmek istiyorlar. Bu suretle bu yapı
lan mukavele bir taraflı oluyor. Biz beş sene için 
onlara bağlı kalıyoruz. Onlar ise bize beş sene 
için en ziyade mazharı müsaade bir devlet mua
melesi yapmakla mükellef bulunuyorlar. Her 
halde bunu şeraiti mütekabile esasına muhalif 
görüyoruz. 

Maliye, düyunu umumiye, tazminatı şahsiye 
mesailine gelince : Evvelce harb esnasında ecne
bilerin zararlarının tazminini talebettikieri hal
de harb ve işgalden mütevellit tebaamızın zarar
larının tazminini kabul etmiyorlardı. Son gün
lerde bunu kabule mütemayildirler. Bu kadar 
fark vardır. 

Ecnebi zararlarının Irak ve Suriye gibi biz
den infikâk edecek olan araziye teşmilini kabul 
etmiyerek, yalnız Türk Hükümetine aidiyetini 
talebediyorlardı. Şimdi bu zararların oralara da 
teşmilini kabul ediyorlar. Tahribat ve saire gibi 
efal ve harekât burada mevzuubahis değildir. Bu 
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teklif, yalnız tekâlifi harbiye; müsadere gibi te
dabiri cebriyeye şâmildir. Şimdiye kadar Tür
kiye'de kalan ecnebilerin duçar oldukları zarar
lar, gerek Hükümet tedabiri zecriyesinden ve 
gerek^ alelıtlak eşhas muamelâtı husıısiyesinden 
mütevellidoljsun; evvelâ Hükümet tarafından taz
min ve badehu alâkadarandan Hükümetçe tahsil 
olunmak lâzımdır, diyorlardı ve bu noktada ısrar 
ediyorlardı. Son günlerde bize, kabulünü imâ et
tikleri şekle göre; hususi zararlar Hükümete aid-
olmayıp, Hükümetin bu hususta tedabiri seriai 
adliye ve idariye ittihaz edeceğini taaıhhüdetme-
siyle iktifa olunması tarzındadır. Bunlardan maa
da alelıtlak düyunu umumiye mesailinde, Harbi 
Umumideki düyunumuz da dâhil olduğu halde 
bizden ayrılacak olan memleketlerde düyunun 
taksimini teklif ediyoruz. Yalnız Harbi Umumi
den evvelki düyunun taksimini kabul ediyorlar. 
Ayrıca birinci tertip evrakı nakdiye karşılığı olan 
altınların Düyunu Umumiyeye iadesini talebedi-
yoruz, muvafakat etmiyorlar. İşgal masrafı isti 
yorlar, biz kabul etmiyoruz. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHÎ B. (iBurdur) -
Biz kendilerini balmumu ile mi davet ettik?. 

RAUF B. (Devamla) — Yunanlılardan tami
rat istiyoruz, muvafakat etmiyorlar. 1918 den iti
baren ecanibin harbden evvel zararlarının tazmi
nini taldbediyorlar. Biz, hâlâ tahtı idaremizde bu
lunan memleketlerdeki ecanip zararlarının, müte
kabil olmak şartiyle, tazminini kabul ediyoruz. 
Tazminatı şahsiye için muhtelit mahkemeler isti
yorlar, reddediyoruz. 

Ekalliyetler meselesi, Bulgar ve Ermeni he
yetleri, itirazatımıza rağmen Tâli Komisyon ruz-
namesine ithal edilmek suretiyle istima edilmiş
lerdir. Müsaade buyurursanız bu nokta üzerinde 
Heyeti Aliyenize bâzı tafsilâtı mütemmime arz 
edeyim. 

Efendiler; ekalliyetler mesailini müzakereye 
memur olan Tâli Komisyonda sabık vatandaşları
mızdan ve tahsilini, irfanını ve hayatını bu mil
letin nân ve nimetine medyun bulunan... (Kah
rolsun «adaları) Ve her.ırka ve her dine mensup 
insanların Türkiye memalikinde din, ırk farkı gö
zetilmeksizin en ziyade müsavi muameleye tâbi 
tutulduklarına canlı bir misal teşkil eden esbak 
Hariciye Nazırlarından Noradonkiyan... (Lanet 
olsun sesleri) Sulh Konferansına müracaat etmiş 
ve Ermeni ekalliyeti namına Konferansta istima
lin talebefcmiş ve Konferans maalesef bunların 

İ43. 
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noktai nazarlarını kabul ederek Tâli Komisyonda ı 
istima edilmişlerdir. Buna agâh olan Murahhas
larımız ve Müşavirlerimiz derhal komisyonu terk 
etmişler ve Komisyon ve Tâli Komisyon Riyaset
lerine verdikleri protestolarla bir şartla Ermeni
lerin istismama taraftar olduklarını söylemişler- | 
dir. 

Efendiler; o şart da şudur : Diğer memaliki 
islâmiye vardır ki akalliyet değil halkın ekseriye
ti kahiresi islâmdır. 

RASlH Ef. (Antalya) — Hindistan'dan da 
İngiltere bir heyeti murahhasa getirse ya... 

RAUF B. (Devamla) — Bulgaristan'da, Sır
bistan'da ve Yunanistan'da tasviri çok elîm mua
melâta tâbi Müslümanlar vardır. Bundan başka 
Ermeni ekalliyetini kabul eden ingiliz Hariciye 

Nazırının Hükümet ettiği arazide hakkını seneler
den beri müdafaa eden ve kan akıtan irlanda Mil
leti var, eğer bunlar da davet edilirse... (Bravo, 
sesleri) Ve aynı prensibe ithal edilerek istima edi
lirse, biz de Ermenilerin istimama muvafakat ede
riz, demişlerdir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Mısır, 
Hindistan... 

RAUF B. (Devamla) — Arz ettiğim ekseriye
ti kahire ile meskûn islâm bilâdmda dâhildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Erme
nileri malûmat kabilinden dinlemişler. 

RAUF B. — Efendiler, murahhaslarımız, He
yetimiz - ki tekrarından hazzı vicdani duyuyo
rum - âmâli milliyemizi müdafaada, hakikaten 
kudret göstermişlerdir ve murahhaslarımızın bu 
protesto neticesi olarak Ermeniler, Tâli Komis
yonda istima edilmiş olmakla beraber İngiliz Ha
riciye Nâzın, «protesto ettiniz, mesele kapanmış 
addolunabilir» ifadesiyle işe nihayet vermek is
temiştir. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — 
Ermenileri de aldatmak için.... 

RAUF B. (Devamla) — Malûmuâliniz arka
daşlar; biz mevcut bir Ermenistan tanıyoruz ve 
istiklâlini haiz bir Ermenistan tanıyoruz ve onu 
da merkezî idaresi Erivan'dadır. Meyanemizde 
münakit mukavelât, muahedat dolayısiyle hudut 
ve arazisi malûmdur. Bunun haricinde ne bir Er
menistan ve ne de Ermenileri temsil edecek bir 
heyeti murahhasa tanımakta mazuruz ve imkân da 
görmeyiz. Mâlûmuâlileri Düveli Müttefika mu
rahhasları ekalliyetler bahsine lisani, ırki ekalli
yetleri de ithal etmeye çalışmışlardır. Heyeti Mu- | 
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rahhasamız bu baptaki izahatlariyle bunu yalnız 
gayrimüslimlere dal olduğunu kabul ettirmiş
lerdir. Gayrimüslimlerin askerlikten istisnası 
için tarafeyn, noktai nazarlarında sureti katiye-
de musırdırlar. Muhterem arkadaşlar; Düveli 
Müttefika, Türkiye'de sakin ve Türk Kavaninine 
riayet etmek ve gayeleri ve duyguları bir olmak 
şartiyle her an müsavi muameleye tâbi tutul
muş oları Hiristiyanların bugün hâmisi kesilmiş
ler ve iddia ettikleri şekil; müsavi muameleye 
tâbi tutunuz diyorlar. Bu bunların formülüdür. 
Efendiler, müsavi muameleye tâbi tutun dedik
ten. sonra bize hitabederek yine diyorlar ki, bu 
efendiler çalışacaklar, para kazanacak, servet ve 
saman sahibi olacaklar.. 

RASÎH Ef. (Antalya) — Nüfusları günden 
güne artacak. 

RAUF B. (Devamla) — Ve siz Türkler; bun
ların haricî tesirata kapılarak, dâhilde ika ede
cekleri fesatları kapatmak ve bunları kurtarmak 
perdesi altında memleketlerimize taarruz edecek 
ecnebileri defi ve tenkil etmek için ölmek vazi
fesiyle mükellef olacaksınız, diyorlar. 

* REFlK B. (Konya) — Türk milleti var kar
şılarında, Babıâli yoktur. 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler; eğer mü
savat varsa bu tarzı teklifle müsavat arasındaki 
tezadı kâmili, müsavata kaani olan beşeriyetin 
vicdanına havale ediyoruz. 

Diğer bir talepleri daha vardır, efendiler; 
ekalliyetlerin himayesi için memleketimizde Ce
miyeti Akvam tarafından bir sefir bulundur
mak istiyorlar. Bittabi bu da şayanı kabul gö
rülmüyor. 

tmtiyazatı mezhebiye, affı umumi, Ermeni ey
tam ve eramilinin iadesi gibi bâzı munzam me
sai! vardır ki, bunlarla uğraşılıyor. Müşahit sı-
fatiyle gelen fakat her nasılsa mesailimize fiilî 
olarak müdahale etmekte olduğu anlaşılan Ame
rika Murahhası Mister Çayıldis Tâli Komisyon
da güya tehcir edilenlerin ve muhaceret eden
lerin evlerine avdet ve mülklerine tasarrufları 
ieabettiğine dair bir muhtıra vererek muhacirlerin 
avdeti meselesini mevzuubahsetmiş. Bittabi ka
bul etmiyoruz. Yunanistan Mümessili Venizelos 
Amerika Murahhasının bu iddiasına istinaden 
esasen mübadelelerini kabul ettiği Rumların ia
desini teklife kadar cesaret alıyor. 

İSMAİL SUBHI B. (Burdur) — Kabul etmi
yoruz. 
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RAUF B. (Devamla) — Amerika Murahhası, 

ekalliyet hususunun murakabesini de teklif edi
yor. Bittabi kabul etmiyoruz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Ektikle
ri şeylerin çiçekleridir. Bunların ika etmedikle
ri cinayet mi kaldı ? 

RAUF B. (Devamla) — Bundan sonra arka
daşlar Boğazlar meselesi geliyor. Eğer müsaade 
buyurursanız ve fazla vakit ziyamı mucibolmaz-
sa bu meseleyi arkadaşlarımla biraz maziye rü-
cu ederek düşünmeyi, tetkik etmeyi, asıl bugün
kü şekli hakikisiyle tesbit edebilmek için faide-
li görüyorum. (Hay, hay, sesleri) 

Efendiler, boğazlar hakkında müttefiklerin 
me'talebatma esas teşkil eden ve illet olarak ile
riye sürdükleri 'hâdiseyi biraz tetkik etmek lâ-
zınıgelir. Malûmuâlinizdir ki Harbi Umumiye 
Avrupa'da başlandığı anda Alman İmparator
luğuna mensup ve o zaman (Goben) ismini ta
şıyan ve bugün Türkiye Donanması meyanında 
bulunan (Yavuz Sultan Selim) namiyle nnâruf 
harb sefinesi Bahri Sef id 'de. İngiliz Donan
masının elinden 'kurtulduktan sonra Osmanlı 
sularına gelmiş ve Çanakkale Boğazından gir
miştir. Efendiler bu 'hâdiseye şahsan bu arka
daşınız çok yakından temas etmiştir. Maruza
tım icabederse vesaikle ispat edilecek derecede 
kuvvetlidir. Yavuz'un boğazdan girmesi, o za
manki İngiliz Hükümetince kendileri kilimde 
tarafımızdan gösterilmiş bir hareket gibi talâk-
ki edilmiştir. O zaman Hariciye Nâzın bulu
nan (JEdvar Grey) o <zamanki Londra Sefiri
mize bu tarzı hareketimizden memnuniyetle 
bahsetmiştir. Yavuz boğazdan girdikten sonrn 
Hükümetimiz derhal Almanya Hükümetine mü
racaatla Yavuz'un Osmanlı Donanmasına il
hakı için mubayaamı teklif etmiş ve o yolda 
muamele yaparak Osmanlı Bayrağını çekmiş
tir. Efendiler bu mesail Hukuku Düvelce sa
rihtir. Yavuz Alman Sancağı altında bulundu
ğu müddetçe 24 saat limanlarımızdan istifade 
edebilir. Esbabı mücbirei fevkalâde olursa bu 
zaman, sularında bulunan Hükümetin muvafa
katiyle temdidedile'bilir. Alel huşu mubayaa et
tikten ve bu gemi bizim malımız olduktan fion-
ra hiçbir kimsenin hakkı itirazı kalmaz. Nicir 
mucibi itiraz olmuştur? Efendiler o zaman Rus 
Çarlığı Hariciye Nâzın 'bulunan Müsyo (Zi-
noviyef), Yavuz'un Osmanlı Donanmasına il-
hakiyle Karadeniz'de Rus Donanmasına, tehlike 
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teşkil edeceğini gören Zinoviyef, İngiltere Hü
kümetini protesto etmiş ve onun üzerine derhal 
İngiltere Donanması harb ilân etmeden hali 
sulllıda bulunduğu bir zamanda Çanakkale Bo
ğazını abluka etmiştir ve Çanakkale Kumandan
lığına, o zaman İngiliz Donanmasının Bahrise-
fid Kumandanı 'bulunan Amiral ('Milen) tara
fından bir ültimatom verilmiştir. Ültimatom
da, eğer Türk sefaini Har'biyesi karasularından 
harice çıkarsa ateşle mukabele görecek, de
miştir. 

Efendiler bu suretle mühasamayı Türkler 
mi ilân etmiş oluyorlar? Bu suretle Türklere 
karşı vaziyeti hasmane alan -bu maruzatım
dan sonra- kimler oluyorlar? (Hiç şüphesiz 
İngilizler sesleri) Bu izahatı verdikten sonra 
efendiler, boğazlar meselesinde başta İngilizler 
olmak üzere müttefiklerin müddeiyatı; Türkler. 
mükarreratı düveliyeyi .suiistimal etmişlerdir, 
diyorlar. Çünkü Yavuz'un boğazdan girmesine 
muvafakat etmişlerdir. İşte (bundan sonra bo
ğazların kapalı olmasına tahammül edemeyiz. 
diyorlar ve sakıt İngiliz Reisi Vükelâsı Loid 
Corç harbte ve mütarekeden sonra son günlere 
kadar, sakıt oluncaya kadar bu noktayı esas it
tihaz ediyor. Bu nokta üzerine Boğazlarda hak 
talebediyor. İngiliz efkârı umumiy esine bu ha-
kayıkı ifade etmeden Türkleri, devletlerin iti
madını suiistimal etmiş ve vazife nâşinas olarak 
gösteriyordu. Bu mâruzâtımdan sonra siz arka
daşlarım anlıyacaksmız ki Türkler vazifelerini 
yapmışlar ve haklarını istimal etmişlerdir. 

Türkler, ferden millet olarak, Hükümet ola
rak kendilerinin taahhütlerini - hayatları paha
sına olsa dahi - ifa etmekle müftehir ve mâruf 
bir millettir. 

SOYSALDI İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) 
— Türklerin kabahati, fazla dürüst olmalarıdır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Ve mu-
ahedata daima sadık kalmalarıdır. 

RAUF B. (Devamla) — Mamafih arkadaşlar 
lıiz, Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının cihan 
iktisadiyatına olan tesirini müdrikiz. Boğazlar 
vasıtasiyle Karadenize hemcivar olan devletler, 
o devletlere biz de dâhil olduğumuz halde, müna-
sebatı iktisadiye hususunda, hayatı umumiy ei 
cihan noktai nazarından, diğer mileli mütemed-
dine de alâkadardır. Biz, onların da bu mesele 
üzerinde alâkadar olmasını hüsnükabul edecek 
kadar geniş düşünen bir milletiz. Bu itibarla 
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Misakı Millîmizde Boğazların münakalâtı bahri- I 
yeye serbest ve küşade olmasını kabul ettik. Ama 
arkadaşlar, dedik ki : «Makam hilâfetimiz olan 
İstanbul'un ve İstanbul'dan tabiatın ayıramıya-
cağı Marmara Denizinin, emniyeti şartı esasi
dir.» Bugün de bu kanaatimizde musırrız. Mar
mara ve İstanbul'un emniyetini kâfil tedabiri 
bize ibraz ve bizi ikna ettikleri anda Boğazların 
münakalâtı bahriyeye küşade olmasında bizce 
mucibi ihtilâf bir nokta kalmaz. Bundan evvel
ki Heyeti Umumiyeye mâruzâtımda; muhtelif 
eşkâlin mütekabilen teklif edilmiş olduğunu arz 
etmiştim. Müzakeratm son şekli budur. Mütte
fikler gayriaskerî addedilen manatıkı kontrol 
etmek istiyorlar. Biz, arazi üzerinde kontrolü, 
kabul etmiyoruz ve edemiyoruz. Buna muka
bil, biz İstanbul ve Marmara'nın emniyetini ı 
kâfil tedabiri, kâfi görmüyoruz. Boğazlar ka-
panmadıktan sonra vâki olacak teminatı; biz şu 
şekilde görüyoruz : Harb ve darbe kaadir gemi
lerin geçmesi halinde Boğazlar mmtakaşmda, 
Marmara havzasında, İstanbul havalisinde Çanak
kale ve Karadeniz Boğazları mmtakasmdaki sa
haya, her, ne sebep ve hareketle olursa olsun, 
bu muharip sefain tarafından taarruz vâki 
olursa muahedeye vazıülimza devletler bu taar
ruzu defi ve tenkil etmek için bizimle münferi
den ve müştereken hareket etmek mecburiyetin
de kalacaklardır. 

Bununla beraber arkadaşlar, bunu, en ipti
dai bir hakkı tabiî görüyoruz. Biz geniş bir dü
şünce ile; Boğazların münakalâtı bahriyeye kü-
şadmı kabul ettikten sonra, bir sabah kalktığı
mız zaman çoluğumuzun, çocuğumuzun düşman 
toplan ve ateşi altında helakini görmeyi bittabi 
kabul edemeyiz. Efendiler, bunun arz ettiğim 
tarzda böyle teminatsız olmıyacağını maatteessüf 
temin etmek imkânı münselibolmuştur. Çünkü 
mütarekeden sonraki hâdisat bunları bize gös
termiştir. • Alel'husus istanbul ve civarındaki 
manatıkı Düveli Müttefika işgal ve bitaraf ilân 

v ettikten sonra Düveli Müttefika; Boğazların, 
Averof ve Yunan donanmasına üssü bahrî ol
masına müsaade etmişler ve istanbul'dan ge
çere^ Samsun gibi, inebolu gibi, şirin kasaba
larımızın ve gayrimuharip masum kardeşleri
mizin bombardıman edilmesine müsaade etmiş
lerdi. 

Efendiler; işte bu vakayi ve hâdisata - ki he
nüz tarifli bile olmamıştır ve eğer tesibit eden-
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• ler varsa mürekkebi bile kuramamıştır - şahid-

olduktan ve bu gibi elîm tecrübeleri gördük
ten sonra bizimle sulh yapmak istiyen ve bizim 
hâkim olduğumuz araziden geqen ve hukuku 
düvelce kapalı sular addedilen ve hemeivar 
araziye sahip devlete aidolması bir emri tabiî 

| telâkki edilen Boğazlara serbesti vermek için 
' lâkal bu teminatı almak mecburiyetindeyiz. 
[ Bu teminat istihsal edilmezse ve bu teminat is

tihsal edilmeden bu şekle muvafakat etmek; 
İstanbul'un, Marmara'nın, alelûmum Trakya'
nın ve Anadolu'nun bir kısmının her an mâıu-

f zu hücum olduğunu kabul etmek olur ve bu 
şekilde bir çarei halli hüsnü telâkki ve kabul 
edecek hükümetiniz yoktur. 

! SOYSALLI İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) 
! Elde silâh, hudutlarda beklemek lâzımdır. 

RAUF B. (Devamla) — Evet İsmail Subhi 
Bey, biz en yüksek ve samimî arzularla sulh 
konferansına gittik ve bu sulhu, muvakkat bir 
sulh olmak üzere tasavvur ve kabul etmiyoruz. 
Tekmil emellerimizi, tekmil dâvalarımızı, açık 
masa üzerine koymak ve etraflıca tetkik etmek 
ve sulh akdedince artık bir daha harbi icabetti-
recek pürüzlerin kalmamasını temin etmek eme-
liyle gittik. Muvakkat tedbirler, muvakkat ça
reler, hem bizi silâh bedest olarak hudutlarda 
beklemek mecburiyetinde bırakır, hem de Şark 
asayişini ihlâl eder. Hem de efendiler; biz bu 
meselenin iktisadiyatı ve sanayie mütevakkıf 
olan Avrupa beşeriyetini, elem ve ıstırap yol
larından kurtaracak ve cihan siyasetine mües
sir olacak bir surette nıükâlemelerle, müzake
relerle, halli taraftarıyız ve hiçbir pürüz kal
madan bir sul'lı akdetmek istiyoruz ve gün si
yaseti yapmak istemiyoruz. Uzun ve devamlı 
.bir sulh temin etmek istiyoruz. Haşarata uğrı-
yan, taş taş üstünde kaimıyan topraklarımızda 
bu vatana lâyık olduğunu fiilen ispat eden 
kardeşlerimizin, evlâtlarımızın müreffeh, mesut 
iktisadiyle, ilim ve irfaniyle tamamen yerleş
mesini temin edici bir sulh istiyoruz. Bu talep
lerimize karşı - Bu muhik vo en iptidai gördü
ğümüz bu talebimizle karşı - İngiltere Hariciye 
Nazın ve Konferansta ingiltere Murahhası bu
lunan Lord Cürzon, arazi üzerinde teminatı si-
yasiyeye yanaşmadıklarını bildirmiştir. 

Boğazlar meselesinin son şeklinde bir ilâve 
daha vâki olmuştur. O ela: Amerika noktai na-

I zarıdır. Amerikalılar, Boğazlardan serbestli mü-
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"wr hakkında hiçbir kayıt ve şart talebetme-
mislerdir. Yani murakabe, nizamat ve kuyut 
vaz'ına da taraftar değillerdir. Açık denizler 
giıbi istedikleri zaman ve istedikleri şekil ve 
surette Boğazlardan istifade etmeyi arzu edi
yorlar. 

ETHEM B. (Menteşe) — Teminat hususun
da Amerikalılar ne diyor? 

SOYSALLI ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — 
Amerikalıların Panama için kabul ettikleri şekil 
şudur : Malûmuâliniz arazisini mubayaa etmek 
suretiyle istimlâk ettikleri o mmtakai araziyi ka
nalla teçhiz ettikten sonra gelecek donanmanın 
ikisi kanala girip çıkmadıktan sonra diğer iki ge
minin geçmesine müsaade edemiyecek kadar hak
kı tabiîye malik bir millettir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Kendile
rine gelince hakkı tabiî olur. 

RAUF B. (Devamla) — Yine efendiler, Ara
zi Komisyonunda mevKUubahsoltmamaikla beraber 
sureti hususiyede ingiliz Başmurahhası ile Baş-
murahhasımız ismet Paşa arasında mükâtebe su
retiyle görüşülen bir Musul meselesi var. Efendi
ler, Musul, en gayrimücehlhez bulunduğumuz za
manlarda, haricin bizi en âciz gördüğü zamanlar
da müdafaasına azmettiğimiz ve müdafaasından 
bir an feragat etmiyeceğinıizi taahbüdettiğimiz 
Misakı Millîmizin çizdiği hududu millîmiz dahi
lindedir. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — 
Elhamdülillah. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Düne kadar da 
valiyi burası tâyin etmişti. 

RAUF B. (Devamla) — Musul'un ekseriyeti 
kahiresi, yek emel, yek din, yek his, saadet ve fe
lâkette müşterek, yegâne çarei halâsları bizimle 
beraber yaşamakta olan Türkiye halkının en kah
raman evlâtları Türkler ve Kürtlerle meskûn bir 
vilâyetimizdir. (Doğru sesleri) Musul vilâyeti 
Sülıeymaniye ve Kerkük sancakları mevzuuıbahsol-
du mu orayı görenler ve bilenler yek nazarda bu 
vahdeti fark ederler. Ve hattâ coğrafyaya âşinâ 
olanların gözü önüne Türk ve Kürtler gelir. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) 
— Orada acaba kaç tane ingiliz var? 

RAUF B. (Devamla) — Başmurahhasımızla 
ingiliz Başmurahhası arasında mükâtebe suretiyle 
devam eden müzakeratta anlaşılan şekil güya in
gilizler, harb ile aldıkları Musul'un... 
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NECÎB B. (Mardin) — Yalan söylüyorlar. 

(Yalan söylüyorlar sadalan) 
İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — Hırsız gibi 

girdikleri... 
TUNALI HİLMİ B. — Hırsızları lekelemeyin 

arkadaşlar. 
RAUF B. (Devamla) — Cemiyeti Akvamın, 

idaresini kendilerine tevdi ettiği... (Cemiyeti Ak
vam kimdir? Kendileri sesleri) 

RAUF B. (Devamla) — Ahalinin taksimatı 
mülkiye itibariyle ekseriyeti, dâii iştibah olan 
Musul'un iadesinin imkânı olmadığını belki Şi~ 
mal'de bâzı tashihi hudut yapılacağını ileri sür
müşlerdir. 

Dr. ÂBlDlN B. (Lâzistan) — Süngü alır sün
gü alır. 

RAUF B. (Devamla) — Başnıurahhasımız 
ismet Paşa Hazretleri kendilerine has olan sami
mî ifadeleriyle ve kemali sükûnetle Musul'un 
Türkiye halkiyle meskûn ve hududu millîmiz dâ
hilinde iftirak kabul etmez bir vatanımız olduğu
nu ifade ve iddia etmişlerdir. Bu münakaşa o de
receye kadar ilerlemiştir ki, son günlerde yılbaşı 
•yortulan münasebetiyle vaziyet son derece hâd 
ıbir şekil almış ve inkıta devreleri de geçirmiş ol
duğu halde murahhasımız bu baptaki kanaatinde 
ısrar etmiş (Teşekkür ederiz sadalan) (Teşekkü
re hacet yok vazifesidir sadalan) Son günlerde 
aldığımı malûmat İngilizler Şimal'de tashihi hu
dut namı altında.. (Olamaz sadalan) bu mesele
nin Tâli Komisyonda müzakeresi esasını kabul et
miş görünüyorlar. 

NECÎB B. (Mardin) —- Musul'u da verecek
tir. (Biz alacağız sadalan) 

RAUF B. (Devamla) — Arkadaşlar; Mu
sul meselesi Heyeti Âliyenizde mevzuubahs-
olduktan sonra mukabil tarafın serd etti
ği iddialar meyanmda aylardan beri man
zum âliniz olmuştur; ingiliz rüesayı hükümeti
nin, ingiliz sabık reisi hükümetinin bu bapta 
iradetmiş olduğu nutuklarda gerek harbde ve ge
rekse harbden evvelki senelerde kullandığı tâlbi-
rat : Türkler yakıcı, ezici, kahir bir idare He 
Irak'ı idare etmişler ve orada halka benliğini 
unutturmuşlar ve zalim idareleri memleketi öyle 
ıbir harabeye çevirmiş ki... 
' ' YÛSUF ZÎYA B. (Bitlis) — O ingiliz eseri
dir. 

RAUF B. (Devamla) — Ancak ve ancak ciha
nı imar güya tarafı haktan kendilerine ihsan edi-
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len İngiliz ırkı bu felâketin önüne goç-dbil irmiş. 
(Tayyarelerle tahrihetmek suretiyle mi? Sesleri) 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Bundur) — Hiındistaıı'-
da senede üç milyon müslüman ölüyor. Bunu âlem 
biliyor. 

RASİH Ef. (Antalya) — Hindistan ve Irak 
İngilizlerden iştikâ ediyor. Türklere iltihak ede
ceğiz diyorlar, .bağrışıyorlar. 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler; bu bapta, 
biz şöyle idare ettik, böyle idare ettik dememize 
zannedersem lüzum ve icap yoktur. Türkiye ida
resi en muzlim ve müt'ilb günlerde bile ekseriyetle 
halkın arzusunu tatmin çarelerini bulmuş veya 
bulmaya uğraşmıştır. 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Yaşasın 
Türk idaresi. 

RAUF B. (Devamla) —- Irak, Suriye, Filistin 
bu cümleden misal olarak gösterilir. Efendiler; o 
arazi üzerinde asırlarca ddarei hükümet eden 
Türk memurları, hiçbir vakit vergi toplamak için 
tayyarelerle bomba kullanmak mecburiyetinde 
kalmamışlardır. (Bravo seslem) (İngiliz medeni
yeti sesleri) 

Musul havalisinde ve Süleyma.niye sancağında 
ve ZaıliıO ve buna mümasil mahallerde ve o havali
de bugün bir reyi âmme müracaat olunuyor. Na
sıl bilir misiniz efendim? Beyannameler atıyor
lar. İçinizden Türkleri çıkarınız, diyorlar ve 
bombalarla kendilerinin Türkleri istemediklerini 
ilân 'için cebrediliyorlar. Bu suretle tayyare hü-
cumlariyle birçok köyler yakılmıştır. (Kahrol
sun İngiliz medeniyeti sadaları) Arkadaşlar 
biz, bizi istemiyenlerle bir arada bulunmak için 
hiçbir zaman o milleti imha siyasetini takip de
ğil, fikrimizden bile geçirmemişizdir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Kardeşimizdir on
lar. 

RAUF B. (Devamla) — Ve bunun için bir
çok misali tarihî zikredilebilir. Fakat munsif 
olan beşeriyetin bildiği bir şey olduğu cihetle 
tekrarına hacet yoktur. Efendim Musul meselesi 
de bu derecededir ve ümitvarız ki, hak olan, 
ahalisinin hayatları, istikballeri, dinleri, duygu
ları, emelleri yek olan bu kıta, ki ayrılmaz bir 
tarzda bedeni millete merbuttur, bu tatmin edi
lecek ve bu mesele üzerinde sulhu tehlikeye il-
ka eyliyecek vazı, ve etvar alınmıyacaktır. Bun
da kuvvetle ümitvarız. Efendiler Musul havalisi 
malûmuâliniz gaz menabiiyle, menabii servet ol
mak itibariyle... 
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I NECİB B. (Mardin) — Zaten odur kendisi-
I ni şey eden. 

RAUF B. (Devamla) — Menabii servet ol
mak itibariyle cihanca mâruftur. Arkadaşlar, biz 
Türkiye halkı Hakkın beşeriyete ihsanı olan me
nabii serveti kimseye vermiyerek, gömülü bıra
karak kimsenin istifade etmiyeceği bir tarza 
idame etmek efkârından artık çok uzaklaşmış 
insanlarız. Bu gibi menabii varidattan bizimle 
şeraiti meşrna ve mâkule dairesinde... 

REFİK B. (Konya) — İnsanca görüşenlere 
karşı. 

RAUF B. (Devamla) — Şeraiti mâkule ve 
meşrua dairesinde bizi müsavi gören milletlerle 
her zaman alış-verişe hazırız. Gaz madenine sa-
hibolmak demek, vatanını terk demek değildir. 
Bu nazariye bir kere akıllardan çıkarılmalıdır. 
Ondan sonra sulha mâni kalmaz. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Lord Gür-
zon'un müdür bulunduğu gaz şirketine mi ve
rilecektir? 

RAUF B. (Devamla) — Bundan sonra kon
feransta meclisi sıhhi meselesi mevzuubahsol-

| muştur. Malûmuâliniz bundan evvel merkezi hi
lâfette müşterek bir Meclisi Âliyi Sıhhi vardı. 
Bu nokta mevvzuubahsolmuş ve esası da taamü-
lü millete muvafık olarak halledilmiştir. 

Kapitülâsyonlar ve ecanip meselesine gelin
ce : Komisyonda bu mesele hakkında şiddetli 
münakaşat olmuştur. İsmet Paşa fiilen ve sure
ti umumiyede kendi »muamelâtımızı, ecnebilerin 
öteden beri bilhassa mütarekeden sonra İstan
bul'daki muamelâtı resmiye ve muhakematiyle 

I mukayeseye hazır olduğumuzu söylemiştir. 
(Bravo sesleri) Ve bu. mütarekeden sonra işgal
leri altında bulunan memleketlerimizde tatbik 
ettikleri muamelâtı adliyede öyle şeyler yaptı
lar ki, bunların memleketlerinde her hangi bir 
kanun mevcudolup olmadığına bihakkin şüphe 
edilebilir, demiştir. (Çok güzel söylemiş sada
ları) Kapitülâsyon mesairiyle meşgul komisyona 
dâhil olan Fransız Murahhası Bobpar, kapitü
lâsyonlardan vazgeçtiklerini ve fakat hukuki ve 
cezai mesailde teminattan vazgeçemiyeceklerini 
beyan etmiştir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Yani ne de
mek? 

NEBÎZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Yani 
I yine kapitülâsyon demektir. 
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RAUF B. (Devamla) — Konferansa bir mü

şahit sıfatiyle iştirak eden Amerika Murahhası 
da FVanöız Murahhasının bu noktad nazaroıa 
iştirak etmiştir. Efendiler, milletin muamelâ
tına ait hususatta yegâne sahibi salâhiyet ve rey 
Heyetiniz olduğu için teferruata girdim ve te
ferruata girmek mecburiyetini hissediyorum. Bu 
mkat belki teferruat addedilir. Fakat âtiyen 
lüzumunda ittihazı mukarrerat edecek Heyeti
niz bu mesaili teferrüatiyle bilirsiniz daha sa
lim kararlar ittihaz edeceğinize kaani bulun
duğumdan... 

NEBÎZÂDE HAMDÎ B. (Trabzon) — Bu 
noktada ittihaz edeceğimiz yeni bir karar yoktur. 
Kapitülâsyon yoktur, artık onu unuttuk. 

RAUF B. (Devamla) — Yeni bir karar ol
duğunu arz etmedim. Tafsilâtiyle esbabı zik
rettim. Hükümetiniz Heyeti Aliyenizden yeni 
bir karar talebinde değildir. Hükümetinizin 
bidayetten bugüne kadar takibettiği ve hududu 
muayyen olan misakımızla mahdut istikamet üze
rinde yürümekte .olduğunu tekrar arz ederim. 
O itibarla, Heyeti Aliyenizden yeni bir karar 
talebine zemin hazırladığım fikrine zahibolma-
yınız. Tafsilâtı arza bir sebep gösteriyorum. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hattâ siz 
ve biz de dâhil olduğumuz halde kapitülâsyon 
kabul edemeyiz. 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler, Fransız 
Murahhası Mösyö Pombar Amerika Murahhası
nın da iştirak ettiği fikrini bit kar daha teyit 
için, teminat olmay nca sulh olmaz, demiştir. 

(Ne teminatı sadaları.) 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Temi

nat nedir izah ediyorlar mı? 
RAUF B. (Devamla) — İtalya Murahhası 

Mösyö Garoni, adlî uhudü atîka için bir şekil-
göstermekliğimiz lüzumunda ısrar etmiştir. Lord 
Curzon da hatime olarak dünya bizimle beraber
dir, muhkkak teminat vereceksiniz demiştir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Allah da bizimle 
beraberdir. (Muhakkak vermiyeceğiz sadaları) 

REFİK" B. (Konya) _ Dünya kendileriyle 
beraber mi? İngilizlerin oyunları anlaşıldığı tak
dirde İngiliz milleti iflâs etmiştir. 

RAUF B. (Devamla) — Sureti umumiyede 
adlî kapitülâsyonlardan vazgeçmiyorlar. Fakat 
mühim şehirlerde muhtelif mahkemeler tesisini 
talebediyorlar. Fakat biz reddediyoruz. (Bravo 
sesleri.) 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şayanı 

dikkat bir şeydir. Bizimle itilâf yapmış olan 
Fransız Murahhasları bize karşı en ziyade şiddetli 
davran yorlar. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bendeniz 
en ziyade Fransız Murahhasının bu sözüne tees
süf ederim. (Hepsine sadaları) (Hepimiz iştirak 
ederiz sadaları) 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Kendile
rinden hiçbir zaman istemiyeceğiniz bir şey var
sa o da adalet.... 

REİS — Müsaade buyurun, hatip devam ede
miyor. 

RASİH Ef. (Antalya) — Dinlensin diye 
yardım ediyoruz. 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler, bilhassa 
! İngiltere Hariciye Nazırı Lord Curzon Cenap-
i 1 arının en son ve hatime olarak söylediği söz hiç 

letin alelade bir ferdi olmak itibariyle cevap ver
mek lüzumunu duyuyorum, ifade etmek istiyo-
şüphesiz vicdanınızda akisler tevlidedeoektir ve 
ben bu hissiyatınızı sizin gibi duyan ve bu mil-
rum. Hissiyatınıza tercüman olmakta hata eder
sem siz tashih ediniz. Efendiler, Türk milleti 
etmekle ve herkesin hak gördüğü ve hak bildiği 
hakkı tanır. Türk milleti tehdit ile değil, hak-
tehdit ile değil, hakkını tetkik ile, hakkını ihkak 
kını ihkak ile ilzam edilir. (Bravo sadaları) 
(Alkışlar) Arkadaşlar; eğer milletimiz efradının 
yalnız bugün yaşamak için muharebe ettiği za-

i habımda olanlar varsa bu zahabı tashih etmele
rini rica ediyorum. Bizler bu cihadı kendileri 
için vazifei diniye ve vataniye addeden ve mü-

| cahedede bugün tekmil evlâdı vatan ve efradı 
1 millet ve mübarek atalarımız, aziz hemşirelerimiz 

de dâhil olduğu halde umum milletimiz ve umum 
halkımız birlikte bir gaye ve bir maksad için 
çalışıyoruz. Bu maksad ve gayede, kendi istira-
hatimizi temin için değil, bizden sonra,, gelecek 

' evlâtlarımızı müstakil; mesut; müreffeh olarak 
I yaşamalarını temin içindir. (Bravo sadaları) (Şid-
I detli alkışlar) Bu imanda bulunan milletimiz 
i hiçbir tehdit, hiçbir tehlike karşısında istiklâli 
i için, hayatı için en mukaddes bildiği şeyden en 
| küçüğünden bile sarfınazar etmiyecektir. (Bravo 

sadaları) (Asla sadaları) Efendiler; bizleri bun
dan sarfınazar ettirecek hiçbir kuvvet tahayyül 
etmesinler. Milletimiz 8 - 1 0 senelik hayatı har-

i binde en müterakki cihan fabrikalarının tonlarla 
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mesaha edilen sakil mermilerine kalb ve vicda
niyle, üryan göğsiyle mukabele etmiş ve dâvasını 
kazanmıştır. (Alkışlar) 

NEOÎB B. (Mardin) — On sene daha devam 
ederiz. 

RAUF B. (Devamla) — Onun için arka
daşlar; tehdit, teşhir ve mürettep ihafelerle bu 
dâva asla kuvvetten düşürülemez. Haklar ve 
hakikatler üzerinde konuşmakla ve ümidederiz 
ki 'bu yolda bağlıyacağımız ve idame edeceği
miz tarzı hareketle hakiki sulh teessüs edecek 
ve !bu sulh Şark ve Garp için en devamlı bir 
sulh olacaktır, işte efendiler, 'böyle muhtelif 
ve hakkı kazamızı inkâr demek olan ecnebi 
hakemler ikamesini, siz hukukşinas arkadaşla
rım daiha iyi bilirler, istiklâlin esası hakkı ka
zadadır. Bunu ihlâl eden metalibi reddetme
miz üzerine bu mesele de muallâkta kalmıştır. 
Ümidederiz ki bu hakkımız da yakında anla
şılacak ve ilıka'k edilecektir. Ancak bu suertle 
yakın bir istikbalde sulha tarafeyn nail ola
caktır. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Rauf 
Beyefendi şu halde Fransız Murahhasının be
yanatına bir defa daha tessüf ederim. 

RAUF B. (Devamla) — Yalnız bu mesele 
ile arkadaşlarıma 'bir noktayı arz ve biraz da
ha sabır ve neticeye muntazır olarak karar ver
melerini rica ederim. Siyasette ve bu gibi uzun 
istikbal için menafi düşünen devletlerin mu
rahhaslarından mürekkep konferanslarda mü-
nakaşatı siyasiye çok hararetli olur. Birçok hoş 
görünmiyen harekât ve evza' meşhudolur. Bi
naenaleyh arkadaşlar; (hakiki dost kim, haki
ki düşman kim olduğunu takdir etmek için ne
ticeye intizar etmelidir. Çok rica. ederim, neti
ceye intizar edelim. 

REFlK B. ^Konya) — Hakka taraftar olan 
Fransız milleti Mösyö Pombar ile beraber dü
şünmüyorlar. 

RAUF B. (Devamla) — Bu itibarla eşhas 
ve milletler üzerinde vaziyeti tahlil edelim. 

Eeanibin vaziyeti hakkındaki teklifler şu 
suretle görülebilir. 

Evvelâ: Yabancılar hukuku düvel kavaidi 
mnumiyesine tevfikan serbestçe memleketimize 
gelebileceklerdir. Şahıslarmca, hukuk ve me
nafi ve emvallerince mazharı himayemiz ola
caklardır. Kavanin ve nizamatı zabıtamıza ria-
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yet şartiyle ve tebaamızın tâbi olduğu fruyut* 
tan maada bir kayıt ile mukayyedolmaksızm 
seyrüsefer ve ikamet ve tesessüs hakkını haiz 
olacaklardır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Rauf Beye-
fendi her tarafta mı bu? Lâalettayin memleke
timizin her tarafında mı? 

RAUF B. (Devamla) — Mütekabil esas 
takibediyoruz. Kim bize ne verirse onu alırız. 
Memleketimizde ikametgâh sahihi olmak için 
konsoloshanelerinin şahadetnamelerini hâmil 
'bulunmalarını istiyoruz. Bu nıkata mukabil 
taraf el'an muhalif görünmektedir. Sıhhi ve 
ahlâki kavait ve nizamatı zabıta mucibince ve
ya dilencilik sebebiyle idareten veya bir hük
mü kanuni neticesinde mahkemeden verilecek 
hir karar üzerine tardı lâzımgelen eeanibin, 
memleketlerine kadar masrafları kendimiz ta
rafından verilerek memleketlerine gönderile
cektir. Bu teklif de tarafımızdan kabul edil
miştir. 

ŞEVKİ B. (içel) — Bizde Serseri Nizam
namesi var, tatbik ederiz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Memleketi
mizin kapısını arkadaşımız açmıştır. Bende
niz öyle görüyorum. 

HAFIZ MEHMED B. (Trahzon) — Rauf 
Beyefendi bu bizimle istihzadır. Bizimle alay 
ediyorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — icar bedeli 
talebetmediler mi? 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Rauf 
Beyefendi; bizim dilencimiz yoktur. Mütekabil 
olmaz. 

RAUF B. (Devamla) — Efendim muahe-
dâtta prensip olarak konmuştur, usulen kon
muştur. Onun için bu bir maddei hayatiye de
ğildir. Tekrar ediyorum. Heyeti Celilenizin mu
ahedenin, tekmil maddelerinin bilinmesini iste
diğini bilen bir arkadaşınız olmak itibariyle 
bunu tekrar zikir ve ifade ediyorum. 

Sâlisen: Ecani'bin emvali menkule ve gay-
rimenkuleye tasarrufları ve ınenafii umumiye 
için, istimlâkten maada hiçbir seheple mülk ve 
hakkı intifalarından muvakkaten olsun mah
ram edilmemeleri teklif, kasaba ve şehirler ha
ricinde arazi tasarrufu töbaamıza münhasır ol
mak kaydiyle kabul edilmiş ise de bu kaydı 
raüttefikan vo katiyen- reddetmişlerdir, itimat 
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buy urunuz Salâhaddin Bey; vazifei vicdaniye 
ve tahdisinimet kabilinden olarak arza mecbu
rum ki; arkadaşlarımız hakikaten esaslı ça
lışıyorlar ve her noktada âzami tetkikatı ifada 
kusur etmiyorlar. (Teşekkür ederiz sesleri) 
Bendenizin* kanaatim budur. Bunu ifade etme
yi vecibeden addederim. 

Ralbian : Müsavi derecede vergi vermek şar-
tiyle tebaamızın ifa edebileceği her türlü mesai 
ve teşebbüsatı ifa edebilmeleri teklifi esas itiba
riyle kabul edilmiştir. Bâzı r sanayiin tebaamıza 
hasrı aleyhinde müttefikan ısrar etmektedirler. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Neden? 
RAUF B. (Devamla) — Malûmuâliniz sana

yiimizi inkişaf «tünmek için bizim de dâhilde 
bâzı himaye usullerine tâbi olmamız bir emri ta
biî ve hakkı iptidaidir. Bunu da istedik. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Meselâ taba
bet ve mühendislik gibi... 

RAUF B. (Devamla) — Hâmisen : Ecnebile
re ait nikâh, talâk, hibe, veraset, velâdet, rüşt gibi 
sırf hukuku şahsiyeye ait meselelerde kendi ka
nunlarına ve kendi mahkemelerine tâbi olmaları 
teklifi esas itibariyle kabul edilmiştir. Tebaamı
zın alâkadar olduğu dâivalaıida nıalıkernelerimizin 
salâhiyeti mahfuz olmak kaydını ilâve ettik. Ta-
dadolunan teklifatm kâffesme karşı tahrirpn der-
meyan ettiğimiz kuyudu ihtiraziyenin ifası için 
müzakereye devam olunuyor. 

Sadisen : Ecanilbin hizmeti askeriye, bedeli 
askerî, tekâlifi harbiye ve harbe hadim istikrazı 
cebri gibi tekliflerden âzâde bulunmaları tekli
fine karşı tekâlifi harbiye hususunda tebaamız 
gibi muamele görmeleri teklif olunmuştur. Fakat 
ecnebi tebaa ve şürekâsının servetimden harb hali
ne mahsus olarak hissei istisnaiye ifraz ve istifa
sını reddediyorlar. Bu hususlara, mütekabiliyet 
düsturunu fiilen taıtlbik eden devletlere on sene 
müddetle bu ahkâmın tatbiki talejbolunmaktadır. 
Bu hususatın ticaret muahedesine ithali muvafık 
olmakla itirazatımız üzerine, mesele halledilme
miştir. 

Vergilere gelince; ikamet, ticaret ve sanat ve
ya her hangi bir faaliyet dolayısiyle vukubula-
cak teşebibüsatın her nev'inde Türklerle, ecnebile
rin beraber müsavi derecede mükellef olacakları, 
menkul ve gayrimenkul eşyada her millet hakkın
da mülkiyet, tasarruf, ferağ ve intikal, tevarüse 
mütaallik bütün hususata bilâvasıta mevcut ve 
ilerde vaz'ı muhtemel olan bütün vergilerde Türk-
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lerle beraber müsavi derecede mükellef kılınma
ları, her nevi ecnebi şirketleriyle, tebaa, başacen-
talık ve sair mıüessesatm mütemasil Türklerin şir
ketleri derecesinde ve şubelerin beyannamelerine 
veyahut tahkikatı resmiyeye müstenit sermaye-
1 eriyle bunlar olamadığı takdirde sermayeye 
kalbedilmek suretiyle bulunacak miktara göre 
sermaye yahut irat vergilerine tâbi olmaları ve 
gayrimukim seyyar ecnebilerin nizamatımız mu
cibince vergi taksitlerini tamam tesviye eylemeleri 
mütekabil olarak bir müddet için kabul edilmiş
tir. Teşviki sanayi maksadiyle yapılan veya yapı
lacak olan bilâvasıta vergiler muafiyetinin yerli
ler gibi ecnebi şirketlerine de teşmilini istiyen 
Müttefikin prim ve reddi rüsum hakkının yalnız 
tebaamıza hasrını kabul etmişlerdir. Fakat vergi 
muafiyetinden istifade talebinde musir bulunu
yorlar. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Prim ne
dir? 

RAUF B. — Mükâfatı nakdiye Şükrü Bey
efendi! İtirazınıza mâruz kalacağımı hatırlıyor
dum. Bu tâbir umumiyetle istimal edilen ve lıu-
kukşinaslarımızın da lisanımıza kabul ettikleri bir 
kelime olmak itibariyle istimal ettim. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bir daha 
istimal buyurmayınız. (Handeler) 

RAUF B. (Devamla) — Ecnebi şirketler, ec
nebi memleketlerde usulen teşekkül etmiş yahut 
kanunen şahsiyet ve ehliyetleri tasdik edilmiş olan 
ticari, malî, sınai, ecnebi şirketleriyle bu kabilden 
olan ecnebi sigorta şirketlerinin ve diğer bilcüm
le gayriticari eşhası hükmiye ve mâneviyenin 
memleketimizde tıpkı ecnebi eşhası cismaniye gibi 
haizi hukuk olmaları ve memleketimizdeki mua
melâtı ticariyelerinde kavaninimize tâbi olmak şar-
tiyle ehliyeti hukukiye, ehliyeti dâva ve tarzı te
şekkül hususunda kendi kanunlarına tâbi kalma
ları ve kendilerine şebih malî ve diğer yabancı 
şirketlerle müsavi muamele görmeleri tahriren 
kendilerine tebliğ olunmuştur. Ticari, malî ve ik
tisadi sigorta şirketleriyle dahi tebaamızın ve Hü
kümetimizin hukuk ve menafimi mütekeffil daha 
kuvvetli kuyut dermeyan edilerek ecnebi memle
ketlerinde teşekkül etmiş ve tanınmış bu kabîl şir
ketlerin kuyudu mezkûre dairesinde memleketi-
ıizde dahi tanınması esası da tahrirî cevabımız

da kabul olunmuştur. Şirketlerin ve gayriticari 
eşhası mâneviye ve hükmiyenin şifahi müzakere
sine henüz başlanmamıştır, tşbu şirketlerin em-
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vali gayrimenkule ve araziye tasarruf etmeleri 
hususunda katiyen ısrarları muhtemeldir. 

HAFIZ MEHMED B. (Tralbzjon) — Bu Av
rupa'da bile yoktur. 

RAUF B. (Devamla) — Türk memleketin
deki ecnebi sermayeli şirketlerin, harb esna
sındaki zararlarının ecnebi tebaasının zararları 
gibi tetkik ve tazmini hususunu muahedeye bir 
madde halinde dercetmek istiyorlar. Biz ec
nebi, sermayeli Türk şirketlerinin harbden ev
velki şerait ve mukavelelerinin, şeraiti cedide-
ye- göre tetkik ve tadilini kalbul ettik. Fakat 
Hükümetle şirketler arasında olmak şartiyle. 
Tabiî ahdimizdir, mukavelemizdir, kabul ede
riz. Fakat Türk şirketlerinin Türkiye ile mü
nasebetini beynelmilel halinde kabulde mazu
ruz. Türk şirketlerinin her zaman için müraca-
atlerini, şikâyetlerini) Türkiye Hükümetine 
arzai ve hallini talebe hakları vardır ve her 
zaman bu hususta serbest olarak müracaat 
edebilirler. Fakat Türk tebaası olan şirketlere 
taallûk ettiğinden dolayı tekrar ediyorum; 
muahedeye ithalini katiyen kabul edemeyiz, 
Ecanip bu gibi ihtilâfatıu ayrıca bir hakem ta
rafından hallini istiyorlar. Biz de tabiatiyle 
mahkemelerimiz tarafından halledilecek bir 
meseledir, diyoruz. Bizim noktai nazarımız, 
harb esnasında Hükümet bir şirkete vazıyed 
ederse hesabın nasıl görüleceği bâzı mukave
lelerde mündemiçtir. Bu şirketler o ahkâma 
göre muamele görürler. Bâzı şirketlerin muka
velesinde ise hali harb nazarı dikkate alınma
mıştır. Bu ahvalde mahkemelerimize müraca
at olunmalıdır. Lâzımgeleıı karar oradan is
tihsal olunmalıdır. Velhâsıl şeraiti cedideye 
tevfikan mukavelelerin tadilâtı hakkındaki ta
lepleri müntahap bir hakem heyeti marifetiyle 
bu ihtilâfatı halletmeye matuftur. Tekliflerine 
göre şirketlerden bir, bizden bir ve bitaraflar
dan bir olarak ceman üç kişilik bir hakem he
yeti tarafından tetkik ve hükmolunmalıdır. 
Mahkemelerin bu meseleleri süratle ve lâzım
geleıı ihtisasla ve malûmatla halledemiyecekle-
rini beyan ediyorlar. Bizim noktai nazarımız, 
sermaye k£me aidolursa olsun Türk tabiiyetin
deki şirketler için müzakere kabul edilemez. 
Ecnebiler için mukavele muteber olup tadilât 
yapmak icabederse JDU da ancak Hükümetin 
arzusuna tevfikan vukubulabilir. Tekliflerinin 
muahedeye derci de tabiî caiz değildir. 
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ı Lozan Konferansında Amerika'nın vaziyeti 

Amerika'yı temsil etmek üzere ve fakat müşa
hit sıfatiyle gelmiş olan Amerika Murahha
sının vaziyetini ifade etmek lâzıgelirse, Ame
rika Murahhası gayriaskerîliğin Boğaz Komis
yonu tarafından değil; fakat ateşemüterler 
tarafından murakabesine Amerika'nın lüzum. 
görmekte olduğunu ifade ve kapitülâsyonlar için 
teminat vermek lüzumunu ilâve etmiştir. 

ÎSMAÎL SUBHİ B. (Burdur) — Yani mü
şahittik mevkiini tecavüz ederek müddei vazi
yetine gelmiştir. 

RAUF B. (Devamla) — Amerikalıların bâzı 
mesailde Müttefiklere iltihak etmedikleri görü
lüyor. Fakat efendiler kanaatimce daha serbest 
ve şedidolabilmek için böyle yapıyorlar. 

Lozan Konferansında her nedense mevzuu-
bahsolan ve bunda mukabil tarafın bir menfaat 
gördüğü Ermeni yurdu meselesi vardır. Bu id
dia gün geçtikçe kuvvetini kaybetmiş bulun
makla beraber arasıra sönmek üzere bulunan bir 

| ateşin alevi gibi görünmektedir. Son zamanlar
da Ermenilere bir vatan verilmesi hakkında beş 
milyon Amerikalının bir muhtıraya imzalar koy
makta olduklarını haber aldık ve bu suretle 
müsterih oldum. Hiç şüphe yok efendiler Ameri
kalıların bu arzuları kendi memleketlerine ait 
bir temennidir ve bir Ermeni yurdunun Ame
rika'da bulunmasından beşeriyet için de, Ameri-

i kalılar için de, vâsi Amerika arazisinin inkişaf 
j ve işletilmesi için de hakikaten fayda vardır. 

j ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Gayet zeki 
I adamlardır. İşlerine yarar! 

REFÎK B. (Konya) — Alsınlar onlar da gö-
j rürler. 
| RAUF B. (Devamla) — Efendiler bir de sey-
| risefain meselesi mevzuubahsolmuştur. Bu hu-
\ sus hakka mukarin olarak intacedilmiştir. 

Bundan sonra İstanbul Hükümeti ile on altı 
Mart tarihinden sonraki muahedat mevzuu
bahsolmuştur. İstanbul Hükümeti ve kendileri
nin 16 Marttan sonra yaptıkları mukavelâtm 
meriyetini talebediyorlar. Hükümetiniz bu ıbanta 
icabeden mukarreratı esasen ittihaz etmiş idi. 
Murahhaslarımız menafiimize muvafık tarzda 
müdafaasında bulunuyorlar ve hareketlerini 
tanzim etmişlerdir. 

Bir de arkadaşlar, İngiltere'de kalan gemi
lerimiz var. 
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HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Onu ve- . 

riyorlar mı? | 
RAUF B. (Devamla) — Bu münasebetle în- ! 

giltere müddeiyatım teşrih yolunda vâki olan 
mâruzâtım sırasında bir noktayı izah edemedim. 
O da efendiler, Yavuz'un Hükü:netimiz tarafın
dan, Türkiye Hükümeti tarafından mubayaa hu- ! 
susundaki zarureti izah yolunda olacaktır. Malû- j 
muâliniz Çar Hükümetinin Karadeniz istikame
tinden ve Kafkas üzerinden Boğazlara, İstan
bul'a ve Anadolu'muza müteveccih bir siyaseti 
istilâkâranesi vardı. Buna inzimam eden ve kili
selerin de tesiriyle mütaarrız Yunanistan siya
seti ki, daima aleyhimizde ve mütaarız idi. Bal
kan Harbinin akibinde milletimiz, bu iki müta
arız ve mühlik düşmana karşı kuvvetli bir bahri
yeye sahibolmaya azmetmiş ve büyük fedakâr
lık yapmak suretiyle analarımız, hemşirelerimiz 
ziynetlerini iane olarak vermek ve hattâ bütün 
âlemi îslâmm iştiraki suretiyle bir donanma teş
kiline mecbur olmuş ve ingiltere'yi tercih ede- J 
rek oraya üç diretnot sipariş etmişti. Efendiler; j 
İngiltere Almanya'ya ilânı harb etmek kararını 
verip, fakat kanunen seferberlik ilân etmediği 
halde, ki ancak o zamanlar bile kendi kanunla- ' 
rmea meşru olabilirdi, o zaımn Sultano^man di- i 
retnotumuzu müsadere etmiştir. Ondan sonra 
Reşadive diretnotıımuza vadved etmiştir. O^-'^u 
sonra da henüz vaz'ı esas merasimi yapılan Fa
tih diretnotuna vazived etmiştir. Torpidolarımıza 
vaziyeti etmiştir. Hulâsa ingiltere tezgâhlarında 
sirmriş ettiğimiz tekmil sefâine vazived etrtrs ve 
bizi, cihanı yok etmek, eritmek kudretinde bu
lunan bir Harbi Umumide en meşru vesaiti mü
dafaamızdan mahrum etmiştir. Buna mukabil 
efendiler biz sükût ile mukabele ettik. Yalnız 
nefsimizi müdafaa etmek için Yavuz'u meşru 
olarak mübavaa etmeye mecbur olduk. Bundan 
dolayı diyorlar ki, Şark'ta harbe sebeboldunuz. 
(Yalan söylüyorlar sadaaları) İşte bugün bedel
leri İngiltere'de ma^subolarak duruyor. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Kurt ile 
kuzu hikâyesi. * 

RAUF B. (Devamla) — Ya gemileri, ya bu 
paraları istiyoruz ve bu mesail üzerinde görü
şüyoruz. İngilizler bir teklifte bulunuyorlar. O 
da eğer borçları tahakkuk ederse o paraya mu
kabil levazımı inşaiye, demiryolları, lokomotif
ler gibi vesaiti inşaiye ita edeceklerini söylü
yorlar. 
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İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Para isti

yoruz, para, İngiliz fabrikalarından alınmaz. 
RAUF B. (Devamla) — Pek kısa bir müd

det için biraz sizi mâruzâtımla meşgul ederek 
sözüme nihayet vereceğim. Fakat sözüm bugün 
son maruzatım olduğu halde müzakeratı sulhi-
yede en mühim ve müessir meseledir. Taahhü-
datımızı ifa etmiş olabilmek için en mühim bir 
âmil olmak kabiliyetini haiz olmak üzere mevcut 
mesele tamirat meselesidir. Malûmuâliniz Yu
nanlılar, bugün hamdolsun memaliki müstahla-
sa demekle mesudolduğumuz memleketimizin 
en mamur ve müreffeh, Harbi Umuminin tesi-
ratından hiç müteessir olmıyan bir kısmına 
Müttefiklerin arzusu ile onların muavenetiyle 
çıkmışlardır. Müttefiklerin bu tarzı hareketi 
bizimle akdettikleri ve kendi elleriyle hüküm
den ıskat ettikleri ve bugün bazan mevcut di
ye iddia ettikleri bir mütareke ile - ki bu mü
tareke tamamen ihlâl edilmiştir - musanna' bir 
ihtilâl şekli vererek Venizelos'un Versay Kon
feransında o zaman Amerika Reisicumhuru bu
lunan Vilson, o zaman İngiltere Başvekili bu
lunan Lloyd George ve o zaman Fransa Reisi 
Hükümeti olan Clemenceau'yu musanna bir 
raporla ikna etmiş görünerek asker ihracetti-
ler ve memleketimizi kana boyadılar ve en ni
hayet vatanımızın en mamur kısımlarını hara-
bezara çevirdiler. Efendiler; bugün tamirat 
istiyoruz ve tamiratı alamadıkça hayatı iktisa-
diyemizin ne olacağını bilemiyoruz ve bu meş
ru hakkımız bize verilmezse taahhüdatımızı - ki 
Türkler taahhüdatı ifa etmeyi dinen ve ahlâ-
kan bir vazife bilirler - nasıl ifa edebileceğimi
zi düşünerek, ruhan bihakkin muazzebohıyoruz. 
Bunu verdirmek istemiyorlar ve Öyle bir şekil 
gösteriyorlar ki güya kendileri mesul değiller
miş. Yunanın başlıbaşına bir hareketi imiş, 
biz de Yunan'ı mağlubetmekle onları zararlan-
dırmışız. (Handeler) Ve bundan dolayı zarar
la kâr tekabül edermiş. Binaenaleyh hiçbir şey 
almak icabetmez imiş.. (Handeler) 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bu İngi
liz mantığı mı, Fransız mantığı mı? 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler, biz bu 
hakkımızı taahhüdatımız noktai nazarından mem
leketimizin Şark muvazenei iktisadiyesine, Garp 
iktisadiyatına tesiri noktai nazarından lâzimül-
istîfa görüyoruz. (Şüphesiz sadaları) Aski hal
de Garp ve Şark iktisadiyatının zarardide ve 
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müteessir olacağına da kaaııiiz ve ümidediyoruz 
ki, bu hakkımız da kabul edilir ve bu suretle 
hakiki bir anlaşma uzun bir istikbal için sulh 
akdi müyesser olur. 

Efendiler, sizi uzun müddet işgal ettim. Lo
zan Konferansı hakkında mâruzâtım bundan 
ibarettir. Hükümetiniz sizce ve cihanca malûm 
olan esas siyasetinde müstakimane ve kemali 
hulûs ile sulhu istihsal için devam ediyor ve ça
lışıyor. (Alkışlar) Ve bu sulh behemehal hak 
ve hakikat üzerine müesses olacaktır. Bundan 
başka suretle yakın bir sulh istihsali çok müş
kül olacaktır. Onun için biz sabır ve sükûnetle 
murahhaslarımızın kudret ve fetanetlerinden ve 
tahammülünden emin olarak neticeyi intizar 
edelim. Eğer karşımızdakiler sulhu ihlâl eder
se, mesuliyeti vicdaniye ve insaniyesi kendileri
ne aittir. 

Bir kelime ve bir cümle ilâvesine daha mü
saade buyurur musunuz? Bugünlerde Paris'te 
üç Reisi Hükümet hali içtimadadır. Malûmuû-
âliniz evvelce Londra'da içtima etmişler ve ara
larında Alman tamiratına dair görüştükleri 
hususatta itilâf edememişlerdir. Kânunusaninin 
ikisi olan dün Paris'te içtima ettiler ve bugün 
de zannederim ki müzakerelerine devam ediyor
lar. Bu içtimalarm ve verecekleri kararın bi
zim leh ve aleyhimizde zuhur etmesi ihtimali 
vardır. Yani bu içtimadan sonra Lozan Konfe
ransında bize karşı vaziyetleri ya katî bir ihtilâf 
olacaktır veya seri bir itilâfa müncer olabilir, 
bunu Heyeti Aliyenize arz ile vaziyeti tahlil et
miş ve hitama erdirmiş olacağım. Şunu arz 
edeyim ki efendiler, Allahm lütuf ve inayeti
ne... (Elhamdülillah sesleri) Saniyen hakkımı
za, azim ve imanımıza, salisen kuvvetimize is-
tinadederek emniyetle bu neticeye intizar edebi
liriz. 

' HÜSEYİN HÜSNÜ E I . (İsparta) — Mü
saade buyurur musunuz? Bir şeyi söylemediniz, 
Patrikhaneler istanbul'da kalacak mı? 

RAUF B. (Devamla) — Arz edeyim efendim. 
istanbul'da Patrikhanenin kalmasını zahiren di
nî noktai nazarından arzu ediyorlar. Hakikatte 
başta Yunanistan olmak üzere memleketimizi 
daima ihtilâl içerisinde görmek ve ihtilâfatı si
yasiye içerisinde bulundurmak' istiyen birtakım 
bethahlar buna taraftar oluyor. Zannediyorum 
ki malûmatları olmıyan rüesayı hükümetleri de 
bunu iltizam eder görünüyorlar. 
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Halbuki efendiler, Fatih Hazretlerinin bir 

lütuf ve atıfet olarak ihsan ettiği miisaadata 
ahfadı, bizler kemali hürmetle riayet ettiğimiz 
halde mukabilinde hiyanet ve hayatımıza kay
dedildiğini gördük. Hem bize, hem hemcinsleri
ne ziyan getirdiklerini gördük. Biz artık aynı 
hatayı tekrar etmek istemiyoruz ve edemeyiz 
ve biz etmek istersek bu millet müsaade etmez. 
(Alkışlar), (Aynaroz'a, Atina'ya gitsinler ses
leri) 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Lozan'da ce
reyan eden Sulh Konferansı müzakeratına ait 
mufassal zabıtları acaba Hükümetimiz tebettir-
meye ve milletimizi bu müzakeratm tarzı isti
kameti hakkında tamamiyle alâkadar kılmaya 
muvafakat ediyor mu? 

RAUF B. (Devamla) — Salâhaddin Bey
efendi. Bu memleketin hakikaten sarih bir hak
kıdır. 

SALÂHAHDÎN B. (Mersin) — Hem de bi
zim, yani vekillerin. 

RAUF B. (Devamla) — Malûmuâliniz mü-
zakerat cereyan etmekte iken protokollelerin ta
bı vo neşir zamanı henüz gelmiş olamaz. Bu 
hâsıl olduktan sonra arzurularınızı - ki haki
katen lâzımdır - temin etmek, tatmin etmek 
bizim için bir vazifedir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Hükümetin 
matbuat vastıasiyle bizi ve milleti hakkiyle ten
vir etmesini talebetmek benim için bir mecbu
riyettir. Matbuat az haber vermektedir. Bâzı 
mühim haberler mvecudolmazsa sureti umumi-
yede cereyanı umumiyi takibedememekteyiz. Hal
buki birçok mühim esasların hepimiz tarafın
dan madde bemadde ve günü gününe takibed il
mesi lâzımdır. Onun için Hükümetin nazarı dik
katini celbedenim Malûmatını bittemas mat
buata versin ve matbuat, milleti muntazaman 
tenvir etsin. Umumiyetle karanlık içindeyiz. 

Dr. ÂBÎDÎN B. (Lâzistan)— Tanin olmazsa 
hiçbiu havadis alamıyaoağız. 

RAUF B. (Devamla) — Ben zannediyorum 
ki, bazan Hükümetiniz gazetelerden az malûmat 
verdiğinden dolayı tahtie ediliyor. Ben ise şah
san ve vazifeten Türk matbuatının merkez ve 
istanbul dâhil olmak üzere hakikaten milleti
mizi tenvir için çok fedakârlıkla ve faal olarak 
çalıştıklarına kaaniim Onun için arkadaşlar ̂  
matbuatın büyük fedakârlık ve zahmet ihtiyar 
ettiklerini arz ederim. 

IKd 
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SALÂHADDlN B. (Mersin) — Bâzı gazete

ler fevkalâde hizmet edebiliyorlar ve lüzumu 
kadar tenvir ediyorlar. Diğerlerini de lüzumu 
kadar tenvir etmek Hükümetin borcudur. Bunu 
ikmal etmek lâzımdır. Hem burada, hem taşrada 
halkı tenvir edelim, benim talebim budur. 

RAUF B. (Devamla) -— Efendini, çalışmak 
hiç şüphesiz lâzımdır. Noksan olursa temin de 
vazifemizdir. Elden geleni yapacağız. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ada
lar meselesi ne oldu? 

RAUF B. (Devamla) —• Henüz resmen mev-
zuubahsolmamıştır. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Yemen me
selesi... 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, birtakım ahaliyi Yunanlılar sürdü, gö
türdü? Bunları aç ve biilâç bulunduruyorlar. 
Bunları matbuattan ve kaçıp gelenlerden haber 
alıyoruz. Halleri pek fenadır, çok fecidir. Bun
lar hakkında Heyeti Murahhasamız ne yapmış-
tir? Bunun takdim ve tercihi lâzımdır bunlar bir 
an evvel Anavatanlarına kavuşabilsinler. 

RAUF B. (Devamla) — Efendim; evvelki 
içtimada bu husasa dair izahatta buulnmuştum. 
Her şeye tereihan rehnolarak götürdükleri va
tandaşlarımızı, dindaşlarımızı tahliye esbabını 
kabul ettireceğiz. 

SALÂHADDlN E. (Mersin) — Yemen hak
kında bir şey görüşülmüş müdür? 

RAUF B. — Yemen bizim eczayı vatanımız-
dı*. 

SALÂHADDlN B. — Hicaz Demiryolu hak
kında... 

RAUF B. — O âlemi islâma ait bir mesele 
olarak görüşülür ve halledilir inşallah. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Yunanistan'da 
hali muallâkiyette kalan Evkafı îslâmı Milliye 
hakkında Konferansta ne gibi şeyler mevzuu-
bahsoî muştur ve ne gibi şeyler talebedilmiştir? 

RAUF B. — Henüz o meselede görüşülme
miştir. 

İSMAİL- ŞÜKRÜ Ef (Karahisarı Sahib) 
— Türkiye Hükümeti bir Hilâfet Hükümetidir 
ve bir Halife intihabetti. Binaenaleyh Hilâfetin 
Makamatı mııkaddesede mevcut hukuku vardır, 
o hukuk sulh konferansında başlıca... 

RAUF B. — Hıristiyan meselesi değildir. 
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İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) ~ 

Etendim, sualim yanlış telâkki edildi. Hükü -
metin vazaifindendir. Onun için lütfen mâruzâ
tımı bir daha dinlesinler. Yanlış anladılar» 
sözüm suitefehhüme mâruz kalmasın, Hükümet 
cevap vermek mecburiyetindedir. Murahhasla
rımızla halledilecek bir meseledir. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Manda altın
da bulunan İslâm memleketleri hakkında Hükü
metin hukuku ne olacaktır?. 

RAGIB B. (Kütahya) — Hepimizin hukuku 
vardır. Oradan, oradan söyleniyor, söz hakkımız 
kalıyor, söylenemiyoruz. Söz alanlar sırasiyle 
söylesinler. 

REİS — Efendim, on yedi arkadaşımız söz 
almıştır. Müzakere edilecek bir zemin yoktur. 
Eğer mesele varsa, müzakere açacaksak o zaman 
müzakere ederiz. (Takrir var, sesleri) 

Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyle rüfeka-
sının bir takriri vardır. Okunacaktır efendim. 

Riyaseti Celileye 
İcra V&killeri Reisi Rauf Beyefendinin Lo

zan'daki Sulh Müzakeratma dair vermiş olduk
ları izahatı dinledik. Yalnız hak ve adil ve istik
lâl talebi bulunan Türk'lere karşı Düveli îtilâfi-
ye murahhaslarının gösterdikleri mantıksızlığa 
ve haksızlığa mütehayyir kaldık. Bununla bera
ber bizim kadar kendilerinin de talibi sulh olduk
larına yine itimadımız elyevm bakidir. Heyeti 
Murahhasamızm Misakı Millî ile tesbit edilen 
hukukumuzu muhafazada ibraz ettiği azim ve 
metaneti bir defa daha takdir eder ve takibettik-
leri yolda muvaffak olamazlarsa sulhun husul 
bulmamasından mütevellit mesuliyetin bizlerden 
mâadasına râci olacağını cihan efkârı umumiye-
sine arz ile ruznamei müzakerata geçilmesini tek
lif ederiz. 

Saruhan Konya Kars 
Refik Şevket Refik Cavid 

•i 

SIRRI B. (İzmit) — Beyanatı vakıa üzerine 
daha arkadaşlar söz söyliyeceklerdir. 

REİS — Takririn bir kısmı müzakerenin ki
fayetine dairdi. (Ne kâfi görülecektir? Sesleri) 
Takrir sahibi; izahat kâfi görülürse müzakereye 
mahal kalmaz diyor. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Müsaade bu-
yurulur mu efendim? Aleyhinde bir söz söyliye-
ceğim. 
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SIRRI B. (İzmit) — Reis Efendi Hazretleri. , 

Böyle bir takrir evvelâ reye konamaz. Nizamna
memize muıhaliftir. Bizim hakkı kelâmımıza ta- j 
kaddüm edemez. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Böyle j 
bir zamanda Hükümet bize gelip izahat verecek 
de Meclisin sesi yükselmeden ve ne istediği anla- ! 
şılmadan müzakere kapanırsa her şeyi bırakalım; j 
dışarı çıkalım. 

RAUF B. (Devamla) — Efendim; Heyeti Ce-
lilenize vaziyeti umumiyei hariciye ve bilhassa 
Lozan'da cereyan eden müzakerat hakkında mâ
ruzâtta bulundum. Bir karar istemiyorum. Ve za
ten şimdi lüzum da görmüyorum, o itibarla He
yeti Aliyenizin bendenizin temas ettiğim noktalar 
hakkında sözünüz varsa hakkınızdır, buyurun. 
Fakat karar tarzında değildir. Yani karara iktiran 
edecek bir şey yoktur. Hükümeti de irşat ve tak
viye edeceğinize eminim\ 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Bendeniz ev
velemirde zabıtları encümenlere vererek bu hu
sustaki mesaille encümenlerin faaliyete sevk edil
mesini temenni ederim. (O, sesleri) Başka türlü 
mesaili maliye hiçbir suretle halledilemez. Ve an-
lıyamazsmız. Bu, mesaili siyasiye değildir. Efen
diler kabil değildir, hükmedemezsiniz, o mesaili 
siyasiye değildir, malîdir. 

SIRRI B. (İzmit) — Arkadaşlar; müttefikan 
karar vermediklerinden dolayı Mudanya Konfe
ransı mukarreratı cümlesinden olmak üzere Ka-
raağaç'm bize verilmesi meselesi akim kalmış, ha-
tırınızdadır ki, Mudanya Konferansında Kara-
ağaç'm bize verilmesinde muvafakat etmişlerdi. 
Fakat devletlerin müttefikan karar ittihaz etme
si Hukuku Düvel iktizasından olduğu için onlar
dan bir tanesi olan İngilizlerin ittifak haricinde 
kalması, bu kararın akim kalmasını intacetmişti. 
Ancak orada bize zımnen anlatılmıştı ki : Her ne 
kadar Karaağaç'ı biz şimdi size teslim etmiyorsak 
da bunu hududu millîniz haricinde mânasında 
telâkki etmeyiniz. Bu mesele yine sizin arzunuz 
dâhilinde halledilecek diye bize teminat vermiş
lerdi. Şimdi ise anladığımıza göre Karaağaç/m bu 
teminat haricinde bize verilmemesi isteniliyor. Ka
raağaçsın Edirne'ye olan münasebatı mevkiiyesi... 

FAİK B. (Cebelibereket) — Yalnız Karaağaç 
değil, 1913 hududu, Dimetoka'da dâhil beyefendi. 
(1913 hududu, sesleri) 

SIRRI B. (Devamla) — Evet bin dokuz yüz 
on üç hudududur. Dimotoka dâhildir, bunu murad-
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ediyorum. Yalnız Karaağaç demek istemiyorum. 
1913 hududu; şimdi Karaağaç'm bizim hududu 
millîmiz haricinde bırakılmak istenilmesi, bize ve
rilen va'di kaviden nükûl ettiklerini gösterir ki : 
Onların ne dereceye kadar çürük yollar üzerin
de yrüdüklerini anlamak için çok da düşünmeye 
hacet yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Zavallı Sırrı 
Bey şimdi mi anlıyorsun? 

SIRRI B. (Devamla) — Bundan dolayı Kara
ağaç'm bize olan rabıtai kaviyesini ilânihaye 
öne sürerek her halde bizde kalmasını temin et
mek murahhaslarımızın vazifesidir. Ve hiç şüphe 
etmem ki, onlar da bu hususu musırrane takibet-
mektedir. 

Garbi - Trakya meselesine gelince: Esasen 
Miısakı Millîmiz mucibince Garbi - Trakya üze
rinde iddia ettiğimiz hak, dermeyan ettiğimiz 
noktai nazar, ora halkının arayı umumiyesine mü
racaat zeminindeydi. Biz hakkımızın pek meşru 
olduğunu, pek mâkul olduğunu bildiğimiz için 
burası doğrudan doğruya bizim demedik. Ahalisi 
ne derse onu yaparız demiştik. Halbuki bunlar 
şimdi kendi taraflarından ortaya sürülen bu 
usulün, araya müracaat usulünün kendi lehle
rinde netice vermiyeceğini anladıkları zaman bu 
defa başka bir noktai nazar dermeyanma başlı
yorlar ve bu suretle onların adaletin muktaziya-
tma tevfikı hareket göstermedikleri anlaşılıyor. 
Onun için hiçbir zaman dâvalarında muvaffak 
olamazlar. İlânihaye söyliyeceğimiz söz; Garbi -
Trakya ahalisi her neyi isterse onu vücuda ge
tirir, Garbi - Trakya ahalisinin hâkimiyetini 
meydana koyacak ancak o mahal ahalisinin arayı 
umumiyesidir. Bu noktai nazardan ne biz, ne de 
başkaları söz söyliyemez. Bizim için nükûl dahi 
mümkün değildir. Çünkü bu hususta Misakı Mil
lîmizde fıkrai mahsusa vardır. Onun ahkâmına 
riayet bizim için bir vecibedir. 

Gümrük mesailinde dermeyan olunan mütalâ-
atı ancak hukuku mütekabile ve mütesaviye nok
tai nazarından kabul edebiliriz. Onlar bizim için 
ne hak verirlerse biz de onlar için o hakkı tanı
yabiliriz. Aksi takdirde hiçbir şey nazarımızda 
makbul değildir. 

Şahsi zararlar meselesine gelince: Orada hâ
kim olan bir düstur vardır. O da hukuku müte
kabiledir. Onlar bize verirler, biz de onlara ve
ririz. Başka türlü çare yoktur. Ancak mesele Yu
nanlılara geldiği zaman mahiyetini değiştirmek-
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tedir. Yunanlıların ika ettiği tahribat neticesin
de ahalimizin meydana gelen zararlarını tazmin 
etmek onların borcudur. Yunanlıların bu tahri
batı tamir edecek surette tazminat vermesi ada
letin en sarih kaidelerindendir. Buna muhalefet 
etmek Avrupa için bir şaibe teşkil eder. 

Lozan'da Bulgar ve Ermeni akalliyetleri 
meselesi mevzuubahsolduğu vakit Heyeti Murah-
hasamız, mukabil bir teklif olarak; «Siz bunları 
itstima ederseniz biz de buna mukabil Mısırlıla
rın, Hintlilerin, irlandalıların istimaını teklif 
ederiz.» diyor. Bu teklifimiz karşısında Cürzo'-
nün nasıl bir çevirme hareketiyle geriye döndü
ğünü Hariciye Vekilimizin lisanından anladık. 
Keşke onlar da dinlenmiş olsalardı, keski onların 
müddeiyatınm Lozan Konferansında dinlenmesine 
mukabil biz de Ermenilerin ve Bulgarların müd-
deiyatmı dinlemiş olsaydık. Buna Gürzon de ra
zı olsaydı. Çünkü Bulgarların ve Ermenilerin 
dermeyan edeceği bir şey yoktu. Fakat o Mısır
lıların, Hintlilerin, irlandalıların hak ve adalet 
namına tabiî İngilizlere karşı dermeyan edecek
leri pek çok dâvaları vardı, işte bu hakikatten 
korktuğundan dolayıdır ki, çevirme hareketle
riyle bunu akim bırakmak istemiştir. 

Ekalliyet meselesinde, Lozan'da kabul edildi
ği gibi, hakikaten ekalliyet bizim memleketimiz
de Hıristiyanlık Mülümanlık demektir. Hiçbir 
zaman ırkının gayrı olması itibariyle Ümmeti Mu-
hammed'den her hangi bir kısmın bir hizbin di
ğer bir kısma, bir kısmın diğer bir kısım hak
kında zelîl bir mevkide kalacağı mahiyetinde 
ekalliyet kelimesini kullanamıyacağız. 

Burada ekseriyet Müslümanlar ne hakka mâ-
likse kalîl olan Müslümanlar da o hakka mâlik 
olacaktır. Her zerresinde bir saltanatı müştere-
keleri ve hâkimiyeti müşterekeleri vardır. Azlı
ğın ve çokluğun nazarı kanunda bir mânası ola
maz. Boğazlar meselesinde Muhterem Hükümet 
Reisinin beyanatını pek güzel buldum. Yalnız 
bir noktayı kendilerine hatırlatmak isterim ki: 
Boğazlar meselesinde aynı zamanda muahedei 
mahsusa ile Ruslara merbutuz. Ruslarla tevhidi 
âmâle ve nı'katı nazarımızı birleştirmeye mecbu
ruz. Ne dereceye kadar o muahededen inhiraf 
ederek maksadı temin edebileceğimizi bendeniz 
bilmiyorum. 

Sözüm Musul'a gelmiştir. Musul'un dahi bi
zim öz vatanımızdan olması itibariyle bütün 
mülhakatı vle beraber bize verilmesi lâzım-
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geldiğini söylemeye lüzum görmek tabiî abesle 
iştigal demektir. Fakat onlara bu maksadımızı 
anlatmak nasıl ka'bil olacaktır? Gürzün beya
natında; «Musul ve havalisinin ekseriyeti aha
lisi Kürt'tür.», diyor. Ona demek lâzımdır k i ; 
Zaten bizim de dâvamız Kürt, olduğu için isti
yoruz. Burası Kürt ve Türk vatanı olduğundan 
dolayı bize verilmesi lâzımdır, demeli. Onlar 
burasını Arap vatanı demiş olsalardı o vakit 
zemini münakaşa teşkil eder. Madem ki, Gürzün 
kendi lisanından burasının Kürt ve Türk vata
nı olduğunu söylüyor; o halde kendi kendine 
ilzam edilmiştir. Kendi ifadesiyle bizim dâva
mızı ikrar etmiş demektir. O halde meselenin 
başka münakaşaya değer yeri kalmamıştır. 

HAMDI B. (Gene) — Türk ve Kürt'ün ayrı 
gayrisi yoktur. 

SIRRI B. (Devamla) — Yalnız bir noktayı 
Hükümet Reisi Beyefendiye arz etmek istiyo
rum. Pek eski zamanda ingilizler tarafından 
verilmiş resmî rapordan çıkarılmış bir fıkrayı 
söyliyeceğim. 

Cenuibi Kürdistan, yani Musul, Kerkük ta
rafları Irak'a tâbi değil, Faysal'm hükmü yok
tur. Doğrudan doğruya Âli Komiserliğe mer
buttur. Arap Hükümetinin nüfuzu haricindedir. 
Bu söz!... 

RAUF B. (Sivas) — Memba? 
SIRRI B. (izmit) — Arz edeceğim. Bu söz 

Bağdad'daki ingiliz Komiserinin beyanatı Tes
miyesinden çıkarılmıştır. Bu nasıl benim naza
rı dikkatimi... 

RAUF B. (Sivas) — Vesika şeklini lütfen? 
SIRRI B. (izmit) — Benim nasıl bu mesele 

nazarı dikkatimi celbetmişse çok ümidederdim 
ki, Heyeti Hükümetimizin de nazarı dikkatini 
celbederek defterlerine not etmiş bulunsunlar. 
Bunu şimdi değil on ay evvel, bir sene evvel 
hazırlamış olacaklardı... Bu mesele ile meşgul 
olduğuma delil olmak üzere yine Hariciye Ve
kili Beyefendinin nazarına arz edeceğim bir ve
sika vardır. O da geçenlerde 27 Ağustosta Ma
kamı Âlilerine bir takrirle Hükümetin, Musul 
taraflarında, Misakı Millîmiz mucibince bize 
aidolduğunu iddia ettiğimiz ve hakkımız olan 
yerlerde cereyan eden hâdisatla ne dereceye 
kadar meşgul olduğunu kendilerine sormuştum. 
Aradan iki ay geçtikten sonra Hariciye Vekili 
Beyefendi bendenize bâzı beyanatta bulundu
lar ve meseleyi tamik edeceklerini, hakikata vıi-
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kuf için çalışacaklarını söyledikleri zaman 
kendilerini fazla meşgul etmemek için sualimi 
muvakkaten geri bırakmış ve meseleyi âtiye 
terk etmiştim. Arzu buyururlarsa Rauf Beye
fendiye tarihini söyliyeyim. 27 Ağustosta takri
rimi takdim etmiştim. 

RAUF B. (Sİvas) — Neye dair? 
SIRRI B. (izmit) — Hepsini okumıyayım. 
RAUF B. (Sivas) — Siz bilirsiniz, bendeniz 

tahmin etmeye çalışırım. 
SIRRI B. (izmit) — Suretini arz ederim ve 

Makamı Âlinizde var'dır. Tahmine hacet yok. 
Makaimmıza avdet buyurduğunuz zaman dosya
nızı açar okursunuz. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyanbekir) — Biz an-
lamıyalını mı? 

SIRRI B. (izmit) — Müsaadenizle arz et-
miyeyim. işte bu takririmden sonra Musul ve 
Cenu'bu havalisinde takarrür eden şekli hükü
meti; ancak Bağdad'daki ingiliz Komiserine 
mütaallik bir şekilde olduğunu ve o zaman 
oralarda Faysal'ın hükmü olmadığını anlamış
tım. O sırada elime geçen raporun da bir kıs
mını şimdi okudum. Eğer bu 'benini dediğim 
söz doğru ise, benim gördüğüm rapor doğruy
sa hakikaten İngilizlerin aleyhine kullanılacak 
bir vesikadır. Çünkü kendi raporlariyle mese
leyi ftiraf etmiş oluyorlar. Bu hususta İngiliz
leri ilzam edecek diğer resmî bir vesikamız da
ha vardır. O da kendi taraflarından ve bizim 
aleyhimize olarak tanzim ettikleri Sevr Ahit
namesinin >bu husustaki maddei sarihasıdır. Bu 
Ahitnamenin hiçbir noktasının kalbiliye'ti tatbi-
kıyesi olmadığını söyledik ve ispat ettik. On
lar da elbette bu no'ktai nazarlarını el'an gör
müyorlar. Fakat kendi aleyhlerine olan delâili 
inkâr etmek için onlara bir sebep vermiş olmu
yoruz. Orada Musul'un, Cenubi - Kürdistan ol
mak üzere yâdedildiği görülmektedir. Orada 
Mu#ul ve havalisinin Arap mmtakai nüfuzuna 
dâhil olmadıkları ve onların bir sene veyahut 
bir müddeti muayyene sonra serbestiyetle izhar 
edecekleri vkfü göre şekli hükümetlerinin ta
karrür edeceği musarralhtı. O sarahate karşı 
şinidi Musul ve havalisini Arap Hükümeti ola
rak telâkki etmek, addetmek îte dereceye ka
dar doğrudur? Ernafbi iz'ana karşı ayandır. 
Binaenaleyh, bu meselede eğer onlar sarih bir 
adaleti çiğnemek istemezler ve bütün bu mesele
leri adalet ve hak dairesinde halletmek isterler-
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se kendi sözleriyle, kendi delilleriyle, kendi ahit-
nameleriyle, yine kendilerini ilzam etmek kolay
dır ve hiç şüphe etmem ki; bu vesika murahhas
larımızın elinde mevcuttur. Ve yine şüphe et
mem bu delâili hasımlarımıza karşı ibraz edecek
lerdir. 

OSMAN KADRİ B. (MUŞ) — Musul Türki
ye'nin lâyenfek bir cüzüdür. 

SIRRI B. (Devamla) — Curzon'un, Musul'
un bize aidolamıyaeağı zemininde dermeyan et
tiği sözlerden, delâilden birisi de gazetelerde 
gördüğüm beyanatı resmiyesinde - gerek istan
bul'da gerek Ankara'da Musul'un mebusları va-* 
sıtasiyle temsil edilmediği meselesidir. Fakat 
Curzon düşünmemiştir ki, gerek istanbul Mec
lisi ve gerekse buradaki Meclisi Millî inikadetti-
ği zaman o havali kendi askerlerinin işgalleri 
altılıdaydı. Ahali kendi reylerini serbest bir su
rette izhar edemiyecek derecede tazyik altınday
dı. Her iki Meclis inikadettiği zaman Musul ikti
sabı serbesti etmiş miydi ki; hali serbestide iz
harı rey etmemişlerdir - diye beyanda bulunu
yor. Eğer biz sahtekârlıkla iş yapmak arzu eyle-
seydik, Musul ve havalisinden bize gelen birçok 
eşraf ve ahaliyi bir araya getirerek, intihabatı 
tanzim ederek burada ve istanbul'da birkaç Mu-
sul'luyu mebus olarak içerimizde bulundurur
duk. Böyle hud'a ile yapılacak işlere tenezzül 
etmediğimiz için teşebbüs etmedik. Nasıl ki, vak
tiyle istanbul Meclisi inkadettiği zaman Adana'-
da intihabat icrasına Fransızlar mümanaat et
mişlerdi. Adana haricinde yapılan intihapname-
leri, Adana ahalisinin öz evlâtları tarafından ya
pıldığı halde, usulüne göre ve bizim mabihittat-
bik olan kavaninimize muhaliftir, diye o arka
daşlarımızı içimize kabul etmedik. Bizim bu de
rece doğruluğumuz; Curzon'un noktai nazarın
da aleyhimizde bir delil olamaz. Curzon beyana
tında o havalinin Cemiyeti Akvamca mandası 
kendisine verildiğinden bahsediyor ve bununla 
sözünü tevsik ve teyidetmek istiyor. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Öküzünü de 
kendileri versinler. 

SIRRI B. (Devamla) — Cemiyeti Akvam, 
demek arzu ederse benim istanbul'umu, benim 
Bursa'mı, benim izmir'imi dahi alıp başkasına 
verebilecektir Vermek hakkını Cemiyeti Ak
vam acaba nereden alıyor? Onun hakkı tasarru
fu benimdir ve ancak benim. Arzu ettiğim za-
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man feragat edebilirim. Onun için Cemiyeti Ak
vam tarafından yapılan bu muamele fuzulidir ve 
hiçbir kaidei hukukiyeyi haiz değildir. Keenlem-
yekündür. Hiçbir mahiyeti hukukiyeyi haiz de
ğildir. 

EDHEM FEHMİ B. (Menteşe) — Bilhassa 
dâhil olmadığımız bir cemiyettir. 

SIRRI B. (Devamla) — Sonra da Reisi Hü
kümet Beyefendinin lisanlarından anladığımıza 
göre, Curzon'un beyanatı sırasında, bizim birkaç 
asır Irak'ta oturduğumuz halde, hiçbir eseri me
deniyet göstermediğimizi... 

RAUF B. — Lloyd George.. 
SIRRI B. (Devamla) — Evet, Lloyd Ge

orge.. Göstermediğimizi ve kendilerinin de, kâi
natı tenvir için geldiklerini ve bundan dolayı 
o havali hâkimiyetinin kendilerine tevdi edil
diğini ve kendilerinin oraya hâkim olmaya da
ha lâyık olduklarını beyan ettiğini söylemesi
dir. Çok düşünmek isterim, ingilizlere sormak 
isterim ki, dünyaya insanları tenvir için gön
derildiklerini iddia eden bu halkın idaresi al
tında bulunan müstemlekâttaki akvamdan han
gisi kendilerinden memnundur, acaba bu mil
letlerin hangisinin üzerinden tazyiki kaldırmış
lardır? ingilizler, o havali, o memalik ahalisi
nin omuzları üzerinde hançerlerini tutabilmek 
için, onları zorla kendi lehlerinde harekete 
mecbur etmeleri idarelerinin ne olduğunu gös
terirken, diğer cihetten de onları 'tenvir için 
geldiklerini söylemek büyük bir irtidaddır ve 
biraz hicabın azlığına delâlet eder. 

LÛTFt B. (Malatya) — irlandalıları gör
müyorlar mı ? 

SIRRI B. (Devamla) — Kâinatı tenvir 
için gelen 'bu İngilizlerdir ki 'bir İngiliz kadı
nının âdi bi r şekilde izzetinefisini rencide et
tiklerinden dolayı, tekmil o mahalle halkını o 
kadının ikametgâhı önünde dört elle geçirmiş
lerdir. işte o ingiliz milletidir ki kendilerinin 
gayrı olan ırklara ne dereceye kadar hukuku in
sani verdiklerini, vine kendileri gösteriyorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bırak şu yı
lan hikâvesini. 

SIRRI B. (Devamla) — Yüz binlerle Hint
liyi ve Müslümanı Öldüren bir binbaşıyı, an
cak Biritanva'nm hukuku âliyesi için yanmış
tır diye affeden bu makam, Büvük Biritan-
ya'nın mabihiliftiharı olan «Lordlar Kamara-
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sı» dır. İşte ingilizlerin hukuku insaniyeye ne 
dereceye kadar müraatkâr olduklarını kendi 
fiilleri, meydana çıkarmaktadır, ingilizler Mı
sır ve havalisini bir menfaati maddiye için, bir 
ticaret için istiyorlar. Halbuki biz, orasını 
maddi menfaat için değil, öz vatanımız diye is
tiyoruz. Bu mantığın (hangisinin daha ziyade 
ha'kikata muvafık olduğunu idrak edecek erba
bı izan bu hakikati meydana çıkarır. Hiç şüp
he etmem ki bu iki noktai nazarı muhakeme 
ederek «halfc ve hakikatin ne tarafta olduğunu 
söyliyecek ashabı vicdandan birisi de, Avru
pa'da çıkacaktır. Şayanı nazar diğer bir nok
ta daha var; O da «Ermeni Yurdu» için Ame
rikalılardan beş milyon kişinin bir kâğıt üze
rine yaz'ı imza etmiş olması meselesidir. Eğer 
birkaç kişinin bir kâğıda vaz'ı imzası üzerine 
hareket ederek bir milletin "hukukundan fera
gat etmesi lâzımgelirse (300) milyon Müslüma-
nın vereceği mazbataların göstereceği tesir ııv 
olabilir? Acaba bunu da ingiltere Hükümeti, 
nazarı dikkate alır mı? 

Mesailin en mühim maddelerinden birisi de, 
tazminatı şahsiye meselesidir. Kendi evlerimi
ze girerek kendi hanelerimizde mahvettikleri 
çocuklarımızın, Öldürdükleri analarımızın, yak
tıkları hanmanlarmızm elbette bedelini verme
leri lâzımdır. Kendi taraflarından sevk edilmiş 
olması dolayısiyle bu canileri affetmek ola
maz. Bu hak, bizimdir, bu canilerin cürümleri
ni affettirmek kendilerine düşemez. Bu ancak 
bize düşen bir vazifedir. Bunu cihan bilmeli
dir ve Heyeti Murahhazamıza da açık olarak 
arz ediyorum ki tazminatı şahsiye meselesi hal-
lolunmaksızm buraya gelmek sulhu akini bı
rakmak demektir. Sözüme nihayet vermek için, 
orada söz söyliyen murahhaslar hakkında da 
bâzı beyanatta bulunacağım: -Biz Suriye İtilâf -
namesi mucibince cihanın malûmu olduğu veç
hile Fransızlar tarafından bâzı teminata maz-
har öldük. Onlar, bâzı mesâilde bize müzaheret 
edeceklerini resmen beyan etmişlerdi. Vicdan
larından ve hakikatnerverliklerinden ve .hürri
yete karşı aşklarından fevkalâde emin olduğu
muz ve bizim de bilmukabele hürmet ettiğimiz 
Fransız milleti necîbesinin âmâl ve efkârına 
karsı oradaki Fransız murahhasları, hakikaten 
vazifelerini lâyıkiyle ifa edemiyorlar. Bir ker-
re milletlerin kudretlerinin dördüncüsü olan 
matbuatın, Fransız matbuatının hak ve adale-
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te hizmet için nasıl hareket ettiklerini göz önü
ne getirelim, bir de Lozan'daki murahhasların 
beyanatını göz önüne getirelim. Bu göz önüne 
getirilen şeyler murahhasların ittihaz ettikleri 
hattı hareket, Fransız milletinin noktai naza
rına tevafuk etmiyor. Bu kürsüden o murah
has efendilere müsaadenizle 'beyanı teessüf 
ediyorum. 

REFİK B. (Konya) — Biz de iştirak edi
yoruz. 

SIRRI B. (Devamla) — Bu murahhas efen
diler bilmiyorlar ki bu meslekleri kendi hükü
metleri ve kendi milletleri aleyhinde aksitesir 
husule getirecektir. Eğer orada Fransız mu-
ra'hhasları vaktiyle kendi hükümetlerinin 'bize 
karsı deruhte ettiği müzahereti yapmıyacak 
olurlarsa kendi hükümetlerini, ücretini peşin 
almış fakat sonra vazifesini unutmuş bir avu
kat mertebesine indirirler. Onlar aldıkları men
faat mukabilinde 'bize o müzahereti yapmak 
mecburiyetindedirler. Bu 'bir vazifei ahlâkiye
dir. Çok temenni edrim ki Fransız milleti necî-
besi murahhaslarını tariki matluba sevk eder
ler. Sözüm bitmezden evvel murahhaslarımız 
hakkında hissettiğim tevkır ve tazim ve V 
tiğim emniyet ve itimadı müsaadenizle <öy}o 
mek isterim. 

Arkadaşlar; emin olalım ki bu ana kadar 
milletimiz 'her hangi 'bir şekil ve mahiyette Av
rupa'da yeşil masanın etrafında bu dakikaya 
kadar şimdiki gösterdiği vaziyeti metînane ile 
hukuku milleti müdafaa etmemiştir. Bu, tari 
himizde istisnai bir mahiyet teşkil etmiştir. Bi
naenaleyh benim kendi şahsımca ve Meclisimi
zin mu zaaf olarak kendilerine itimadı olan mu
rahhaslarımız buradan bizden ahzi kuvvet ede
rek daha kavi bir surette çalıştılar ve çalışı
yorlar. 

RAUF B. (Sivas) — Efendiler daima târiz-
lerivle beni taltif «den... 

SIRRI B. (İzmit) — Estağfurullah. 
RAUF B. (Devamla) — Taltif eden İzmit 

Mebusu Sırrı Bey arkadaşımız, maruzatım ara
sında dost ve muhil) Rus milleti ve Rus siya
seti hakkında kendilerini tenvir etmemiş ol
makla muahaze buyurdular. Bugün dostla mu
halifler arasında bir mukayese yapmak lâzımge 
lirse dost tarafını emin görürüz ve daima mü 
cadele halindekilere atfı nazar etmek tabiî gö 
rülür, zannederim. 

1.1339 C. : 1 
j Arkadaşlar; Moskova. Muahedesiyle mena-

fiî esasiye ve hakikiyeye müstenit münasebatı 
dostane tesis ettiğimiz Rus milletiyle, hüküme
tiyle dostluğumuzda berdevamız. Murahhasla
rımızla Sovyet Hükümeti murahhasları, Gür
cistan, Ukrayna murahhasları Lozan'da, en sı
kı münasebeti idame etmektedirler. Mukabil 
taraf, belki matbuatiyle bâzı mükâlemat tar
zında, iki dost milleti ayrı göstermekte bir men
faat görebilirler. Fakat hakikatte dostluğu
muz kavidir. Ve inşallah tarafeyn nâfi gördü
ğü bu dostluğu uzun müddet idame ettirmek 
suretiyle milletimize refah ve saadet temin ede
ceğiz. 

Sırrı Bey Boğazlar meselesi dolayısiyle Sov
yet Hükümetiyle olan muahedemiz ve taahhüda-
tımızdan bahis buyurdular. Bendeniz bu bap
ta uzun söz söylemeyi pek de zaruri görmüyo
rum. Madde malûmdur. Istinadettiği şeraiti 

j esasiye meydandadır. Alâkadar ve sahildar 
devletler vardır. Bir de Moskova Muahedesiy
le Rus dostlarımızın harfiyen kabul ettiği Mi-

I sakı Millîmiz vardır. 
I Bir de efendiler; münakalâtı bahriyenin 
I Akdeniz ve Karadeniz boğazlarından serbestii 
I mürurunu kabul etmemiz vardır. Sırrı Bey ar-
I kadaşımız bu üç nokta üzerinde tetkikatta bu-
I lunurlarsa bizim her an mevcut muahedata ri-
I lyetkâr ve hürmetkar bulunmakta olduğumu

zu kabul buyururlar. 
I Musul meselesine gelince : Efendiler kendi-
I lerini kemali dikkatle dinledim, inşallah Mu-
I "ahhaslarımız ve memleketimiz eldeki vesaikten 
I müstefidolurlar. O vesikayı defterimize kay-
I detmemekle bizi itham buyurdular. İnşallah o ar-
I sularını da boş kaldığım bir zaman için tatmin 
I ederim. 
I SIRRI B. (İzmit) — Bu en mühim bir mese-
I ledir. Boş kalmak başka, bu mesele yine başka! 

I RAUF B. (Devamla) — Efendim, bu gibi 
I nesaili zaptedecek Devletin muayyen mevkile-
I -i ve memurları vardır. Musul'un Bağdad Va-
I lisinin ifadesine atfen Arap hükümetine meıı-
I sup veya değil olduğlu noktalarında bizi irşat 
I buyuran Sırrı Bey arkadaşımıza şunu söylemek 
i İsterim ki; İngilizlerin Musul'u Arap hüküme-
I ';ine merbuttur veya değildir tarzında müdafaa 
I ttiklerine vâkıf değilim. Tekrar ediyorum. 
I ^aliben aldıklarını ve Cemiyeti Akvamın bura-
I jını kendilerine temin ettiğini ve bu memleke-

— 160 — 
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tin Türkiye ile alâkası olmadığım iddia edi- I 
yorlar. Meseleyi bu suretle müdafaa ediyorlar. 
Buyurduğunuz Arap hükümeti şeklinden başka i 
bir çekil içinde hayli zamandır istihzaratta bu- j 
Ilınmaktadırlar ve ümidediyoruz ki, hak ve ha- j 
kik at yakında anlaşılacak ve İngilizler bu ha- | 
kikati tasdik ile, istikbal için esaslı ve mena-
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fii mütekabile esasına muvafık sulh için imkân 
bahşedeceklerdir. Sırrı Bey bu kadarla iktifa 
buyursunlar ve mazur görsünler. 

REÎS — Efendim on dakika teneffüs için 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,05 

İ K İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 4,10 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Süleyman Sırn Bey (Yozgad), Enver Bey (İzmir) 

REİS — Celseyi küşadediyorum. Söz alan
lardan Hafız Mehmed Bey buyurun. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
diler Rauf Beyefendinin beyanatını kemali dik
katle dinledim. Rauf Beyi dinlemeden evvel de 
gazetelerde gördüğümüz malûmat ile Lozan 
Konferansının aldığı şekli müzakere hakkında 
oldukça malûmat edinmiştim. Gerek Rauf Be
yin beyanatında ve gerek gazetelerde gördüğü
müz tafsilâta nazaran, Düveli îtilâfiye gerek 
mesaili arziyede, gerek mesaili iktisadiye ve me
saili adliye ve maliyede bir kere hakkı istik
lâlimizi tanımıyor. Biz bu dâvayı millînin ipti
dasından beri bütün dâvamızla her halde hudu
du millîmiz dâhilinde istiklâli tanımımızla, istik
lâli kâmile ile hareket etmeye karar verdiğimizi 
Misakı Millîmizle ve sair suretlerle defaatle ilân 
ettik. Şu dâvamıza nazaran tabiîdir ki Hükü
met ve murahhaslarımız daima bu noktai naza
rı derpiş ederek Düveli. İtilâf iye Murahhaslariyle 
müzakeratı bu vadide takibetmeleri lâzımgelir. 
Her hangi bir meselenin müzakeresine her ne 
şekil ve vadide olursa olsun girişmek, aşağı -
yukarı yanaşmak mânasını daima muhatap is
tidlal eder. Bizse muhilli istiklâl hiçbir şerait 
kabul etmiyeceğimizi bütün dünyaya ilân etmiş 
ve Fransa ile bundan mukaddem akdettiğimiz 
Ankara îtilâfnamesiyle bu esası kısmen teyid-
etmiş ve bunun Fransa efkârı umumiyesince 
hüsnütelâkki edilmiş olduğuna nazaran, artık 

Lozan Konferansında gerek istiklâli malî, ge
rek istiklâli iktisadi ve adlîmizi muhil her hangi 
bir teklif karşısında efendiler biz müzakereye 
giremeyiz. Çünkü bizi murahhas kılan millet ve 
Hükümet ancak diğer müstakil devletler gibi 
müzakere edebilmek esasiyle göndermiştir. Yok
sa Türkiye'nin istiklâlini muhillolacak şekil ve 
surette müzakere edemeyiz. Halbuki biz görü
yoruz ki bâzı mesaili arziyede Düveli îtilâfi
ye, değil istiklâl, hakkı bekamızı da inkâr edi
yorlar. Ezcümle Rumeli meselesinde, bir ara
zi üzerinde, mutasarrıfının istiklâli kâmile 
ile bilhassa askerî tasarruf atını takyidede-
cek her hangi bir şeraiti kabul etmek 
ve teklif etmek, o arazi üzerindeki hakkı 
bekasını inkâr etmektir. Mudanya Konferansı 
ile, yani Mütarekesiyle Düveli îtilâfiyenin 
kabul ettiği hududu millînin bir kısmında bu
gün bizim hakkı bekamızı inkâr etmekle bizim 
o mesele üzerine müzakere kapısını açmak, ka
tiyen kabul ettiğimiz esaslara münafidir. Çün
kü demin de arz ettiğim veçhile; her hangi bir 
meselenin müzakeresine girişmek ve onu müza
kere edebilmek esasını kabul etmek, aşağı - yu
karı yanaşmak mânasını tazammun eder. Hal
buki bir millet, bir devlet hakkı bekasını muhil 
teklifat üzerine müzakere edemez. Bu noktai 
nazarı esas, umdei esasiye olarak kabul ettikle
rine göre, Rauf Beyin, yani Reisi Hükümetin, 
Heyeti Murahhasamızm tamamiyle vazifelerini 

JL£1 
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ifa etmekte olduklarına dair olan iddiasına 
maalesef iştirak edemiyeceğim. Lozan Konferan
sının aldığı şekli müzakereden bir şey anlaşılı
yor k i ; henüz Düveli İtilâf iye bizim dâvamıza 
ıttıla hâsıl etmemiştir, veyahut bizim dâvamızın 
mahiyetine ıttıla hâsıl etmekle beraber hüsnüte-
lâkki etmek istemiyorlar. Şu noktai nazar bu 
suretle tebarüz ettikten sonra bizim için artık 
Lozan Konferansında müzakere edecek bir me
selemiz kalmıyor. Biz Rumeli'de hissei şayia ka
bul edebilecek miyiz? Çünkü orada bir kısım 
arazide askerlikle ve sair suretlerle takyidat 
yapıyorlar, Askerlikte ve sair surette tabiî bunu 
kabul edemeyiz. O kısım arazide bu yolda tak
yidat, hakkı bekamızı inkâr demektir. Bir de, 
adlî ve iktisadi hususlardaki tekliflerinde, ki 
hakkı kaza bir hükümetin hakkı hâkimiyetinin, 
hakkı istiklâlinin esasını teşkil eder, bunda 
takyidat kabul etmek suretiyle artık o Hüküme
tin müstakil bir Hükümet olduğunu iddia ede
bilmek imkânı yoktur. Şu halde Hükümet harb 
devam ettiği müddetçe de bu Meclisin, bu Hü
kümetin dâvasının neden ibaret olduğunu tama-
miyle Avrupa diplomatlarının nazarı ıttılaına 
arz edememiş, anlatamamış veyahut anlatabil
miş olduğuna yanlış kaani olmuş ki, bu şekli 

müzakereye girişmeye bizi mecbur etmiştir. Çün
kü bizi müstakil bir Hükümet olarak tanımak 
suretiyle müzakereye girişip girişmiyeceklerini 
anlamaksızın bizim Lozan Konferansına Heyeti 
Murahhasa göndermekliğimizin mânası yoktur. 
Hükümet zannediyorum ki, vesaiti diplomasiye 
ile lüzumu kadar çalışmamış, çünkü çalışmış ve 
bu istiklâl ve hakkı bekamızı muhil hiçbir şe
rait altında sulh yapamıyacağımız hususunda 
Avrupa diplomasisini hakkiyle ikna edebilmiş 
olsaydı zannediyorum ki, Lozan Konferansında 
bugünkü vaziyet hadis olmıyacaktı. 

Efendiler; insanlar bazan haklı dâvalarında 
kendi taraflarından vâki olan yanlış müdafaa
larla dâvalarını kaybederler. Onun için bizim, 
muhik olan dâvamızı yanlış müdafaa etmek yü
zünden kaybetmek ihtimalini görüyorum. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Me-
selâ.... 

HAPIZ MEHMED B. (Devamla) — Deminden 
beri arz ediyorum ki biz, istiklâl ve hakkı be
kamızı muhil tekâlif karşısında müzakere ede
meyiz demekliğimiîf lâzımdı. 
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OSMAN NURİ B. (Bursa) — Kaç defa den

mişti. 
HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Yine 

iddia edebiliyorum ki, Hükümet, Avrupa'nın 
hakkımızda beslemekte olduğu fikri kadîmi he
nüz tebdil ve tahvil etmemiş olduğuna vakit ve 
zamanında ve Yunan ordusunun izmihlali esna
larında vâkıf olmuş olsaydı; bugünkü vaziyete 
mâruz kalmıyacaktık. Evet iddia ediyorum, ki 
bugün Lozan Konferansına bizim, nim müsta
kil bir Hükümet muamelesi şeklinde teklifata 
mâruz kalmamızın sebebi, yine Hükümetimizin, 
muzafferiyet esnalarında ve onu takibeden gün
lerde Avrupa'nın efkârını tamamiyle takdir ede
memek yüzünden hâsıl olmuştur. Meclisi Âliyi 
fazla işgal etmek istemiyorum. Fakat bizim en 
zayıf ve en karanlık günlerimizde hiçbir kısım
dan feragat etmiyeceğimizi ve edemiyeceğimizi 
cihana ilân ettiğimiz Misakı Millîden katiyen ve 
bir gûna fedakârlık yapamıyacağımızı tekrar 
ilân etmek ve bunun haricinde müzakere kabul 
etmemeyi murahhaslara bildirmeyi teklif ediyo
rum. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Fedakâr
lık yapan kim ? 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) — Onu mu
rahhaslara söyleyin. 

FAİK B. (Edime) — Arkadaşlar; bendeniz 
müzakeratı sulhiyenin heyeti umumiyesi hakkın
da söz söyliyecek değilim. Çünkü diğer arka
daşlar lâzım olduğu kadar söylemişlerdir. Trak
ya'nın mülga Osmanlı İmparatorluğu noktai 
nazarından olan ehemmiyeti ne kadarsa Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti noktai nazarın
dan da ehemmiyetinin büyük, o kadar büyük 
okluğunu da izah edecek değilim. Çünkü bu da 
nezdi âlinizde malûmdur. Yalnız Trakya'nın hu
dutları üzerinde vukubulan yanlışlıklar dolayı-
sivle Heveti Celilenizin- ve hassaten Hükümetle 
Heyeti Murahhasanm nazarı dikkatlerini celbet-
mek isterim. Muttasıl Karaağacın bize bırakıl
masından bahsediyorlar. Efendiler Karaa§aç'la 
Edirne'nin arası; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasiyle şu İstanbul Caddesi arasındaki mesafe 
demektir. 

Efendiler; yalnız Karaağaç'm bize verilmiş 
olması, Trakya'nın yaşamasını temin etmiş ol
maz. Halbuki Trakya yaşamaya muhtaçtır. 
Trakya'nın ehemmiyeti siyasiye, tarihiye ve as-



1:167 3 .1 . 
keriyesi, ancak yaşamak imkânının tatmin olun-
masiyle kabildir. Bu da ancak asgari olarak 
1913 hudutlariyle mümkün olabilir. Görüyorum 
ki, 1913 hudutları asla mevzuubahsolmuyor. Or
tada bir Dimetoka, Karaağaç, bir de Meric'in 
sağ sahili mevzuubahistir. Efendiler, bunlar ay
rı ayrı meselelerdir. 1913 hududu yalnız Kara
ağaç ile Dimetoka'yı ihtiva etmez. 1913 hudu
du, Seymenli ve Mustafapaşa kazalarını da ih
tiva eder. Seymenli ve Mustafapaşa kazaları 
umumiyetle Türk ve Müslüman ile meskûndur. 
Yalnız Dimetoka kazasında bir miktar Hıristi
yan vardır. Sonra Karaağaç meselesi mevzuu-
bahsolduğu zaman Karaağaç 800 evli bir köydür 
ve vakıa ahalisi Hıristiyandır. Onun yanıbaşm-
da dört yüz evli bir köy vardır; Bosna köyü 
vardır. Onun da ahalisi Hıristiyandır. Onun ya-
nıbaşmda da dört yüz evli bir köy vardır. Bu
nun da ahalisi Hıristiyandır. Fakat efendiler 
ada nahiyesinin eczasından olan bu üç köy
den başka oralarda dokuz yüz, sekizer yüz, ye
dişer, ijgger yüz haneli müslüman köyleri vardır. 
Ve bunların adedi on beş, on ısekize baliğ oluyor. 
Karaağaç'in bize bırakılmamasiyle acaba bu köy
ler ne olacaktır? Bunlar hiç mevzubahis değil
dir. Bunların hepsi Meric'in sağ sahilindedir 
ve dünyanın en mutena ve en mahsuldar top
raklarını ihtiva eder ve mutena zahire yetişti
rir. Efendiler bu köylerin içinde bire elli, bire 
altmış, bire kırk mahsul veren arazi vardır ve 
bunlar hep Türk ve Müslüman malıdır. Bura
larda Hıristiyanların-bir arşın, bir dönüm yeri 
yoktur. Bunlar hiç mevzubahsolmuyor. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHt B. (Burdur) 
— Franklin'i yakalayınız. 

FAİK B. (Devamla) — Allah kahretsin o 
Franklin Bouillon'u... O değil midir ki bu vazi
yeti bu hale getirdi. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Onun ne ka
bahati var? O memleketine hizmet etti. 

FAİK B. (Devamla) — Filvaki nefsi Di
metoka'da bir miktar Hıristiyanla etrafında altı 
yedi Hıristiyan köyü vardır ve filvaki bun
lar kalabalık köylerdir. Fakat onların öte 
tarafında Seymenli kazası, onun öbür tarafın
daki Cisrimustafapaşa kazası hattâ Garbi - Trak- j 
ya'da Bulgaristan'da kalan Sofulu kazasının j 
ekseriyeti azîmesi müslümandır. Bir Dimeto- j 
ka'nın ekseriyeti nüfusu, Hıristiyan olmak iti- j 
bariyle bunların tamamiyle Garbi - Trakya'ya 
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veyahut Yunanistan'a ilhakı mı lâzımgeliyor? 
Bunun üzerine de bilhassa nazarı dikkatinizi 
celbedcrim ve söz söylemekten de maksadım bu
dur. Bu nikatı Hükümetimiz ve Heyeti Mu-
lahhasamız nazarı dikkate almalıdır. 1913 hu
dudu olmazsa efendiler, Türkiye'den vazgeçmek 
lâzımdır. Trakya size hizmet edemez. Trakya 
size mal olamaz. Trakya sizin anahtarlık vazi
fenizi yapamaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
Bey Franklin Bouillon'a, insani olan hizmetleri 
dolayısiyle teşekkür etmek lâzımdır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) '— Hiçbir 
vakit olamaz, Allah belâsını versin. 

HUSREV B. (Trabzon) — Efendim tabiî 
son söz; gelecek muahedede Meclisi Âlinin ka
rarı olacaktır. Bugün mevzubahis müzakere 
murahhaslarımızdan Hasan Beyin tatilden bil
istifade Heyeti Umumiye ile müşavere etmek ve 
noktai nazarı umumiyi alıp oraya gitmek için 
gelmesi dolayısiyle açılmış müzakeredir ki Ha
riciye Vekilimizin malûm olan beyanatı mu-
sibesi de bu fırsatla iradedilmiş oldu. Bâzı 
arkadaşlarımız da sözlerini söylediler. Bendeniz 
de aynı emelle birkaç şey arz edeceğim. Malû-
muâlileri. Faik Beyefendi, Karaağaç meselesin
den bahis buyurdular. Hakikaten pek vâkıfa-
ne mütalâatta bulundular ve bendeniz de vak
tiyle orada bulundum. Âdeta nasıl Trabzon ve 
Erzurumlu isem aynı zamanda da Edirneliyim. 
Çünkü bendeniz memleketin her tarafında ça
lışan, hizmet eden sınıfa mensulbum. Malûmu-
âlileri Karaağaç, Harbi Umumi esnasında Bul
garlara bırakılmıştı. Ondan evvel, yani Balkan 
Harbinden sonra bir hudut tadilâtı yapılmıştı. 
Ve o komisyona bendeniz de memurdum. O za
man tabiî olarak Karaağaç'ı bize bırakmışlardı. 
Faik Beyefendinin buyurduğu gibi Karaağaç, 
Edirne'nin bir cüzüdür. Ondan başka şehrin 
yegâne şimendifer istasyonudur. Nasıl bizim 
bu istasyon, Ankara'nın istasyonu ise, Karaa
ğaç da tıpkiyle Edirne'nin istasyonudur. Onu 
oradan almak demek, Edirne'yi yavaş yavaş 
köy haline getirmek, dolayısiyle onu öldürmek 
demektir. Edirne bu suretle maazallah söner, 
gider. Ne hacet? Onun ufak bir tecrübesini de 
Harbi Umumide tattık. Karaağaç'sız Edirne 
iktisadiyatının temini imkânı da yoktur. As
kerlik noktai nazarından, sevkulceyiş noktai 
nazarından ise, bir günlük yürüyüş hesabiyle 
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dahi o zamanki hudut pek tabiî olarak Kara
ağaç'ı bizde bırakarak Ortaköy'le Karaağaç 
arasında Gabdaho deresinden geçmişti. Gerek 
iktisadi ve gerekse millî ve askerî nıkatı nazar
dan Karaağaç'in bize bırakılması lâzımdır. Bul
garlara Dedeagac'da bir mahreç vermek mese
lesinin bununla zerre kadar alâkası yoktur. 
Bulgarların denize inmek haklarıdır. Onlar 
haklarını arayabilirler; arıyadursunlar. Bizim 
kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Bulgarlar 
istedikleri gibi Dedeagac'ma ayrı bir şimendi
fer yapaibilir ve denize inebilirler. Bizim hudu
du millîmiz haricinde onlara verilecek gayri-
askerî yol bu maksadı temin eder. Bilhassa He
yeti Celilenin ve murahhaslarımızın bu noktai 
nazardan nazarı dikkatlerini oelbederim. Ma-
lûmuâlileri Balkan devletleri bizim Avrupa'ya, 
kendi tâıbirlerince, yeniden ayak basmamızdan 
pek endişnâk oluyorlar. Türkler Balkan'lara 
girerlerse Makedonya meselesini ihdas edecek
lerdir, filân diye haksız mütalâatta bulunuyor
lar. Dünya emin olsun efendiler, Türkler artık 
istilâ emeli beslemiyor. Hattâ emvali mağsubede 
bile gözleri yoktur. Bizim kendi memleketimi
zin, vatanımızın irfan en, umraııen; yükselmesin
den başka bir gayemiz yoktur. Biz başka bir 
şey istemiyoruz. istiyoruz ki, kendi evimizde 
efendi kalalım, müstakil olalım ve etrafımızda
ki medenî milletler gibi sulhun • refah ve saa
detine nail olalım. -

Boğazlar meselesine gelince: Rauf Bey
efendinin noktai nazarlarına tamamen iştirak 
ederim. Yalnız bâzı şeyler hatırıma geliyor. 

Teminat münferidolmalıdır. Tekmil devlet
lerin müşterek bir teminat altına girmeleri teh
likeyi dâldir. Onun için Heyeti Murahhasam% 
behemehal teminatı münferide almalıdır. Müş
terek teminatta her hangi birinin bir gailesi 
olmak ve saire gibi ileride çürük noktalar çı
kabilir. 

İCRA '.VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ RAUF B. — 
Teminatı münferide ve müştereke istiyoruz. 

HÜSREV B. (Devamla) — Çok âlâ. Zaten 
mâruzâtım da teminatı münferidenin derecei 
ehemmiyetini arzdan ibarettir. Adlî meselede
ki noktai nazarım da, her hususta olduğu gibi, 
tamamiyle büyük bir îtilâfperverlik esasına 
merbuttur. Biz istiklâlimize âşıkız ve onun için 
harbettik. Bu mefhumu elbette feda edemeyiz. 
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Yalnız mahkemelerimiz için noksansız diyemeni. 
hele hapsanelerimizin pek berbat ve pek çok is* 
laha mühtacolduğunu biliriz. Bahusus ben, mil
let uğrunda bunların içinde de kaldım. Binaen-
aleyh, belki İstanbul'da bir istinaf ve Temyiz 
mahkemesinin teşkiline müsaade edebiliriz. Yal
nız istiklâlimize dokunulmasın. (Hayır, sesleri, 
patırdılar, öyle şey olmaz, sadaları) 

Merak etmeyin efendiler, benim söylemekli-
ğim ile kabul olunacak değildir. Ben fikrimi 
söylüyorum^ 

REFİK B. (Konya) — Bu kanaatinize işti
rak edecek bir arkadaşımız yoktur. Bu fikri tas
hih buyurmaları lâzımdır. (Gürültüler) 

HÜSREV B. (Devamla) — Noktai nazarini, 
ecnebi hükkâm müddeti muvakkate ile hizmeti 
devlete alınmak yani bizim malımız olmak ve fa* 
kat bu müddetin inkızasmda bilâmüzakere git
mek ve bilâtefrik tekmil deaviyi tefviz eylemek 
esaslarıdır. Mademki, dinlemeye tahammülünüz 
yoktur, pekâlâ o bahsi bırakıyorum. Yalnız bey
efendiler milletlerin hayatında birkaç senenin 
ehemmiyeti olmadığını hatırda tutmak lâzımdır. 
(Şiddetli patırdılar) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
hapsanelerimiz bozuksa ıslahı bize aittir. Islahı* 
na biz çalışacağız, 

HÜSREV B. (Devamla) — İnşallah. 
Patrikâne meselesine gelince : Tamamiyle ay

nı fikirdeyim. Bir fesat ocağı olan patrikânenin 
memleketimizden çıkması lâzımdır. Bilhassa 
Meletiyos'un kanun mucibince tecziyesi icabeder. 

Musul meselesi efendiler... (Gürültüler) 
HACI İL YAS SAMI Ef. (Muş) — Bu salâ

hiyeti size kim verdi? (Bu salâhiyeti kim verdi, 
sesleri) İstanbul'a aidolan sözünüzü izah ediniz, 
bunu dinliyoruz. Yoksa içtimaa devam edilemez* 

HÜSREV B. (Devamla) — Rauf Beyefendi 
dediler ki, üç mmtakada mahkemeler teklif edi
yorlar. Bendeniz de yalnız müddeti muvakkate 
ile... (Hayır, sesleri, gürültüler) Ben olsun de
miyorum. Efendiler, pekâlâ takdir edersiniz ki, 
bendeniz olmasını kabul edenlerden değilim, bir 
fikir olarak söylüyorum. Münakaşa edilir, daha 
doğrusu bulunabilir. Her fikir şayanı ihtiram
dır. (Gürültüler) Bendeniz tabiî bir noktai na
zar arz ediyorum. (Şiddetli gürültüler) 

RElS — Efendim, Hüsrev Bey böyle bir şey 
iddia etmedi, Meclisçe suitefelıhüm hâsıl oldu. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Muhterem ar-, 
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kadaşlar, arasıra, kendi kendime soruyorum; 
sulh olacak mı? Olacak, diye müspet bir cevap 
veremiyorum. Çünkü, asırlardan beri sinesinde 
lıiyanet, cinayet taşıyan İngiliz siyasetinin gir
diği yerde beşeriyet için reha, halâs aramak ne ka
dar müşküldür. (Bravo, sesleri) İngilizlerin gir
diği, haizi nüfuz ve salâhiyet olduğu yerde beşe
riyet için huzur ve sükûn aramak sulh ve salâh 
aramak ne kadar müteassırdır. Zannediyorum ki, 
ingilizler Lozan'a sulh yapmak için gitmemişler
dir, İngilzler Lozan'a sulh değil, siyaset yapmak 
için gitmişlerdir. Yunan serserisinin düştüğü va
ziyetten müteessir olan vaziyetlerini ıslah için, si
yasetle tamir için Lozan'a gitmişlerdir, ingilizler 
istiyorlar ki, murahhaslarımızın âmâl ve niyatı 
halisanesini, âmâl ve niyatı sulhpervaranesini bi-
sut müzakerat ve münakaşat, ile ihlâl etsinler, fe
na bir vaziyete düşürsünler. Bizi beşeriyete, cenk-
ou göstersinler, bütün mesuliyeti üzerimize yüklet
sinler. Bütün mesuliyeti üzerimize yıksınlar, kon
feransı inkıtaa uğratsınlar ve belki Yunan ser
serisinden münhal kalan serseriliğe başka birisini 
ikame etsinler, işte ingilizlerin Lozan'a gitmeleri
nin başlıca saikı, sebebi budur. (Bravo, sesleri) 

Arkadaşlar; bütün mesailin bir sinema şeridi 
gibi muttasıl açılması birinden diğerine geçilme
si, ara yerdeki sıçrama hareketleri, hepsi, bu az
gın ve kızgın siyasetin netice ve şeraresidir. Fa
kat bu azgın ve kızgın siyaset karşısında kalan 
murahhaslarımızın gösterdikleri feraset bütün 
mânasiyle noktai nazarıma göre - ki Hafız Bey
efendiye iştirak etmiyorum - gösterdği azim ve 
metanet elhak şayanı şükrandır. Heyeti Mu-
rahhasamız, bilhassa ismet Paşa Hazretleri emin 
olsunlar ki bu Meclisi Âli nasıl kendilerini müt-
tefikan Lozan'a izam etmişlerse aynı itimadı, ay
nı alkışları hâlâ besliyorlar. Arkadaşlar, bütün 
mesailde Heyeti Vekilemizin ve bilhassa Harici
ye Vekilimizin, siyasetimizin dimağı mütefekki
ri olan Rauf Beyefendinin gösterdiği vukuf ve 
ehliyet şayanı şükrandır. 

OPERATÖR EMtN B. (Bursa). — Hakika
ten. 

REFlK B. (Konya) — Hakikati söylüyor. 
YUSUF ZIYA B. (Devamla) — Efendiler; 

hakçı, talebi hak ile hakkını istimal edeceği va
kit her kapıya uğrar ve her kapıya başvurur, is
terse yalvarır. Ne vakit ki, o mahfellerden kovu
lur, ne vakit ki, o kapılar kapanır ve ne vakit ki 
iş varlığına dayanır, o vakit kıyam eder, fakat 
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istemek, hattâ yalvarmak asıldır. Arkadaşlar, biz 
hakçıyız, bugünkü vaziyet, bir hakçı vaziyetin
de olduğumuzu gösterir. Hakkımızı talep kasdiy-
le kıyam ettik. Başka bir gayemiz yoktur. Mev
cut şerait ile cihanda, tarihi beşerde bir misli 
daha olmıyan harikalar yarattık. Yoksulluklar, 
mahrumiyetler içerisinden azîm varlıklar çıkar-

i dik, zaferler doğurduk, nihayet bağırdık ve hak
kımız, dedik. Zaferler doğururken yine hakkı
mız, hukukumuz diye bağırdık. Evvelce hiçbir 
simahı insaf ve mürüvveti tehziz etmiyen sözle
rimiz, bugün kuvvetimiz, kudretimiz karşısın
da duyuldu, her taraftan rûyu kabul gördük, da
vet edildik. Bugün bir mahfelde hakkımız, huku
kumuz tetkik ediliyor. Bu vaziyet karşısında 
diyeceğimiz ilk ve son söz yalnız Misakı Millî... 
.(Yalnız oradan ayrılma, sesleri) Bu etrafta söy
lenilen bütün mesaili bir kelimede topluyorum. 
Misakı Millî. Kapitülâsyonlar diye ortada bir 
mesele vardır ki, bu mesele istiklâlimizle, ca
nımızla, varlığımızla alâkadardır. Bendeniz 
kapitülâsyon yerine bir şey vaz'edildi mi, bende-

| niz kendi kendime bütün beşeriyete şu suali so-
j ruyorum : 
j Cihanda, kürreiarz üzerinde istiklâlini mu-
j hafaza etmiş bir millet tasavvur ediyor musu-
i nuz ki, kendi lütuf ve keremi ile yaldızlı bir 

esaret zincirini boynuna takmış bulunsun, asır-
j lardan beri Avrupa'nın açtığı bu siyaset ağına, 
] tutulsun ve kalsın? Şüphe yoktur ki, bu sual 

menfi bir tarzda karşılanır ve böyle bir millet 
kürreiarz üzerinde yoktur. Efendiler, kürreiarz 
üzerinde böyle bir millet olmayınca yalnız biz 

j mi bu aczi, bu tahammülü göstereceğiz? Biz ki 
cihana bütün varlığımızı fiilen gösterdik ve bü-

\ tün cihana ispat ettik. Efendiler ikiden biri, ya 
aczi kabul edeceğiz veya zinciri kıracağız. Bina
enaleyh Misakı Millî onu kırıyor, biz kıracağız, 
onu ebediyen kıracağız. Kabul etmiyeceğiz Av
rupa ricali siyasiyesi, diplomatları bunun şek
lini değiştirmek, bizi iğfal etmek istiyorlar. O 
membadan gelirken bangâhi hâkimiyetimizde 
mahkemeler kurmak istiyorlar, fakat insaf ile 
bir kere düşünmüyorlar ki ; bir milletin hâkimi
yetini temsil eden ancak ve ancak kendi mahke
meleridir. Bir kere insaf ile düşünmüyorlar ki, 
bu hareket ile hâkimiyetimizi en nazik nokta
sından rencide etmek istiyorlar. Efendiler bunu 
kabul edemeyiz. Bütün tekâlifi reddediyoruz. 
Her ne mukabilinde olursa olsun. 



İ : 167 3 . 
Efendiler; ikinci olarak nazarı dikkstinimi 

celbeden akalliyetler meselesi; ekalliyetlere hu
kuk dâvası meselesidir. Bizde bir darbımesel 
vardır. Derler ki : Kucağına oturtmuş sakalını 
yoluyor. Zannedersem bu teklif aynı buna 
muvafıktır. Bu vatanda, bu yurtta bir akalliyet 
varsa ve bu yurtta oturmak istiyorlarsa, bu yurt
ta oturmayı bu vatandan olmalariyle.teyideder-
lerse neden bu vatanın öz evlâdından, neden ek
seriyet addettikleri evlâdından fazla hak, hukuk 
talebediyorlar ? Arkadaşlar, bir vatanda, bir 
yurtta, bir toprakta bir Yanko, bir Serkis neden 
bir Ahmed'den, bir Mehnıed'den ziyade hak ta-
lebetsin? Bunun avukatları neden bu dâvayı 
ateşliyorlar, körüklüyorlar? Çünkü kucağımıza 
oturtmak, sakalımızı yoldurtmak, indelhace boy
numuzu kopartmak. Efendiler; dünyada hiç ak
lı selim tasavvur eder misiniz ki akliyle, kendi 
ihtiyariyle kendisini bu vaziyete ilka etsin. Şu 
halde dâvamız aklın, mantığın hudutları dâhi
linde bulundukça bunları reddedeceğiz. Çünkü 
aklj. selim bunu kabul etmiyor. 

MEHMED 'ŞÜKRÜ B. (Afyon Karahisar) — 
Sakalımız da kalmadi.ki, yolunsun. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Arkadaşlar; 
Üçüncü olarak Musul meselesini nazarı dikkati 
âlinize arz ederim. O Musul meselesi ki mesaili 
hayatiyemizden âtimizin, istikbalimizin emni
yeti namına en mühim mesaildendir. Musul me
selesi etrafında topladığım malûmattan gerek 
Rauf Beyfendinin ve gerek Hasan Beyefendi
nin verdikleri izahattan hâsıl ettiğim kanaati 
şu çerçeve içinde hulâsa edeceğim. Lord Curzon 
diyor ki: Musul havalisi Kürtlerle meskûndur. 
Size veremiyeceğiz. Musul etrafındaki dâvanın 
İngiliz noktai nazarına göre reddi bu esas üze
rinedir. Arkdaşlar; ince, nâzik, derin tetkikat 
ile bu meselede görürsünüz ki, ekalliyetlerin 
hukukunu dâva eden Lord Curzon değildir. Bu 
meselede başka Lord Curzon'dür. Bu meseÜe ile 
o meselede Lord Curzon başka dimağ, başka 
lisan, başka zihniyettir. O sahnede ekalliyet
lerin hukuki sahnesinde görünen bu siyaset ak
törü burada başka bir adam tasvir ediyor. Ekal
liyetlerin hukukunu dâva eden Lord Curzon 
burada ekalliyetlerin hukukunu değil, ekalli
yetleri mahvediyor, ekalliyetleri kemiriyor. 
Çünkü mademki, Musul havalisi Kürtlerle 
meskûndur, Kürdün mevcudiyeti, varlığı ekse
riyeti azîmesi Türkiye'dedir ve Türkiye'de ola-
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çaktır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Elbet, ona 
inanmıyan varsa inansın. 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Türkiye ile 
müttehit bir mukadderat tâyin etmiştir ve Tür
kiye camiası esasını kabul etmiştir. Hal böyle 
iken Kürdün bir cüz'ü kalîlini Musul'dan ayır
mak, ekseriyetinden ayırmak anavatanından 
ayiırmak hususunda hakkın, hukukun sadası 
yoktur. Burada Lord Curzon'ün sadası vardır. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Petrol, pet
rol. 

YUSUF ZİYA B, (Devamla) — Efendiler 
Lozan'daki Sulh Konferansı Heyeti yalnız Türk
lerin heyeti değil, yalnız Türkleri temsil etmiyor, 
Kürdü, Türkü temsil ediyorlar. (Vatanı sesleri) 
Aynı zamanda hakkan, hukukan bir Kürt 
Heyeti Murahhasası da olan heyete, orası Kürt
lerle meskûndur, vermiyeceğim demek, bilmem 
ne dereceye kadar hakla, hukukla kabili teliftir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Ziya Bey 
esef etme, emin ol o Lord Curzon 'u orada Mu
sul Kürtlerinin elinden göreceği darbe yıkacak
tır. Buna emin olunuz bana da eşrafmdan bir 
mektup vardır. Bu hususta kanımızı da isare 
âmadeyiz; hazırız, süngümüzle, kılıcımızla ala
cağız. (Bravo sesleri) 

j YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Lord Cur-
I zon'un bu cevabında hakkın, hakikatin sadası 
i yoktur. Hakkın, hakikatin sadası olmayınca baş-
j ka esbap ve başka sevaika tevessül edilir. Binaen

aleyh burada hakkın sesi yoktur. İngiliz siyaseti-
I ninsesi vardır. İngiliz siyasetinin meş'um sesi 
I vardır. O İngiliz siyasetinin şanı meş'umu, ye-
I mek yedikçe doymamak, patlaymcaya kadar ye

mektir. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Yediklerini kusa

caktır. 
YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Arkadaşlar, 

bütün hak, hukuk diyen sadalara kulak kapatan 
Lord Cürzon'lara değil, Heyeti Celilenize hitabe-
diyorum. Hayatı müşterek, varlığı müşterek, ik
tisadiyatı müşterek, içtimaiyatı müşterek, dini 
müşterek, ırkı müşterek, lisanı müşterek her hu
susta, her suretle müşterek olan Musul, vilâyatı 
Şarkıyemizin eczayı mütemmimesinden bir cüzü 
lâyenfekkidir. (Bravo sesleri) 

Efendiler, vilâyatı şarkiyemizin aksamı mü-
himmesi ne ise, Musul da vilâyatı şarkiyenin ka-

| pisidir. Birbirinden ayırmak her ikisini de felcet-
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mektir. Binanenaleyh Musul bizimdir, bizim ola
caktır ve bizim kalacaktır. Arkadaşlar son ola
rak şurasını arz ediyorum ki: Musul, vilâyatı şar-
kiyenin eczasmdandır. Cüzü lâyenfekkidir. Mu
sul'un ayrılmasına müsaade etmek, emin olunuz, 
vilâyatı şarkiyenin âtisini, istikbalini tahtı tehli
keye koymaktır. Ve bu vaziyete ise Heyeti Celi-
lenizin katiyen razi olmıyacağma kanaatim var
dır, imanım vardır. (Hay hay sesleri) 

Arkadaşlar, son olarak, sözüme nihayet verir
ken, Ermeni dâvası, Ermeni yurdu etrafındaki 
ufak bir vazifemi ifa etmek istiyorum. Bu dâva 
mevzuubahsolduğu zaman Heyeti Murahhasamı-
zın gösterdiği tecellüt, Tâli Konferans ve Heyeti 
terk etmek hususunda gösterdikleri büyüklük 
benim için azim, şükran ve teşekkürü muciptir. 
(Vazifeleridir sesleri) Binaenaleyh bu azîm te
şekkürü Heyeti Murahhasamıza tebliği Makamı 
Riyasetten rica ediyorum. 

RASlH Ef. (Antalya) — Efendiler bilhassa 
mütarekeden beri yalnız ingilizlerin ağzından pek 
çok defalar işittiğimiz sözleri söylemek istiyorum. 
O da İstanbul Türklerindir, istanbul Hilâfetin 
Payitahtıdır. Arkadaşlar, istanbul Türklerin 
olunca, istanbul Türklerin Merkezi olunca, mer
kezin emin olması şartı esasi değil midir, Merke
zin emniyetini temin etmek şartı esasi değil mi
dir? Bir defa istanbul'a Hâkimiyetimizin tecelli 
etmesi için, istanbul'un merkez olabilmesi için 
Faik Bey biraderimizin buyurdukları noktalarda 
sebat ve ısrar etmemiz o nokta üzerinde düşün
memiz icabeder. istanbul'un muhafaza edilmesi 
için Trakya'nın müdafaasının, muvasalasının te
mini icabeder. Saniyen: Boğazların alacağı vazi
yette, istanbul'un emniyetinin temini icabeder. 
Eğer yalnız gerek müşterek olsun ve gerek ferdî 
olsun verecekleri teminata kalacak olursak, arka
daşlar, şimdiye kadar çok teminat aldık. Çok ahit
nameler aldık. Avrupalıların çok mukaveleleri
ni ahitlerini gördük ve o ahitlerine ne 
kadar sadık kaldıklarını, ne suretle ve
fa gösterdiklerini gördük. Tecrübeleri ber
taraf edelim. Yalnız mütarekeden sonra
ki tecrübeler gözümüzün önündedir Müta
rekede bizimle ne şartla mütareke ettiklerini ve 
o şartları ne suretle iptal ederek istanbul Bo
ğazlarında Istanbulumuzda ve bütün sevahili-
mizde bize karşı gösterdikleri mezalimi gözümü
zün önüne getirelim. Memleketimizin emniyetini 
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Avrupalıların kâğıt üzerinde verecekleri ahitler 
tekeffül edemez ve size hiçbir vakit itminan bah-
şolamaz. Memleketimizin selâmetini temin edecek 
maddi suretlerle teminat olabilir. Efendiler, her 
vakit için, kâğıt üzerinde verecekleri teminatı 
ihlâle amadedirler. Çünkü Avrupa'nın menfaat
ten 'başka düşündüğü bir şey yoktur. Çünkü Av
rupa bizi insan nazariyle görmüyor. (Köj ol
muşlar sesleri) Ve görmek istemiyorlar. Fakat 
Avrupa katiyen bilmelidir ki, biz, hiç kimsenin 
hakkına tecavüz etmek istemiyoruz. Fakat onlar 
da bizim kendileri gibi bir hakka sahibolduğumu-
zu ve onlar gibi insan olduğumuzu ve onlar gibi 
hukuku esasiyeye mâlik olduğumuzu ve o huku
ku esasiyeden istifade edeceğimizi kabul etsin
ler, şayet kabul etmiyecek olurlarsa bizler ettire
ceğiz efendiler. 

Bu nokta hakkında bu suretle muhtasaran 
arzı malûmat ettikten üionra ekalliyetler meselesi-

î ni söylemek istiyorum. Ekalliyetler meselesi ne
dir? Her hangi bir Hükümetin, hâkimiyetimiz 

j altında bulunan insanları ekalliyet, ekseriyet şek
liyle taksim ettiğini görüyoruz. Bilâkis şimdiye 
kadar onların ekalliyet dedikleri unsurları biz 
kendi unsurumuzdan hiçbir vakit tefrik etmemi* 
sizdir. Onlar, memleketimizde istedikleri gibi bi-
lâkaydüşart intihabolunarak Millet Meclisine ka
dar gelmişlerdir ve Hükümetin en yüksek mev
kilerine kadar irtika etmişlerdir ve bütün mem-

i leketin ticareti onların eline geçmiş, memlekette 
refah ve saadet denilen şeyden ancak onlar müs-
tefidölmuşlardır. Fakat neticede ne olmuştur? 
Neticede, Avrupalılar düşünsünler ve utansın
lar ki, aramızda kemali emniyet ve istirahatle ve 
bizden daha mesut olarak yaşıyan bu unsurları 
kendi menfaatleri için bizim aleyhimize isyan et
tirdiler. O unsurları imha ettirdiler. Şimdi ken
dilerinin yaptıkları cinayatı bizim üzerimize yük
letmek istiyorlar. Fakat cihan o kadar kör de
ğildir ve tarih de hiçbir vakit sâkit değildir. 
Ekalliyetlerin hukukunu murakabe etmek için bir 
Murakabe Heyeti vücuda getirmek istiyor ve bu
nu teklif ediyorlar. Rica ederim, bir memleke
tin istiklâli, hâkimiyeti ile kendi idaresi dâhilin
de bulunan bir unsurun kontrol edümesini bu 
millet nasıl kabul eder? Demek ki, vaktiyle Pat
rikhaneler vasıtasiyle, sefarethaneler vasıtasiyle 
yaptıkları melanetleri bugün de böyle kontrol 
maskesi altında yapıp bize rahat yüzü göstermi-
yecekler. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 

— Patrikhanede Nezaretler teşkilâtı bile yaptı
lar. 

RÂSÎH Ef. (Devamla) — Sonra diyorlar ki; , 
bu anasın askerlikten istisna edeceksiniz... Bu is
tisna ne demektir? Demek ki, Türkler mütemadi
yen askerlik etsinler ve bu yüzden ticaretten mah
rum kalsınlar ve aynı zamanda ̂ tenasülden mah
rum kalsınlar; fakat o unsurlar, Türklerin za
rarına olarak memleketin ticaretine hâkim ol
sunlar, memlekette mütemadiyen tekessür et
sinler. Hiç şüphesiz Avrupalılar bunu istiyor
lar. Onlar bilmelidirler kî  bugünkü Türk eski 
türk değildir. Bütün hakikatleri tamamen 
görmüştür ve onlar da buna kaani olmalıdır ki, 
Türk, kaniyle kurtardığı yurdunu kıskanacak-
tır ve çok kıskasıacaktır. (Alkışlar) Efendiler, 
Lord Curzon cenapları bizim memleket dahi
lindeki alçalliyetlerden bahsederken düşünmeli 
ijdi ve utanmalı idi ki, kendi memleketine 
göre, yani Biritanya) nüfusuna nispetle beş, al
tı misil bir fazlalığa malik olan Hindistan'da 
tatbik ettikleri usulü düşünmeli» utanmalı idi
ler ve bu akalliyetler mevzuubahsolduğu vakit
te. Hindistan'da üç yüz milyon Müslümam 
âdeta hayvanatı vahşiye şeklinde idare eden 
İngilizler akalliyetler namına bir tek kelime 
söylemek için kendilerinde cesaret görmeme
leri icabederdi. Hindistan'daki ekseriyetin ida
resi için Allah tarafından kendilerine bir ve
kâleti umumiye verilmiş de, istediklerini tasar
rufa kendilerinde hak, kabiliyet ve kudret 
görüyorlarsa o başkadır. Fakat, daha Cihan 
Harbinin mütarekesinde bile her millet «Ken
di mukadderatına hâkim olacaktır» diyen ve 
bu .esaslar üzerine mütareke akdeden başta 
İngiltere olduğu halde bu devlet hiç düşünmü
yorum ki, üç yüz küsur milyon nüfusu yalnız 
İngiltere'nin keyfine; cihan milletleri terk et-
miyecektir. Bunu; böyle zannetmesinler. Mı
sır kendi başına taazzuv etmiş bir memleket 
olduğu halde onun istiklâlini ayaklar altına 
alarak bazîce etmek isteyen ve Irak'ı, Hicaz'ı, 
saniyen Kudüs ve havalisini Filistin namı al
tında Yahudilere peşkeş çekmek ve orada sakin 
olan ve ekseriyeti azîmesi yerli olan ahaliyi 
ihmal etmek istiyen İngiltere, Tunus, Fas, Ce
zayir'deki tatbik ettikleri usul ile cihan karşı
sında utanması icabeden Fransa murahhasla
rına, evet» söylemek icabederse söyleriz ki; 
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akalliyetler, Türkiye'de değil, Tunus'ta, Fas'ta, 
Cezayir'de imha edilmiştir. Bütün. Inıkuku esa-
sİ3resiııden mahrum edilmiştir. Tunus, Cezayir 
ahalii asliyesi söz söylemekten bile mahrum 
-edilmişlerdir. 

AVNİ B. (Saruhan) — Zararı yok, onlar 
Muhammedidir. 

RASİH Ef. (Devamla) — Zararı yok. Fa
kat Muhammedilerin de söz söyliyecekleri gün 
gelir ve söyliyeceklerdir. Herkesin hissiyatiyle, 
cihan hissiyatiyle o kadar oynamasınlar. 

Kapitülâsyonlar meselesine gelince; arkadaş
lar) kapitülâsyonlar hakkında hiçbir suretle söz 
söylenmesine; mümkün değil havsalamız, müm
kün değil kanaatimiz, mümkün değil bugüne ka
dar gördüğümüz tecrübelerimiz müsaade ede
mez. Kapitülâsyon yoktur, olamaz ve olmıya-
caktır. Bir Avrupalı gelsin, Meclisten çıkarken 
beni öldürsün. Sonra cehennem olsun gitsin. 
Rica ederim, bu nasıl olur? Arkadaşlar, en son 
tecrübelerimizi arz edeceğim. Mütarekeden 
soılra memleketimizi yer yer işgal fiden Avru
palıların kaç Müslüman öldürdüğünün defte
rini tuttuk mu? Ve bunun kaçının defteri tu
tuldu? 

Efendiler, Rauf Beyefendi kapitülâsyonlar 
meselesinde Müsyö Garuni'nin şöyle dediğini söy
lüyordu. Müsyö Garuni'den sorarım : İtalyanlar, 
Antalya'ya çıktıkları zaman keyfleri için sokak
larda gezen otuz kırk Müslüman çocuğunu otomo
billeriyle çiğnediler, hangi birisinin muhakemesi 
icra edildi ve hangisinin hakkı, ihıkak edildi? Ken-
dıi propagandalarını tatbik edemiyeceklerini arala
yınca, Korkuteli Müdafaai Hukuk Reisini Antal
ya çarşısında, kendi jandarmalarının kurşuniyle 
vurdurdular. Vurdurdukları bu zatın cenazesine 
iştirak ettiler. Bunlar, biz canileri yakaladık dedi
ler, fakat hangi mahkemeye sevk ettiler ve han
gisini tevkif ettirdiler? Yalnız kaatili derdest et
tik, mahkemeye sevk ediyoruz dediler, bilâhara 
Rodos'a kaçırmaktan ıbaşka bir şey yapmadılar. 
Bunlar mıdır ki, bu mahkemeler midir ki, tevzi 
edecekleri adaletten emin olalım? Beyefendiler; 
onların tevzi edecekleri adaletten emin değiliz. Ri
ca ederim, bu kadar tecrübelerden sonra Avrupa
lıların tuzağına Türklerin tutulmasını zannederim 
Türkiye'de kabul edecek bir Türk yoktur. Bir 
Müslüman için bir Türk için bu vâki değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Roma sokaklarHidaki kaatıilleri yakaladılar mı? 
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AVNÎ B. (Sarulıan) — îstanibul'dakilerine ne 

yaptılar? 
RASİH Ef. (Devamla) — Binaenaleyh arka

daşlar, biz kimsenin haikkına ve kimsenin mem
leketine tecavüz etmek niyetinde olmadığımız gibi 
onlardan da beklediğimiz şey, inşam hislerle mü
tehassis olarak, memleketlimiz ve hukukumuz hak
kında dürüst hareket etsinler. Yoksa Tüıfoler; 
varlıklarını feda etmemek için ve istiklâllerini fe
da etmemek için esasen her şeyi göze almışlardır. 
Mademki bize mevte mahkûm olan bir nazarla ba
kıyorlar. O halde mevte mahkûm nazariyle bakıl
dığını hisseden bu millet hiçbir vakit korkmaz, 
Allah da muinleridir. 

NBBÎZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Efen
dim, Rauf Beyefendinin Konferans hakkında ver
miş olduğu izahat şöyle sıra ile gözden geçirilecek 
olursa o da neticeye bakmalıdır diyor. Orada bi
zim kemali hulûs üzere bulunan murahhaslarımız
la karşılaşan adamlarda zaten sulh yapmak emeli 
yokltur ve bizi her nedense orada avutmak, oyala
mak istiyorlar. Rauf Beyefendi ilk sözlerine baş
larken murahhaslarımızın salâhiyetleri hakkında 

bâzı şüpheleri olduğu tarzında söz söylüyorlar dedi. 
En küçük şeylerde bile uzatmak için ve vakit ge
çirmek için kendilerine bir iş arıyorlar. Halbuki 
murahhaslarımız buradan giderken gereik Mecliste 
vukubulan beyanatta ve gerek aldıkları talimatta 
en vâsi ve şâmil salâhiyetleri olduğunu biliyoruz. 
Onların salâhiyetini takyidedecek bir şey varsa o 
da Misakı Millîdir. Onların salâhiyeti vâsidir. 

Müzakere edilen maddelerden Karaağaç me
selesini söylediler. Karaağaç meselesinde Konfe
ransta bize karşı gösterilen vaziyete onlar namına 
hicalbediyorum. ingilizlerin de dâhil olduğu Mu
danya Mütakeresinde sıkışmışlarken bize ingiliz 
Murahhası hazır olduğu halde; istediklerinizi ya
pacağız. Yeter ki, aiz bizim sözümüze itimadedi-
niz dediler. Biz de sözlerine itimadettik, bin türlü 
tecrübelerimize rağmen; utanmadan ve haya et
meden hepsi sözlerini geri aldılar. Garbi - Trakya 
meselesinde Rauf Beyefendinin bir sözü nazarı 
dikkatimi celbetti. Daha doğrusu hissiyatımı gı
cıkladı. Rauf Beyefendi dediler ki; biz, şu , su 
hudutta nıkatı nazarımız malûm ve ümidederiz 
ki, bunları kabul ettirelim. Ben ümit kelimesini 
kabul etmiyorum. İstemiyorum. Böyle milletin 
ittihadına ve kuvvetli bir orduya istinadeden Ha
riciye Vekilinin lisanından (Alacağız) demelerini 
isterdim. 
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Düveli itilâf iyenin vaziyetlerine gelince; ora

da da görüyoruz ki, diğer bütün maddelerde ol
duğu gibi kendileri kaibul etmiyorlar. Halbuki 
memleketimizde bulunan ecnebilere, mevcut akal
liyetler için bize bin türlü kuyut ve şurut kabul 
ettirmeye uğraşıyorlar. Aziz Türkiye'deki kahir 
ekseriyeti kaale almıyorlar ve bunların Türk ol
duğunu da kaale bile almıyorlar, almak bile iste
miyorlar. 

Gümrük meselesi, maliye meselesi, tazminatı 
harbiye meselesi, düyunu umumiye meselesi, taz
minatı şahsiye meselesi, bütün bunlarda Düveli 
îtilâfiye birçok kuyut ile bizde İstiklâl aşkını öl
dürmeye, bizim İstiklâle verdiğimiz ehemmiyeti 
taklile çalışıyorlar. 

Tamirat meselesine gelince : Rauf Beyefen
dinin ifadelerinden anlıyoruz ki; Düveli îtilâfi
ye, tamirata muvafakat etmiyorlarmış. Benim 

İ bundan onların hesabına çıkardığım bir mâna 
! vardır. Demek bu tahribatı Yunanlılar yapma

mışlar. Demek ki, Düveli îtllâfiyenin emriyle 
yapmışlar, Yunanlılar arada bir vasıta olmuş
lar. Camilerin yıkılması, evlerin yakılması Dü
veli îtilâfiyenin emriyle, muvafakatiyle olmuş
tur. Biz, aleyhlerinde o kadar suizan beslemek 
istemiyorduk. Bu meselede Fransızların aldığı 
bir vaziyet var. Benim en ziyade nazarı dikka
timi celbeden ve en ziyade nazarı dikkate çarpan 
bir mesele de Fransızların vaziyetidir. Fransız
lar bizim girdiğimiz vaziyeti kendi memleketle-

j rinde görmüşlerdir. Onlar aylardan beri barbar 
1 bağırıyorlardı. Hiçbir fedakârlık yapmayız, di

yorlar. Ve istiyoruz, diyorlar. Sonra biz fakir 
i memleketimiz için tamirat isteyince diğer mese-
; lelerde olduğu gibi, (Bompar) cenaplarının (Ba-

rer) cenaplarının Lord Curzon'a bu meselede 
i imtisal ettiklerini görüyoruz. Bu Fransızlar he-
j sabma, bizim beklediğimiz muamele itibariyle 
| çok şayanı teessüftür. Akalliyetler meselesinde 

aynı zihniyet var. Burada daha bir garabete dü-
| şüyorlar, diyorlar ki; akalliyetler için biz şu şu 

mevaddı istiyoruz ve bu mevaddm tatbikinde Ce-
I miyeti Akvam namına bir sefir bulunsun. Cemj-
I yeti Akvamdan sefir bulunsun, derken zannedi

yorum ki, biz Cemiyeti Akvamın ne olduğunu 
bilmiyoruz, zannediyorlar. Biz Cemiyeti Akvamın 
İngiltere'nin, Fransa'nın, italya'nın elinde ken
di emperyalizmlerine alet olduğunu bilmiyoruz, 
zannediyorlar. Zannediyorlar ki, Irak üzerinde, 

I Filistin üzerinde, Suriye üzerinde şu veya şu 
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devlete mandatcrliğin oradaki ahalinin muvafa- . 
katiyle verilip verilmediğini bilmiyoruz, zanne
diyorlar. Cemiyeti Akvam denince bizim hatırı
mıza ingiltere'nin, Fransa'nın, ve sairenin elin
de oyuncak gibi bir şey geliyor. Oyuncak bir 
müessesedir. 

Akalliyetler meselesinde dalha, garip bir me
sele, 'bir vaziyet var, o da: (Mister Çayld) Ce
naplarının müdahalesi.. Mister Çayld Cenap
ları atalliyetlerin huzur ve refahını istiyormuş, 
hiz mütareke yaptık ve Düveli Itilâfiye ile im
za ettiğimiz mütareke şerait ve mevaddı ihlâl 
edildi, Vilson Prensipîleri kaale alınmadı. Vilson 
Prensipleri Amerika'nın bütün dünyaya karşı 
taahhüdatı demekti. Vilson Prensipleri ihlâl 
edildiği zaman, Mister Çayld Cenapları ve 
Amerika efkârı umumiyesi acalba nerede idi? I 
Mister Çayld'in ve Amerika'nın bu gibi va- I 
zivetlerde; yalnız luristiyanlarla alâkadar gör- I 
dükleri meselelerde müdalhale edip de böyle 
kendi namus ve şerefleriyle alâkadar olmıyan I 
meselelerde İslâmlar aleyhine icra edildiği za- I 
man seslerini çıkarmamalarından bize öyle ge- I 
liyor ki biz hâlâ islâmlık Hıristiyanlık, müea- I 
delesi karşısındayız. (Ona şüphe yok sesleri) 
Ben ona kanaat getirmemek istiyorum. Çünkü, I 
hiz de buna kaani olduğumuz gün; yani Sa- I 
lip'in islâmlığa karşı halen Ehlisalip dâvası I 
yapmak istediğine kaani olduğumuz gün 'bizim I 
da Şark "ta yapacağımız pek çok şeyler var, biz I 
de o vakit onları yaparız. I 

Boğazlar 'meselesinde yine onların gayrisa- I 
mimi olduklarını görüyoruz. Bâzı kuyut ve I 
şurut dermeyan etmişler. G-ayriaskerî mana I 
tık olacakmış. Şu olacakmış, 'bu olacakmış... I 
Pekâlâ *bu sizin istemiş olduğunuz şeyleri ika- I 
•bul ederiz. Fakat siz de istanbul 'un emniyetini I 
"bize temin «din ve 'bir tecavüz vâki olduğu za- I 
man müdafaayı taa'hlhüdediniz. Mademki bu I 
adamlar samimîdir ve mademki istanbul emin I 
olacaktır diyorlar, niye 'bizim dediklerimizi ka- I 
'bul etmiyorlar? Demek ki bunu kabul etme- I 
mekle ve bunu İtabul etmek istememekle bun- I 
da 'da gayrisamimî olduklarını gösteriyorlar ve I 
bizi 'böyle kuru vaitlere kaptırıp günün birinde I 
üzerimize hücum edeceklerdir. I 

Musul meselesinde ingiltere diyormuş ki; I 
bana mandayı (Yok öküz sesleri) her ne ise, I 
mandayı Cemiyeti Akvam verdi. Bunun için I 
ben hakkı iade etmek salâhiyetini 'haiz değilim. J 
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Bir defa biz Cemiyeti Akvamı tanımıyoruz ve 
bir defa o Cemiyeti Akvam denilen müessese 
oradaki ahalinin reyine, fikrine müracaat etme
miştir. Cemiyeti Akvam kurulduğu zaman; hu-
kukan ahden bize aidolan bir memleketi başka
sının mandasına terk ederken 'bizim o hususta
ki noktai nazarımızın ne olduğu sormamıştır. 
Bir mukavele ile ve 'bir mualhede ile burası 'biz
den ayrılmamıştır, ingiltere'ye verilmemiştir, 
yine yalan söylüyorlar. Sulh Konferansında ce
reyan eden müzakere ve münakaşa esnasında 
Musul'u vermeyiz diyorlar. Mademki Cemiyeti 
Akvam, Musul'un mandasını ingilizlere ver
miş, Cemiyeti Akvam kararı olmadan Musul'u 
bize terk edemezmiş, o halde nasıl a)r.y. 
hudut tashihatma razı oluyorlar? 

Kapitülâsyonlar meselesinde yine (Bıımpar) ı 
ve italya murahhasını ingiltere ile beraber gö
rüyoruz ve 'onlar demiştir ki yani Bumpar de
mişti k i ; siz teminat vermedikçe sulh olmaz. 
Onlar teminat istedikçe ve 'teminat falan gibi 
kelimelerle uğraştıkça emin olsunlar ki biz de 
sulh yapımyacağız. 

Curzon'da; dünya bizimle beraberdir. Te
minatı mutlaka vereceksiniz diye tehdide baş
lamış. Şayanı hayrettir ki ingilizler kendilerini 
zeki adamlar addeddikçe 'bizim kendilerini ve 
kendileriyle beraber Avrupa'nın vaziyetini an
ladığımızı İyi bilmiş olsunlar. Onlar (bizim ka
naatlerimizi lâyıkiyle anlamamışlardır. Onlar 
'bizi tehdidetmekle tehditten 'korkacağız ve ka
çacağız zannediyorlar. Hayır efendiler. Biz bi
liyoruz ve Avrupa'yı görüyoruz ve bugün teh
didini ikaa ne kadar kadir olduğunu biliyoruz. 
Onlar kurugürültülerle 'bizi tehdidederken biz 
gayet sağlam, azimkar, ımetin bir kuvvetle on
lara azîm ve iman ve kudret sahibi olduğumu
zu ispat ederiz. Rauf Bey 'buyurdular ki : Bütün 
bunlarla beraber sabredelim, neticeye varaca
ğız... Fakat bendenizee sabrın da (bir haddi (hu
dudu vardır. Sabır 'bir «meziyeti ahlâkiye ise hu
dudu geçince bir meskenet olur. «Rauf Beye
fendinin biraz burayı dinlemelerini rica ede
rim.» Rauf Beyefendi dediler ki : Sabrediniz 
neticeye varalım. Bendeniz de diyorum k i : Bil
melidirler ki sabrın bir nihayeti 'bir haddi var
dır ve sabır bir fazilettir. Bir meziyeti aihlâkı-
ye olmak itibariyle 'bu haddi geçmezse bir me
ziyettir. Bu hubuhu geçecek olursa meskenet 
olur. 

— t™ 
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•Kapitülâsyonları da kabul etmiyeceğiz ve 

bu hussuta çok beklemiyeceğiz. Kapitülâsyon 
meselesinde şayanı dikkat nokta, !bir mesele 
var: Farz edelim ki bâzı kuyut ve suratla ka
pitülâsyonları kabul edelim. Biran için kapi
tülâsyonlara razı olduğumuzu farz etsek aca
ba biz böyle kapitülâsyonlara benzer bir şeyi 
kabul ettiğimiz zaman memleketimize gelecek 
olan ecnebiler o ahde istinaden burada yaşaya
bilecekler mi? Bu millet aynı, yine dünkü ve 
bugünkü millettir. Eğer her hangi bir millet 
kendilerine karşı ecnebilerin faikiyetini kabul 
etse bile bu millet kabul etmiyecektir ve bu mil
let onların bâzı muahedeye tevfikan faikiyeti
ni görürse onlarla ne muamelede bulunacaktır, 
ne de münasebette bulunacaktır. Hiçbir şey 
yapmıyaeaktır. Halbuki onlar milletin büyük
lüğünden teminat beklerlerse kapitülâsyonla
rın göstermiş olduğu fevaitten daha ziyade fay
da göreceklerdir. Asıl Türk misafirperverliğini 
o vakit göreceklerdir. Bütün bu mevad ve da
ha mevzuubahsolan diğer maddeler de bizim 
noktai nazarımıza muvafık değildir. Mudanya 
Mukavelenamesiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti hiçbir lüzum ve zaruret olmaksı
zın askerini durdurdu ve bundaki maksadı hiç 
şüphe yok ki, bütün âlemi beşeriyete ve mede
niyet âlemine ne kadar sulhperver olduğunu 
göstermektir ve bunda fevkalâde fedakârlığı 
kabul etmekle,,, Düveli Ecnebiye, Düveli Gar
biye, Düveli Itilâfiye bizim, bu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetini; fedakârlığını, fev
kalâde sulhperverliğini nazarı itibara almadı, 
bunu takdir etmedi ve zannediyorum ki, "bizi 
Mudanya Konferansını kabule sevk eden ahval 
ve şeraiti pek yanlış olarak telâkki ettiler ve 
nihayet bizim kuvvetimiz hakkında kâfi dere
cede zannediyorum malûmatları yoktur. Sevr 
Muahedesinin başka bir şekli olarak şimdi Lo
zan Konferansında da aşağı - yukarı bize bir 
Sevr hazırlamak istiyorlar. 

HASÎB B. (Maraş) — Fakat daha ağırdır. 
NEBtZADE HAMDİ B. (Devamla) — Bel

ki daha ağır, fakat ona başka türlü şeyler ilâ
ve ederek hâlâ bu adamların Paris'te ve Sevr'
deki zihniyetleri değiştirmediklerini ve bizi hâ
lâ anlamadıklarını ve anlıyamadıklarını görüyo
rum. Biz, onlar bizi anlasınlar diye kıyamete 
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kadar bekliyecek miyiz? Ve beklemek icabeder 
mi? Bizim yüz binlerce ordumuz vardır. Ve 
bu ordumuzu onların keyfleri gelinceye kadar 
bekletecek miyiz? Ihtimalki şimdi biz, kuvve
timizden metanetimizden bahsederken onlar 
rüya görür gibi oluyorlar. Fakat bizim kuvve
timizden bahsettiğimiz daha başka zamanlar da 
oldu. Son Yunanilere taarruzumuzdan evvel 
de dedik ki; biz sulhperveriz bizimle sulh ya
pın, sonra kuvvetimizi istimal ederiz. Beyhu
de kan dökülür dedik. Nihayet dinlemediler, 
kuvvetimizden şüpheye düştüler ve fakat neti
ceyi de gördüler. Loyid Corç yuvarlandı. (Kos-
tantin dahi sadalan) Şimdi bizim sabnmızla 
oynarlarsa ben korkmuyorum, ben memnun olu
rum ve sabnmızı suiistimal ederlerse Yunan 
taarruzundan evvelki vaziyet hâsıl olacak ve 
bundan hâsıl olacak netice evvelkinden daha 
parlak, daha katî bir surete vâsıl olacaktır. Eğer 
onlar bizi dinlememekte ve hatalarında ısrar 
ederlerse mademki kaviyiz, kuvvetimiz vardır, 
mademki hakkımız da vardır niçin durup bek
liydim ve Heyeti Murahhasamızı neden orada 
bekletelim? Onları geri çağırırız ve daha seri 
vasıtalarla neticeyi istihsale uğraşırız. 

REÎS — Efendim müsaade buyurun kifayet... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Yarın da müzakerenin devamı hakkında... 
(Devam sesleri) 

REÎS — Yarın da devam etmek için bir tak
rir vardır. 

•• 
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Riyaseti Celileye 
Meselenin ehemmiyeti hasebiyle bütün söz 

sahiplerinin iradı makal etmesi lâzımdır. Va
kit geçmiştir. Onun için müsait surette müzake
renin devamı için yanna tehirini teklif ederim. 

3 Kânunusani 1339 
Karahisan Sahib 

îsmail Şükrü 
REİS — Müzakereye yarın da devam etmeyi 

kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Sözler mahfuzdur. Yarın içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakere; saat : 5,30 
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içtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti haritası 

namiyle tabedilmiş olan haritanın yaktırılması-
na dair Tunalı Hilmi Beyin temenni takriri 

Muhacirinin bir müddet daha meccanen sevk 
olunmalarına dair Bursa Mebusu Dr. Emin 
Beyin temenni takriri 

Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle rüfekası-
mn, Vilâyatı Şarkiye muhtacinine muavenet ic
rasına dair temenni takriri 

Müzakere edilecek mevat 
Lozan Sulh Konferansı hakkında müzakerat 
Varidat Kanunu. 
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