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O N S O Z 

Gerçek anlamıyla olmasa da, tarihimizde ilk parlamentonun ortaya çı
kışı 1876'daki Kanunî Esasi'ye dayanıyor. 

Ancak, tarihsel açıdan, Osmanlı İmparatorluğu içindeki halk kesimleri
nin mutlak otorite karşısında, hak ve özgürlüklerle ilgili "konuşma"ya baş
lamalarını 1800'lü yılların başlarına kadar çekmek mümkündür. 

Uzun yıllar süren bu geçiş döneminde, ulusça pek çok olaylar, gelişme
ler yaşadık. İmparatorluğun çöküş döneminin getirdiği her türlü sıkıntı ve 
imkânsızlıklar içinde bocalarken, dışta da büyük savaşlardan geçtik. Bi
rinci Dünya Savaşı yenilgisinin acısı ve yıkıntılarını saramadan, bu defa 
da, ülke ve ulus varlığımızı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik saldırı
lara uğradık. 

19. yüzyılın başlarında Sened-i İttifakla başlayan, Tanzimat ve İslahat 
Fermanlarıyla devam eden, 1 inci ve 2 nci Meşrutiyetlerle olgunlaşan siya
sal bilinçlenme, Türk ulusunun varlığını hedef alan son büyük saldırı kar
şısında, artık "sözün millete ait olduğu" millî parlamentonun kurulmasıyla 
üst noktasına ulaştı. 

Büyük Atatürk'ün dediği gibi. 1920'nin parlamentosu ve daha sonraki 
gelişim sürecinde, demokrasinin çağdaş gerekleriyle tam ve gerçek niteli
ğini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Türk Milletinin asırlar süren 
arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir 
timsali" olarak, toplumsal yaşamımızın en temel ve vazgeçilmez kurumu 
oldu. 

Bilgi, kültür, deneyim birikimi sonucunda, Türk milletinin irade ve uza 
birliğine dayalı olarak kurulan millî parlamentomuz, bugün 75 inci yaşına 
giriyor. 

Hürüz, bağımsızız ve demokratız. Bu onurlu yaşamı bizlere armağan 
eden, başta ilk Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm par
lamenterlerimize minnet ve şükran borçluyuz. 

Bu tarihsel süreç içinde, parlamentolarımızın kuruluş, işleyiş ve etkin
liklerini, üyelerin genel ve kişisel durum ve yaşamlarını, bütünlük içinde 
ayrıntılarıyla inceleyen bir çalışmanın yapılması, Parlamento olarak yeri
ne getirmemiz gereken önemli bir görevdi. 

Bugünkü kuşaklara olduğu kadar, gelecek nesillere de ışık tutucu bel
gesel kaynak oluşturacağına inandığım bu değerli kapsamlı çalışmayı 
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başlatan, 18 inci Dönem TBMM Başkanı Sayın Kaya Erdem'e teşekkür et
meyi görev sayıyorum. 

Böylesine ağır ve sorumluluk gereken bir hizmeti gerçekleştirmeye ça
lışan değerli araştırmacı ve yazarlar Sayın Fahri Çöker ve Sayın Kâzım 
Öztürk'ü, eserin bilimsel danışmanlığını yapan Prof. Dr. Sayın Ahmet 
Mumcu ve araştırma grubunda yer alan tüm görevliler ile eserin yayımını 
sağlayan TBMM Vakfımızı kutluyorum, teşekkür ediyorum. 

Osmanlı Devletinin meşrutiyete geçiş sürecinden başlayarak, Türk Par
lamento Tarihini ayrı dönemler halinde, değişik yönleriyle ve ayrıntılı bir 
biçimde anlatımını amaçlayan bu dizi eserin yararlı olmasını diliyorum. 

Hüsamettin CİNDORUK 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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SUNUŞ 
Türk Parlamento Tarihi çalışmalarında Milli Mücadele ve TBMM I. Dö

nem çalışmalarını içeren I. Cilde sığdıramadığımız ve ayrıca, şimdiye ka
dar toplu bir halde yayımlanmadığını gözlediğimiz, aynı zaman dilimi için
deki Ateşkes önerileri, Mudanya Ateşkes Anlaşması ve 20 Kasım 1992'de 
başlayıp 4 Şubat 1923'te kesintiye uğrayan Lozan Barış Konferansı gö
rüşmelerinin ayrıntılarını I. Dönem II. Cildi olarak bu kitapta sunmaktayız. 

Yunanistan'ın kesin yenilgisi ile sona eren İstiklâl Savaşında, Anlaşma 
Devletleri (İngiltere, Fransa ve İtalya) aracılığı ile yaptıkları ateşkes öneri
lerinden önce bu devletlerin savaşa son vermek için yaptıkları girişimlerle 
zaferden sonraki durumu ve Mudanya Anlaşması ile sona eren görüşme
ler hakkında TBMM açık ve gizli oturumlarında Başkomutanlık ve İcra Ve
killeri Heyeti (Hükümet) açıklamaları, bu açıklamalar üzerine yapılan gö
rüşme ve tartışmaları kısa bir özet'ten sonra doğrudan tutanaklardan ak
tarmayı daha uygun bulduk. 

Konuların özlü bir biçimde dile getirildiği, en küçük ayrıntıların bile 
gözardı edilmediği bu görüşmelerde, TBMM'nin varlığı ve kuruluş amacına 
titizlikle sadık kalarak millî egemenlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlılığı, Misa-
kı Milli (Ulusal And) den en küçük bir ödün vermeden gerçekleşmesine ka
rarlılığı gözlenecektir. 

Mudanya Anlaşmasını izleyen Lozan Konferansı için de aynı tutumu 
izledik. Çünkü, barış da savaş gibi çok zor koşullar içinde sağlanmış, Lo
zan'da İsmet Paşa, I. Cihan Savaşının galip ve bu nedenle gururlu temsil
cileri önünde çetin bir savaş verirken, H. Rauf Bey'in başkanı olduğu 
TBMM Hükümeti de, Misakı Milli'yi tam kapsam ve anlamı ile gerçekleştir
meye azimli ve kararlı bir Meclis önünde zor bir sınav geçirmiş, Milletvekil
leri, Türk Delegasyonunun savunacağı ilkelerin en küçük ayrıntılarım gö
rüşerek tartışmıştır. Bu bağlamda vurgulanması gerekli en önemli husus. 
Konferansta savunulacak ilkeler konusunda Hükümet ile Delegasyon ara
sıda hiçbir anlaşmazlık olmadığıdır. Bu uyum. Konferansın ara vermesine 
kadar devam etmiştir. 

Biz, bu özette önce 1. Bölüm olarak savaş içindeki ateşkes girişimleri 
ve Mudanya Konferansının başından sonuna kadar evrelerini, II. Bölüm'e 
barış önerilerinin Meclise ne şekilde yansıdığını, Barış Konferansında 
TBMM Hükümetini temsil edeceklerin nitelikleri ve izlenecek tutum hakkın
daki görüşmeleri. Konferans başladıktan sonra Delegasyondan alınan bil
gilere göre Hükümet tarafından Genel Kurulda yapılan açıklamaları, bu 
açıklamalar üzerinde tartışma ve eleştirileri, Konferansa ara verilmesinde 
kesinti nedenlerine dair demeçleri, Konferansın yeniden açılması halinde 
izlenecek strateji esasları ve karşı öneriler hakkındaki görüşmeleri kısaca 
belirtmekle yetineceğiz. 

Fahri ÇÖKER 
C. Senatosu Kontenjan Üyesi 

(1978 - 1980) 
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Ö Z E T 
I. BÖLÜM : SAVAŞ İÇİNDEKİ ATEŞKES GİRİŞİMLERİ VE 
MUDANYA KONFERANSI 
A) KONFERANS ÖNCESİ GİRİŞİMLER : 
1. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordularının İzmir'i işgali ile başlayan 

Türk-Yunan Savaşında 13 Eylül 1921'deki Sakarya Zaferinden sonra 
13 Ekim 1921'de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars, 21 Ekimde Fransa ile 
Ankara ve 23 Ekimde İngilizlerle, Anadolu'daki İngiliz esirlerinin Mal-
ta'daki Türk esirleri ile değiştirilmesi Anlaşmasının imza edilmesi gibi 
olumlu gelişmeler kaydedilirken ordunun, Anadolu'yu düşmandan te
mizlemesini hedef alan hazırlıklar sürdürülmüş, öte yandan Avrupa dev
letleri ile barış arayışına girilmiştir. 

2 Şubat 1922'deki gizli birleşimde söz alan Hariciye Vekili Yusuf Ke
mal Bey, Roma, Paris ve Londra'da yapılması kararlaştırılan bu temasla
rın amacı üzerinde açıklamalar yapmış, Selâhattin Bey (Mersin), İsmail 
Şükrü Efendi (Karahisarısahip), Hafız Mehmet Bey (Trabzon), Tevfik Rüş
tü Bey (Menteşe), Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Salih Efendi, Hüseyin Avni 
Bey (Erzurum) konu üzerinde daha çok aydınlanma niteliğindeki konuş
malarından sonra Yusuf Kemal Beyin gezisi oya sunularak kabul edil
miş, gerekli ödeneğin verilmesi kararlaştırılmıştır (1). 

2. Yusuf Kemal Bey 7 Şubat 1922'de Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a 
gelmiş, Sadrazam Tevfik Paşa, Hariciye Nazırı Ahmet İzzet Paşa ve ayrı
ca İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya Yüksek Komiserleri ile görüşmüş
tür. 

20 Şubatta, Padişahın kendisini görmek istediği Ahmet İzzet Paşa ta
rafından haber verilmesi üzerine aynı gün birlikte Vahdettin ziyaret edil
miştir. Konuşma sırasında Yusuf Kemal Bey, TBMM'nin Hilâfet makamı
nı tanımasına karşılık Ankara Hükümetinin de kendisi tarafından tanın
masını ister. Yanıt olumsuzdur. 

Bu nedenle Ahmet İzzet Paşaya bir mektup yazarak "İstanbul Hükü
metinin hareket ve davranışlarını, millet ve memleketin yüksek menfaat
lerine karşı ve zararlı olduğunu hükümetine arz" ettiğini bildirir ve 
1 Mart 1922'de İstanbul'dan ayrılır. 

Yusuf Kemal Beyin İstanbul'da, Sadrazam ve hükümet üyeleri ve 
özellikle Padişah ile teması TBMM'de eleştirilere neden olmuş, konu 
6 Mart 1922'deki gizli birleşimde gensoru ve soru önergeleri ile gündeme 

(1) Gizli Celse Zabıtları: C2-S.672 :675, 2 Şubat ¡922 
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getirilmiştir. Bu şekilde açılan görüşmelerde Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Celâl Bey (Saruhan) in açıklamaları, Yusuf Kemal Beyin Avrupa 
seyahatinin amacını aydınlatmakta, Ankara'nın girişimleri karşısında İs
tanbul Hükümetinin aldığı karşı tavrı göstermektedir. (2). 

3. Yusuf Kemal Bey, 14 Mart 1922'de Londra'dadır. Gazetecilere "Hü
kümetimin düşüncelerini Batı Devletlerine bildirmek, onların düşüncele
rinden Hükümetimi haberdar etmek üzere geldim." der. İstanbul Hükü
metinin Hariciye Nâzın Ahmet İzzet Paşa da bir heyetle Londra'ya gelmiş
tir. 16 Martta İngiltere Hariciye Nâzın Lord Curzon ile ayrı ayrı görüşür
ler. 18 ve 19 Martta yine ayrı ayrı ikinci konuşma gerçekleşir. Yusuf Ke
mal Bey, Paris'e geçerek 22 Martta Fransa Başbakanı ve Hariciye Nâzın 
Poincaré ile konuşur. Aynı gün Fransa, İngiltere ve İtalya Hariciye Nazır
ları bir barış projesi hazırlamak üzere Paris'te toplanırlar. Konferans 
26 Marta kadar devam etmekle beraber ilk aşamada verilen karar, İstan
bul, Ankara ve Yunan Hükümetlerine bir ateşkes önerisidir. 

İstanbul'daki Anlaşma Devletleri Temsilcileri tarafından Hamit Beye 
verilen ateşkes önerisine dair nota, tarafından 23/24 Martta telgrafla An
kara'ya bildirilir. Öneri TBMM'nin 24 Mart 1922'deki gizli birleşiminde 
görüşülür (3) 

Oturumun açılmasından sonra kürsüye gelen İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi Fevzi Paşa (Kozan) Anlaşma Devletlerinin ateşkes önerisini görüş
mek ve sonuç hakkında Yüce Meclisin kararını almak üzere toplanıldığı-
nı belirterek öneri notasını okutur. Notada, barışı geri getirmek ve can ve 
mal kaybetmeden küçük Asya'nın boşaltılması için önerilerde bulunmak 
üzere Paris'te toplanan üç büyük devlet, Hariciye Nazırlarının ilk görev
lerinin ilgili hükümetlere savaşın derhal durdurulmasını ısrarla tavsiye 
etmek olduğu vurgulanmakta ve ateşkes koşulları altı madde halinde sı
ralanmaktadır . 

Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl Bey (Saruhan) in, Yusuf Kemal 
Beyin Avrupa'daki temasları, yerli ve yabancı ajansların Paris Konferan
sı hakkındaki yorumları ve alman enformasyon hakkında açıklamaların
dan sonra konuşan Salih Efendi (Erzurum), Ali Şükrü Bey (Trabzon), Se-
lâhattin Bey (Mersin), henüz Avrupa'dan yurda dönmeyen Hariciye Veki
li Yusuf Kemal Bey dinlenmeden, siyasî ve askerî durum üzerinde bilgi 
edinilmeden konunun Meclise getirilmesinin doğru olmadığını savun-
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(2) Gizli Celse Zabıtları : C3 -S. 14 : 19 

(3) Gizli Celse Zabıtları : C3 - S. 117: 142 
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muşlar, Hükümet adına söz alan Sıhhiye Vekili Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) 
konuyu vakit geçirmeden Meclise arz etmek Hükümetin görevi olduğunu, 
çünki yürütme gücünün sahibi Meclis olup, Hükümetin O'nun memuru 
bulunduğunu belirtmiştir. Daha sonra konuşan Hüseyin Avni Bey (Erzu
rum), Emin Bey (Erzincan), Ragıp Bey, Besim Atalay Bey (Kütahya), Ra-
gıp Bey (Amasya), Yahya Galip Bey (Kırşehir), Hakkı Hami Bey (Sinop) 
Başkomutanlığın konuya bakış açısı belli olmadan, daha önce konuşan 
arkadaşların belirttikleri gibi konu yeterince aydınlığa kavuşmadan gö
rüşme açılmasının uygun olmayacağını söylemişlerdir. 

Görüşmelerin, askerî durumun Mecliste açıklanmasından sonraya 
ertelenmesini isteyen Yusuf Ziya Bey (Bitlis), önergesi ile şimdiye kadar 
yapılan görüşmelerde öne sürülen iki alternatiften birinin Ordunun ateş
kes konusundaki düşüncesi alındıktan sonra durumun Mecliste derinli
ğine incelenmesi, diğerinin Meclisin konuya bakış açısı önceden sapta
narak ondan sonra ordu ile temas sonucuna göre Meclisçe bir karar alın
ması olmakla bu iki düşünce ve önerinin ayrı ayrı oya konulmasına dair 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) in önergesi okunmuş, önerge üzerinde söz 
alan Vehbi Bey (Karesi) Hükümetin Meclisten hemen bir karar almak için 
değil, kendi stratejisini saptamak amacıyla milletvekillerinin görüş ve dü
şüncelerini öğrenmek üzere konuyu Meclise getirdiğini söylemiş, Muhit
tin Baha Bey (Bursa), uzun konuşmasında, İngiltere'nin yıllardan beri 
uyguladığı sömürgeci politika üzerinde durarak ateşkes önerisinin açık 
hükümler taşımadığını, ana ilke olarak savaşın durdurulmasının öngö
rüldüğünü, Anadolu'nun düşmandan tahliyesinin belirsiz bırakıldığına, 
sonrasının ise büsbütün karanlık olduğunu belirterek, "bizi esir edecek 
ateşkes kabul edilmeyecektir. Pek Muhterem Millî Müdafaa Vekili Kâzım 
Paşa ve E.H.U Reisi Fevzi Paşa, Yunanlılara artık bir şey yapamıyacağız 
derlerse onların bu Mecliste yeri yoktur, tarihte yeri yoktur", dedi. 

Söz alan Lütfi Bey (Malatya), Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra 
yaşadığımız olaylar dikkate alınarak ateşkesin kabulü için Yunan Ordu
sunun Anadolu ve Trakya'dan tamamiyle çekilmesinin şart olduğunu, 
öne sürülecek barış koşullarını kabul veya red etmenin sonraki aşama
da düşünüleceğini, Mehmet Şükrü Bey (Karahisarısahip), ana ilke, yur
dumuzu düşmandan kurtarmak olan dâvamızı kazanmak olup ateşkes 
önerisinin bu konuda bir açıklık içermediğini, Trakya'dan hiç söz edilme
diğini, Tevfik Rüştü Bey (Menteşe), önerisinin incelenmesi sonucu elde 
edilen ilk izleniminin iki tarafı keskin bir kılıç olduğu, önemli tuzaklar 
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içerdiğini, bu hali ile de lehimize kullanılabilecek bir araç haline getirile
bileceğini, ilk aşamada Anadolu ve Trakya'nın tahliyesi istenip ondan 
sonra ateşkesin konuşulabileceğini, İsmail Suphi Bey (Burdur), kazan
dıkları savaş sonunda özellikle Türkiye konusunda birbirleriyle pek an
laşamayan üç devletin ateşkes hususunda birlikte hareket etmeleri ko
nusunun önemini artırdığını, Anadolu için hayallere kapılan ve bu uğur
da kan döken Yunanistan'ı da düş kırıklığına uğrattığını, ancak bu du
rumun, önerinin aldatmaca niteliğini ortadan kaldırmayacağını, bu iti
barla durumun çok dikkatle değerlendirilmesi ve bunun için de Avru
pa'dan dönmek üzere olan Yusuf Kemal Beyin dinlenmesi gerektiğini il-
yas Sami Bey (Muş), Ateşkes önerisinin politik bir saldırıdan başka bir 
niteliği olmadığını, onun için çok dikkatli hareket etmek, içeriğindeki giz
li amaçlara nüfuz etmek gerektiğini, ancak her şeyden önce, bu günkü 
durumumuzu borçlu olduğumuz ordumuzun bu konudaki düşüncesi 
karara etkili olacağını, sonuçta Misakı Milli sınırları içinde özgür ve tam 
bağımsız bir Türkiye amaçlandığını, önerinin bu ilkenin gerçekleştirilme
si yolunda değerlendirilmesini savunmuşlar, söz alan İcra Vekilleri Heye
ti Reisi Fevzi Paşa (Kozan) Vekiller Heyetinin, burada söz alan arkadaş
ların görüş ve düşüncelerinden aydınlandığını, milletvekilleri tarafından 
verilmiş olan önergeleri de alıp bu gece cepheye hareket ederek Komu
tanlarla konuyu görüşerek sonucunu Yüce Meclise arz edeceğini belirt
miştir. 

Başkan, görüşmelerin yeterliliğini oya koymuş, kabulü üzerine, öne
ri hakkında bu gün karar verilmiyeceğini, Fevzi Paşanın cepheden dönü
şünden sonra yeniden görüşme açılacağını söylemiş, Celâl Bey (Çorum) 
ve iki arkadaşı, İzzet Bey (Tokat), İbrahim Efendi (İsparta), Mehmet Bey 
(Muş), Necati Bey (Lazistan), Şeyh Servet Efendi (Bursa) ve Selâhattin 
Bey (Mersin) tarafından verilen önergeler okunarak kabul veya reddi söz 
konusu edilmeden Vekiller Heyetine tevdii kararlaştırılmıştır. 

4. 27 Mart 1922'deki gizli birleşimde (4) Başkan, Fevzi Paşanın Sivri
hisar'dan çektikleri telgrafı okumuştur. Fevzi Paşa, Ateşkes önerisine ve
rilecek karşılık için Başkomutan, Batı Cephesi Komutanı ve Vekiller He
yeti birlikte toplandıklarını, Başkomutanın daha önce cephede kolordu 
komutanlarının görüş ve düşüncelerini almış olduğu, görüşmelerde, 
TBMM, Vekiller Heyeti ve Ordu Komutanlarının aynı görüş etrafında bir
leştikleri, bu noktaların özetle, ateşkes önerisini, işgal olunan araziyi 
tahliye ettirmek ve barış koşullarını saptamak için kabul edilmesi ve 

(4) Gizli Celse Zabıtları : C J • S. 148, 149 
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ancak ateşkes süresi, tahliye süresinden ibaret olması, Anlaşma Devlet
lerinin kontrolünün yalnızca tahliyenin düzenlenmesi ve bu arazide hal
kın canını ve malını güvence altına alma konularında olmasından ibaret 
bulunduğu, ancak Yusuf Kemal Beyden kendisi yurda gelmezden önce 
öneriye bir yanıt verilmemesi istenmiş ve bu istek uygun görülmüş ol
makla kendisinden alınacak bilgiden sonra durumun tekrar görüşülece
ğini belirtmektedir. 

Bu sonuçtan sonra herhangi bir görüşme açılmamış, gündemdeki ko
nuların görüşülmesine devam olunmuştur. 

5. 30 Mart 1922'deki gizli oturumda (5) söz alan Hariciye Vekâleti Ve
kili Mahmut Celâl Bey (Saruhan), geçenlerde alınmış olan ateşkes öneri
sinden sonra 28 Mart tarihinde yeni bir öneri alındığını beyanla Paris Ba
rış Konferansı adına Fransa'nın İstanbul Temsilcisi General Pele tarafın
dan bize verilmek üzere Kızılay Temsilcimiz Dr. Hikmet Beye tevdi olu
nan ve ateşkes ve barış koşullarını içeren notayı okumuş, Yusuf Kemal 
Beyin Burgaz'dan bir Fransız torpidosu ile İnebolu'ya gelmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Tevfik Rüştü Bey (Menteşe), Hüsrev Bey (Trabzon), Hüseyin Avni Bey 
(Erzurum), Şeref Bey (Edirne), Selâhattin Bey (Mersin) söz alarak nota
nın ayrıntıları üzerinde durmuşlar, sorunların tarihi gelişim içinde de
ğerlendirilmesini, her meselenin ayrı ayrı ve derinliğine bir incelemeye tâ
bi tutulmasını, cevap için aceleye gerek olmadığını savunmuşlardır. 

Yusuf Ziya Bey (Bitlis) in, mesele çok önemli ve üzerinde durulması 
gerekli bulunmakla, arkadaşların düşünceleri ve Yusuf Kemal Beyin 
açıklamalarının dinlenmesi için görüşmelerin başka güne ertelenmesini 
isteyen önergesi okunarak kabul ve oturuma son verilmiştir. 

6. Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey, Avrupa'dan dönmesi üzerine 4 Ni
san 1922'deki gizli oturumda (6) Avrupa'daki temasları, siyasî durum ve 
edindiği izlenimler Hükümetin cevabî notası üzerinde geniş açıklamalar
da bulunmakla beraber bu hususlarda milletvekillerinin sorularını da 
yanıtlamıştır. 

Kürsüye gelen İcra Vekilleri Heyeti ve E.H.U. Reisi Fevzi Paşa (Kozan), 
önceki gizli birleşimlerdeki görüşmelerde, Yüce Meclisin eğilimi anlaşıl
dıktan, verilen önergeler incelendikten sonra Vekiller Heyetinin Başko
mutan huzuru ile yaptığı toplantıda ateşkes önerisinin olduğu gibi kabu-

(5) Gizli Celse Zabıtları : CJ - 5. 164 : 170 

(6) Gizli Celse Zabıtları : C.3 - S. 172 : 196 
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lü zararımıza olacağı, ateşkesin kesinlikle tahliye ile birlikte olması ko
nusunda fikir birliği hasıl olduğunu, ordumuzun düşmanların her türlü 
saldırılarını karşılayacak ve önleyecek güce sahip bulunduğunu ifade et
miş, Hariciye Encümeni adma söz alan Başkan Veli Bey (Burdur), Encü
menin Hükümet ile aynı görüşte olduğunu söylemiştir. 

Hükümetin kararı ve ateşkes önerisine cevap notası hakkında görüş 
ve dilekleri içeren konuşmalardan sonra görüşmelerin yeterliğine ve ay
rıca cevap notasmda bazı değişiklikler yapılmasına dair önergeler okun
muş, önergeler üzerinde düşüncesi sorulan Fevzi Paşa, Hariciye Encü
meni cevap notasının aynen kabulünü istemiş olmakla Hükümetin bu 
görüşe katıldığını söylemiştir. 

Sonuçta İngiltere, Fransa ve İtalya Hariciye Nazırları tarafından vâki 
ateşkes önerisine karşı Vekiller Heyeti tarafından düzenlenen cevap no
tası 246 sayılı Karar olarak aynen çoğunlukla kabul edilmiştir. 

7. Anlaşma Devletlerinin 22 Mart 1922'deki ilk ve 28 Mart 1922'de 
ikinci kez verdikleri ateşkes önerisi ve barış koşullarını içeren notaların
dan sonra 15 Nisan 1922'de üçüncü bir nota vermeleri üzerine 18 Nisan 
1922'deki açık oturumda (7) söz alan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal 
Paşa, Yüce Meclisçe de üzerinde önemle durulan önce tahliye konusu
nun üçüncü öneride ertelendiğinin görüldüğünü bu bağlamda son öne
rinin ilk ikisi ile çeliştiğini beyan ederek bu son nota üzerinde Başkomu
tan sıfatıyla ordunun görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere buraya gel
diğini, konuyu Vekiller Heyeti ve gerekirse Yüce Meclis ile de görüşeceği
ni, kırkbeş gün kaldığı cephede ordumuzun komutanından erine kadar 
tümünün kutsal davamızın bilincinde olup düşmanları ve dostlarını ga
yet iyi tanıdığı, niçin savaştığını iyi bildiği ve hangi sonuç gerçekleşince
ye kadar savaşmak zorunluluğunda olduğunu takdir ettiği izlenimini al
dığını söylemiştir. 

8. 22 Nisan 1922'deki gizli birleşimde (8) üç devletin 15 Nisan 1922 
tarihli notasma verilecek cevap üzerinde görüşme açılmış, Hüseyin Avni 
Bey (Erzurum) in önerisi üzerine, önce Hariciye Vekili Yusuf Kemal Be
yin imzasını taşıyan 21 Nisan 1922 tarihli cevap notası okunmuştur. No
tada sonuç olarak ateşkes ve tahliyeye aynı zamanda başlanması lüzu
mu belirtilmekte ve yazışma ile geçecek zamanı kazanmak yeniden can 
ve mal kaybı olmadan barışa gidebilmek için yetkili temsilcilerin İzmit 
kentinde toplanılmak üzere gönderilmesi istenilmektedir. 

(7) 1. Dönem Zabıt Ceridesi : C.19 - S296, 297 

(8) Gizli Cebe Zabıtları : CJ - S. 274 : 292 
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Nota tasarısı daha önce incelenmesi için Vekiller Heyetince Hariciye 
Encümenine gönderilmiş olduğundan Encümenin raporu da okunmuş 
ve tasarının bazı değişikliklerle kabulü öngörüldüğü anlaşılmıştır. 

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin nota tasarısını açıklayıcı konuş
masından sonra söz alan milletvekilleri Hüseyin Avni Bey (Erzurum), Şe
ref Bey (Edirne), Lütfü Bey (Malatya), Mustafa Taki Efendi (Sivas), söz 
alarak nota tasarısı üzerinde görüş ve düşüncelerini belirtmişler Harici
ye Vekili Yusuf Kemal Bey de öne sürülen eleştirileri yanıtlamıştır. 

Görüşmelerin yeterliğine karar verildikten sonra milletvekillerinin de
ğişiklik önergeleri okunmuş, oylamada bir kısım değişiklik önerileri red, 
bir kısmı kabul edilmiştir. Kabul edilen değişikliklerin yer alacağı yeni 
metin Hariciye Encümeni tarafından da uygun görüldüğü, Başkan Veli 
Bey (Burdur) tarafından beyan edilmekle, Anlaşma Devletlerinin 15 Ni
san 1922 tarihli notasına cevap olarak Vekiller Heyetince düzenlenen no
ta tasarısının Hariciye Encümenince yapılan değişikliklerle kabulü (250) 
sayılı karar olarak kararlaştırılmıştır. 

Anlaşma Devletlerine tebliğ edilen bu nota yanıtsız kalması nedeniy
le savaş devam etmiş, Gazi Mustafa Kemal Paşanın 5 mayıs 1922'de so
na eren Başkomutanlığı 229 sayılı Kanunla yeniden üç ay süre ile uzatı
larak ordunun saldırı hazırlıkları hızlandırılmıştır. 

20 Ağustos 1922'de Akşehir'de Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Pa
şanın Başkanlığında yapılan toplantıda 26 Ağustosda taarruz kararı 
alınmış, bu tarihte Kocatepe'de başlayan taarruz 30 Ağustosda Başko
mutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanmıştır. 

Başkomutan'ın 1 Eylüldeki "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz d ir. İleri!" 
komutasıyla başlayan düşman izleme ve yok etme harekâtı, 9 Eylülde İz
mir'in geri alınması ile son bulmuş, Anadolu düşmandan temizlenmiştir. 

B) YUNANİSTAN'IN ANLAŞMA DEVLETLERİ ARACILIĞI İLE ATEŞKES 
ÖNERİSİ VE MUDANYA KONFERANSI : 

Yunanistan Hükümeti ateşkes yapılabilmesi için 2 Eylülde İngilte
re'ye aracılık önermiş, İstanbul'daki Anlaşma Devletleri temsilcileri tara
fından Ankara'ya ulaştırılan öneri 4 Eylülde İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Rauf Bey tarafından telgrafla, cephede bulunan Başkomutan Gazi Mus
tafa Kemal Paşaya bildirilmiştir. Başkomutanın 5 Eylülde verdiği cevap 
kesindir. "Anadolu'daki Yunan ordusu kat'i şekilde mağlûp edilmiştir. 
Anadolu için herhangi bir görüşmeye mahal kalmamıştır. Mütareke an
cak Trakya için mevzubahis olabilir". 
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1. 7 Eylüldeki gizli oturumda (1) söz alan İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Rauf Bey, Hükümetin İstanbul Temsilcisi Hamit Bey aracılığı ile alman 
öneri metnini okuyarak Vekiller Heyetince incelenip en yetkili makam 
olarak Başkomutanlığa arz edildiğini, ordunun bu konudaki görüş ve dü
şüncesi anlaşıldıktan sonra durum Vekiller Heyetinde görüşüleceğini, 
alınacak karar Yüce Meclise sunulacağını belirtmiştir. 

Hüseyin Avni Bey (Erzurum), İlyas Sami Efendi (Muş), Müfit Efendi 
(Kırşehir), ve Vasıf Bey (Sivas), özellikle Vekiller Heyetinin dikkate alın
ması gereken hususlar ve basında çıkan haberler üzerinde durmuşlar, 
Rauf Beyin, bu konuşmalara karşı aydınlatıcı açıklamalarından sonra 
gizli oturuma son verilmiştir. 

2. 18 Eylül 1922'deki gizli oturumda (2) söz alan İcra Vekilleri Heye
ti Reisi Rauf Bey, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşadan aldığı bir 
telgrafta, içinde bulundukları savaş durumu, kendilerini bulundukları 
yerden ayrılmamaya zorladığından genel durum üzerinde fikir alışverişi 
yapmak ve gerekli önlemleri kararlaştırmak üzere Vekiller Heyetini davet 
etmekle geçici bir süre için gidip gelmek üzere Yüce Meclisin olurunu arz 
ve önermiştir. 

İlk sözü alan Selâhattin Bey (Mersin), Hükümet Yüce Meclis, Vekiller 
Heyeti, O'nun vekilleri olduğuna göre görüşülecek konuların Meclise ait 
meseleler olduğunu, bu itibarla herşeyin burada konuşulması gerekli 
olup, mevcut her türlü araçlarla haberleşme mümkün iken Vekiller He
yetinin Meclisi bırakarak oralara gitmesini anlamsız bulduğunu söyle
miş, bu konuşmadan sonra söz alan milletvekilleri Tevfik Rüştü Bey 
(Menteşe), Hüseyin Avni Bey (Erzurum), Yahya Galip Bey (Kırşehir), Mü
fit Efendi (Kırşehir), Hakkı Hami Bey (Sinop), İlyas Sami Efendi (Muş), 
Safa Bey (Mersin) genel görüş olarak Vekiller Heyetinin tümünün Anka
ra'dan ayrılmasının sakıncalı, içte ve dışta olumsuz yorumlara neden 
olacağını savunarak ilgili iki veya üç Vekilin yeterli olduğunu savunmuş
lardır. 

Görüşmenin yeterliği kararlaştırıldıktan sonra verilen önergeler 
okunmuş, Hakkı Hami Bey (Sinop) ve arkadaşlarının Vekiller Heyetinin 
uygun göreceği iki veya üç vekili Başkomutanlık nezdine göndermesi 
hakkındaki önergeleri büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Hariciye Veki
li Yusuf Kemal Beyin genel siyasî durum hakkında milletvekillerinin so
rularını yanıtlamasından sonra açık oturuma geçilmiştir. 

(1) Gizli Celse Zabıtları : CJ - S. 750 : 753 

(2) Gizli Celse Zabıtları : CJ - S. 784 : 798 
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3. 23 Eylül 1922'deki gizli oturumda (3) Hariciye Vekâleti Vekili Dr. 
Rıza Nur Bey, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasî durum hakkında ge
niş açıklamalar yapmış, yabancı basın ve ajans haberleri üzerinde aydın
latıcı bilgi vermekle beraber arada milletvekillerinin kısa sorularını da ya
nıtlamıştır. 

Dr. Rıza Nur Beyin bu konuşması üzerine söz alan Hüseyin Avni bey 
(Erzurum), Ordu İzmir'e gireli onbeş gün geçtiği halde o günden bu güne 
geçen olaylardan Meclisin habersiz olduğunu, Hariciye Vekilinin ne yap
tığı bilinmediğini söylemiş, Başkan, söz alan başka arkadaşlar olduğunu, 
ancak konuşmalara muhatap olacak Hariciye Vekilinin burada bulun
maması dolayısiyle görüşmelerin devamında bir yarar bulunmadığını ifa
de ederek verilen iki önergeyi okutmuştur. 

Memleketin geleceğine el koyan ve gerçek hükümet olan TBMM'nin 
asla karanlıkta bırakılmaması için İzmir'le hemen ve her ne suretle olur
sa olsun haberleşmenin sağlanması hakkında İsmail Suphi Bey (Bur
dur), siyasi durum hakkında Meclisin günü gününe aydınlatılmasının 
Hariciye Vekâletine tebliğini istiyen Selâhattin Bey (Mersin) in, önergele
rinin Hariciye Vekâletine gönderilmesi kararlaştırılarak gizli oturuma son 
verilmiştir. 

4. 25 Eylül 1922'deki gizli oturumda (4) İcra Vekilleri Heyeti Reis Ve
kili ve Şer'iye Vekili Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) söz alarak İzmir'de 
bulunan Rauf Beyden siyasî durum hakkında izlenimlerini belirten iki 
telgraf aldığını söyleyerek bunları okutmuştur. Bunlardan birincisi, Ad
liye ve İçişlerini yönetecek memurların bir an önce gönderilmesi hakkın
dadır. 

Rauf Bey, 2. telgrafında, zafer kazanan ordumuzun Misakı Millî ile 
belirlenen amaçlarımız gerçekleşinceye kadar vatan görevini yapmaktan 
geri kalmayacağını, bugünkü aşamada barış beklendiğini, son kez 
Franklin Bovülon imzasıyla Paris'ten Başkomutan'a gönderilen telgrafla 
iki gün sonra İzmir'de olacağını, halen Paris'te Poincare ile İngiltere Ha
riciye Nâzın ve İtalya Elçisi ile yapılmakta olan görüşmeler ve alınacak 
karar hakkında bilgi vereceğini bildirmekte olduğu, bu bilgilerin alınma
sı ve Avrupa'da temaslarda bulunan Fethi Beyin beklenmesi itibariyle bir 
süre daha İzmir'de kalmak zorunluğunda olduğunu belirtmektedir. 

(3) Gizli Celse Zabıtları : C3 - S. 812 : 822 

(4) Gizli Celse Zabıtları : CJ - S. 824 : 829 
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Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin, Vekili Dr. Rıza Nur Beye gönder
diği başka bir telgrafta ise, İstanbul Temsilcisi Hamit Beyden Başkomu
tanlığa gönderilen bir telgrafta, Fransız ve İtalyan askerlerinin çekilmesi 
için resmen emir aldıklarını öğrendiği bildirilmiştir. 

Abdullah Azmi Efendi, bu telgraflar Vekiller Heyetinde görüşülerek, 
Rauf Beye, siyasî temas ve görüşmelerin Ankara'ya nakli konusunda Ve
killer Heyetinin görüş birliği halinde olduğu, Franklin Bovillon'un Anka
ra'ya gelerek görüşmelerin burada yapılması, Başkomutan'ın da bu 
amaçla geçici bir süre için Ankara'ya gelmelerinin uygun olacağı düşü
nüldüğü bildirildiğini söylemiştir. 

Söz alan Hariciye Vekâleti Vekili Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) söz alarak, 
bugün İstanbul Temsilcisi Hamit Beyden telsizle aldığı bir bildirimde, 
Fransa Başvekili Poincare'den İstanbul'daki Yüksek Komiseri General 
Pelle'ye, TBMM Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve Hariciye Ve
kâletine tevdi edilmek üzere gönderilen notada, üç müttefik hükümetin, 
Venedik veya başka bir yerde yapılacak toplantıya TBMM Hükümetinin 
katılıp katılmayacağının bildirilmesi, toplantının amacının, Türkiye ile 
Yunanistan ve Anlaşma Devletleri arasında bir barış andlaşması olduğu, 
Anlaşma Devletleri, Türkiye'nin Meriç ve Edirne'ye kadar Trakya'ya tek
rar sahip olmasına, bu bölgenin geçici olarak tarafsızlığını ilan etmesi ve 
bu bölgeye askerini göndermemesi koşulu ile memnunlukla savunacak
ları bildirildiğini belirtmiştir. 

Söz alan milletvekillerinin, notada Trakya için konulan kaydın kabu
lü mümkün olmadığı, Musul gibi daha bir çok konunun notada yer al
madığını, Vekiller heyetinin bu konularda ne düşündüğünün belli olma
dığını savunmaları üzerine kürsüye gelen Dr. Rıza Nur Beyin, notanın 
yeni alındığını, bilgi için Yüce Meclise arz edildiğini, Vekiller Heyetinde 
görüşülmesine henüz fırsat elvermediğini, en kısa zamanda görüşülüp 
kararlarının Meclise sunulacağını ifade etmiştir. 

5. 27 Eylül 1922'deki birleşimde, (5) İcra Vekillleri Heyeti Reis Vekili 
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir) söz alarak, Başkomutan Mustafa Ke
mal Paşa ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyden iki telgraf geldiğini 
beyan etmiş, Başkan, Başkomutanlığın telgrafını okutmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa, bu telgrafında, İzmir yöresi, Marmara sahilleri 
ve boğaz bölgesine ulaşmasından itibaren askerî harekâtın siyasî durum
la içice gelişmekte olduğunu belirterek Başkomutanlığın siyasî temasla-
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TBMM KUTUPHANESI



rı hakkında bilgi vermekte, bunların İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Harici
ye Vekili ile birlikte değerlendirilmesi ve özellikle 28 Eylülde İzmir'e gele
cek olan M. Franklin Bovillon ile temasın sonucunun alınabilmesi için bu 
arkadaşların bir süre daha İzmir'de kalmaları gerektiği bildirilmektedir. 

Abdullah Azmi Efendi, Rauf Beyden aldığı telgrafta, biran önce Anka
ra'ya dönmeyi kendileri de arzu etmekte iseler de önemli kararlar verme 
zorunluğunda bulunduklarım, M. Franklin Bovillon ile temastan sonra 
her halde iki gün içinde İzmir'den ayrılacaklarını bildirdiğini Meclisin bil
gisine sunmuş, Dr. Rıza Nur Bey de, İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Komu
tanı General Harington'un temsilcimiz Hamit Beye gönderdiği bir mektup
la, 2 000 Türk süvarisinin Çanakkale'de tarafsız bölgedeki Erenköy'üne 
geldiği, İngiliz komutanının uyarısına rağmen bölgeden çekilmediği ayrıca 
Biga'dan da 1 000 Türk süvarisinin tarafsız bölge hattmı tecavüz ettiğini 
bildirerek dikkatlerinin çekildiğini haber verdiğini, durumun ayrıca Gene
ral Harington tarafından Mustafa Kemal Paşaya bildirildiğini söyleyerek 
Yusuf Kemal Bey tarafından kendisine gönderilen bu mektup ve Mustafa 
Kemal Paşa tarafından verilen cevap yazısını okumuştur. 

Bu aşamada, tarafsız bölge denilen Çanakkale yöresinde İngilizlerin 
askerî yığınak yapmalarından vazgeçmeleri, İstanbul'un güvenliği ve ko
runmasına özen gösterilmesi hususlarının Anlaşma Devletleri Temsilcile
rine bildirilmesi için okunan telgrafların Hariciye vekâletine gönderilme
sini isteyen İsmail Suphi Bey (Burdur) in önergesine yanıt veren Dr. Rı
za Nur Bey, bu şekilde işlem yapıldığını belirtmiş, Hamdi Namık Bey (İz
mit) in, Yunanistan'da tutsak bulunan Kolordu Komutanı ve Edirne Mil
letvekili Albay Cafer Tayyar Bey ile diğer subay ve erlerin serbest bırakıl
ması için Kızılhaç nezdinde girişimde bulunulmasına dair önergesi, ko
nunun Barış Anlaşması ile çözüme bağlanacağı yolunda yanıtlanmakla 
bu önergenin Hariciye Vekâletine havalesine lüzum olmadığı kararlaştı
rılmıştır. 

6. 4 Ekim 1922'deki gizli oturumda (6) Hariciye Vekili Yusuf Kemal 
Bey (Sinop), üç müttefik devletin 23 Eylül 1922 tarihli notasının barış 
konferansı ile ilgili bölümüne (7) Vekiller Heyeti tarafından hazırlanan ce
vabî notayı okumuş, bu arada notanın basılmış bir kopyası milletvekille
rine dağıtılmıştır. 

(6) Gizli Celse Zabıtları : C3 - S.860 : 872 
(7) Savasın durdurulması ve ateşkes konusunda bir konferansın toplanması hakkındaki öneriyi Başkomutan Mustafa Kemal 
Paşa 29 Eylülde cevaplandırmış, 3 Ekimde Mudanya'da toplanılması, delege olarak İsmet Paşanın atandığı bildirilmiştir. 
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Bir kısım milletvekillerinin, notaya karşılığın, Mudanya Konferansı 
sonucuna ertelenmesi hakkındaki önerilerini yanıtlayan Mustafa Kemal 
Paşa, bu notaya verilecek karşılık ile Mudanya Konferansının sonucu ile 
hiç bir ilgi ve ilişkisi bulunmadığını, çünki notanın ilk kısmı askerî ha
rekâta ait olup Yunan ordusunun belirlenecek bir sınır çizgisine çekilme
si hususu savaşla gerçekleştirilmiş olduğunu, bu şekilde Mudanya Kon
feransının daha geniş esaslar içinde toplandığını, bu esasın Trakya'nın 
bir an önce boşaltılarak bize teslimi olduğunu, bu konferansın sonucu 
her ne olursa olsun barış masasına oturabilmemiz için notaya hemen ce
vap vermek zorunluğu bulunduğunu söylemiştir. 

Konu üzerinde söz alan milletvekilleri, Ali Cenani Bey (Gaziantep), 
Tevfik Rüştü Bey (Menteşe), Selâhattin Bey (Mersin), İsmail Suphi Bey 
(Burdur) in ileri sürdükleri görüşleri Mustafa Kemal Paşa ve Yusuf Kemal 
Beyin yanıtlamasından sonra cevabî nota oya sunularak kabul edilmiştir. 

7. 7 Ekim 1922'deki gizli oturumda (8) Yusuf Kemal Bey, 3 Ekim 
1922'de Mudanya'da toplanan Konferanstaki görüşmeler hakkında Dele
gemiz Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (Edirne) tarafından Başkomu
tanlığa gönderilen raporları, 10 Maddelik anlaşma metnini ve anlaşma 
içeriğine karşı Başkomutanlığın talimatını okuyarak Meclisin bilgisine 
sunmuştur. 

Başkomutan, Konferans Başkanı İsmet Paşaya yazdığı ve bir örneği
ni E.H.U. Reisliğine gönderdiği talimatında, sonuç olarak Yunan ordusu 
ve idaresinin Edirne ve Meric'in batısına çekilmesi, bu bölgeyi derhal 
TBMM kuvvetlerine teslim etmesi istenilmekte, 6 Ekim Saat 14.30'da 
toplanacak konferansta bu hususlar ilke olarak kabul edilmediği takdir
de askeri harekâtın durdurulması hakkındaki yetkinin saat 18.00'den 
itibaren ortadan kalkmış olacağı tebliğ edilmektedir. 

Yusuf Kemal Bey tarafından okunan ve aynı şekilde Mustafa Kemal 
Paşa tarafından İsmet Paşaya çekilen açık ve şifreli telgraflarda da kon
feransta izlenecek yol ve özellikle olumsuz bir sonuç karşısında alınacak 
askerî önlemlerin ayrıntıları belirtilmiş, İsmet Paşa tarafından da alınan 
talimata göre yürütülen görüşmelerde karşılaşılan zorluklar ve bunlara 
karşı alınacak önlemlere dair telgraflar ve bunlara Başkomutanlığın ce
vapları birer birer okunarak konferanstaki görüşmeler hakkında Meclise 
tam bir bilgi sunulmuştur. 

(8) Gizli Celse Zabıtları : CJ - S. 896 : 907 
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Bu sonuçtan İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey ve Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Bey milletvekillerinin sorularını yanıtlamış, konferansın 
başladığı günden itibaren Başkomutanlığın İcra Vekilleri Heyeti ile tam 
bir ahenk içinde çalıştığını, özellikle siyasî konularda birlikte hareket 
edildiği ve oybirliği ile karar alındığını ifade etmişlerdir. Şeref Bey (Edir
ne) son konuşmayı yaparak Edirne ve Trakya'da halka yapılan zulmü an
latarak bunun hesabı mutlaka sorulmasını istemiş, görüşmelerin yeter
liği kabul olunarak açık oturuma geçilmiştir. 

8. Mudanya Konferansında son iki günde yapılan görüşmeler hakkın
da 9 Ekim 1922'deki gizli oturumda (9) Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey 
(Sinop) geniş açıklama yapmış, İsmet Paşanın Başkomutanlığa gönderdi
ği raporları, Franklin Bovillon, General Harington tarafından İsmet Paşa
ya gönderilen mektuplarla yanıtlarını Meclisin bilgisine sunmuş, ayrıca 
milletvekillerinin konuya dair sorularını yanıtlamıştır. 

Mustafa Kemal Paşa da söz alarak Yusuf Kemal Beyin açıklamalarını 
tamamlamış ve milletvekillerinin aydınlanmak istediği konularda gerekli 
bilgileri vermiştir. 

Sonraki gizli oturumda Yusuf Kemal Bey, İsmet Paşadan Başkomu
tanlığa gönderilen 9 Ekim tarihli telgrafı okumuştur. Bu telgrafta İsmet 
Paşa, bu sabah kendisini ziyarete gelen Fransız ve İtalyan Generallerinin, 
Türk Kuvvetlerinin İzmit ve Çanakkale'de ileri hareketlerinin İngilizleri 
endişeye sevkettiğini, Trakya'nın bize teslimi için devletlerce bir karar ve
rilmediğini, Karaağaç'ın müttefiklerin işgali altında kalacağını, geçirile
cek Jandarma erinin miktarı konusunda henüz bir cevap gelmediğini, ta
rafsız bölgeden çekilmek konusunun da İngilizler tarafından istendiğini 
beyan ettiklerini bildirmektedir. 

Söz alan Mustafa Kemal Paşa, bu son raporu elbetteki Vekiller Heye
tinin inceleyerek ona göre İsmet Paşaya talimat vereceğini, ancak bu aşa
mada, Anlaşma Devletlerinin Trakya'yı bize vermek istemedikleri, kendi 
kontrolları ve işgal altında bambaşka bir şekil vermeyi düşündükleri, 
halbuki isteğimizin Trakya ve İstanbul'un doğrudan doğruya hükümeti
mize teslimi olduğunu beyanla "bu büyük farka göre yapılacak fedakâr
lık hatırımıza geliyorsa, bunu Vekiller Heyetini de aydınlatmak üzere 
şimdiden konuşabilirsiniz" demiştir. 

Bu konu üzerinde konuşan Hakkı Hami Bey (Sinop), Yasin Bey (Ga
ziantep), Tevfik Rüştü Bey (Menteşe), Tahsin Bey, M. Durak Bey (Erzu-

(9) Gizli Celse Zabıtları : C 3 - S. 910 : 930 

13 

TBMM KUTUPHANESI



rum), Refik Bey (Konya), Emin Bey (Erzincan), Müfit Efendi (Kırşehir), 
Şeref Bey (Edirne), Yahya Galip Bey (Kırşehir), Selâhattin Bey (Mersin), 
genellikle Misakı Milli üzerinde durarak bu ilkelerden kesinlikle ödün 
vermemesini istemişler ve bunun gerçekleşmesi için izlenecek tutum 
hakkında görüş ve düşüncelerini bildirmişlerdir. 

Görüşmelerin yeterliği kabul edildikten sonra Başkan, Başkomutan 
ve Vekiller Heyetinin konu üzerinde Meclisi aydınlatması için gizli otu
rum kararı verildiğini, görüşmelerin yeterliği onaylandığına göre açık 
oturuma geçileceğini beyan ederek gizli oturumu kapatmıştır. 

9. 10 Ekim 1922'deki gizli birleşimde (10) söz alan Hariciye Vekili Yu
suf Kemal Bey, İsmet Paşanın geçen birleşimde okunan telgrafına cevap 
olarak Başkomutanlıktan kendisine gönderilen talimatı, bu aşamada 
müttefik generaller tarafından verilen anlaşma tasarısı ve bunun üzerine 
yapılan tartışmalara dair raporu ve İsmet Paşanın son cevabını okumuş, 
söz alan İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, bu bilgiler üzerine Vekiller 
Heyetinin durumu incelediğini, ordunun kazandığı zaferin bize en fazla 
neler sağlayabileceği üzerinde durulduğunu, mümkün olanın gerçekleş
tirilmesi ilke olarak kabul edildiğini, ancak Anlaşma Devletlerinin bazı is
teklerini red etmek suretiyle savaşa gidilmesi de düşünülmediğini, anlaş
ma olmayan hususların barış konferansına bırakılması ve orada savu
nulması uygun görüldüğünü, İsmet Paşanın büyük yeteneği ve askeri 
bilgisi, güvencemiz olduğunu ifade etmiştir. 

Rauf Beyin bu demeci üzerine söz alan Tevfik Rüştü Bey (Menteşe), 
Vehbi Efendi (Konya), Selâhattin Bey (Mersin), Hakkı Hami Bey (Sinop), 
Ziya Hurşit Bey (Lazistan), Tunalı Hilmi Bey (Bolu) özellikle Trakya, İs
tanbul, Boğazlar ve tarafsız bölgelerin durumu üzerinde görüş ve düşün
celerini belirtmişler, Mustafa Kemal Paşa, milletvekillerinin kuşkularının 
yersiz olduğunu söyleyerek son proje dikkatle incelendiği takdirde bütün 
anlamı ile amaçlarımızın gerçekleştirildiğini, 30-45 gün içinde Edirne da
hil olmak üzere Meric'e kadar Doğu Trakya, Yunan ordusundan ve yöne
timinden tahliye edilerek TBMM Hükümetine teslim olunacağını, buna 
karşı Türkiye'nin Boğazlardan, Marmaradan askerlerini geçirmeyeceğini, 
bu bölgenin bir kısmı esasen askerimizin işgalinde olduğunu, İstan
bul'un tahliyesi dahil Mudanya Konferansında gerçekleşmeyen daha bir 
çok konunun yakında, belki on gün sonra toplanacak barış konferansın
da çözüme bağlanacağını, bu itibarla projede hiç bir maddeyi değiştirme
den aynen kabulde yarar görüldüğünü savunmuştur. 
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Başkan, görüşmenin yeterliğine dair önergeler olduğunu, Hariciye 
Vekilinin de bu esaslar dahilinde Mudanya Konferansındaki temsilcimi
ze imza yetkisi verilmesinin istendiğini söyleyerek oylamaya başvurmuş, 
imza yetkisi için Hariciye Vekilinin açıklamalarının büyük bir çoğunluk
la yeterli görüldüğünü bildirmiştir. 

10. 11 Ekim 1922'deki açık oturumda (11) Hariciye Vekili Yusuf Ke
mal Bey, Mudanya Askerî Anlaşmasının bugün saat 06.00 da TBMM Hü
kümeti adına Ferik (Korgeneral) İsmet Paşa, Fransa, Büyük Britanya ve 
İtalya adına Generaller Charpy, Harington ve Monbelli tarafından imza 
edildiğini, Konferansta hazır bulunan Yunan Generalinin imza yetkisi ol
madığını beyanla imzadan çekindiğini Genel kurula arz etmiş, anlaşma 
metnini okumuştur. 

Dr. Fuat Bey' (Bolu) in bu anlaşmanın gerçekleşmesinde göstermiş ol
duğu hizmete Meclis adına teşekkür edilmesini önermesinden sonra ko
nuşan Refik Bey (Konya), Türk Milletinin sinesinden çıkardığı kahraman 
ordusunun himmeti ile kutsal Misakı Milli'nin gerçekleşmesinde çok 
önemli kazançların elde edilmesi itibarıyla Şanlı Ordumuzun erinden en 
büyük komutanına ve Dâhi Başkomutan, Sayın Başkanımız Mustafa Ke
mal Paşa teşekkürlerini ifade etmiş, Mazhar Müfit Bey (Hakkâri) in ver
diği bir önerge kabul edilerek Mudanya görüşmelerini yönetmede göster
diği başarıdan dolayı İsmet Paşaya Meclisin teşekkürlerinin iletilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

11. 16 Ekim 1922'deki açık oturumda (12) söz alan Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Bey Yunanistan Hükümetinin, Mudanya Anlaşmasına ka
tıldığı, Anlaşma Devletleri Generallerinin 14 Ekim 1922 tarihli notası ile 
bildirildiğini Genel Kurula arz etmiş ve bu şekilde yıllardır süregelen sa
vaş sona ererek barış yolu açılmıştır. 

12. Mudanya'da varılan Askerî Anlaşmadan sonra Loyd Corc'un 
Manchester'de verdiği bir söylevde, Anlaşmanın bir tehdit altında imza 
ettirildiği yolundaki sözleri Mazhar Müfit Bey (Hakkâri), savaşla kurtarı
lan yöreler işgal altında bulunduğu sırada işledikleri suçlardan dolayı ce
zalandırılmaları için haklarında takibat yapılan Türk uyruklular hakkın
daki davranış biçimine dair Anlaşma Devletlerinin verdiği nota, İhsan 
Bey (Cebelibereket) in soru önergeleri ile gündeme gelmiş, Hariciye Veki
li Yusuf Kemal Bey tarafından yanıtlanmıştır. 

Dönem Zabıt Ceridesi: C. 23 - S. 349 : 354 
(12) 1. Dönem Zabıt Ceridesi: C. 23 - S. 433 
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Vekil, Loyd Corc un savını kesinlikle red ederek, Anlaşmanın yakında 
toplanacak barış konferansında bütün millî isteklerimizin gerçekleştirile
ceği yolunda bize verilen sözün yerine getirilmesi kaydı ile ve bir an önce 
barışa gidilmek amacı ile imza edildiğini, hiç bir tehdit altında kalınma
dığını, esasen ordularımız İstanbul, Çanakkale üzerinden düşmanı takip 
ederken görüşme teklifi geldiğini, barışçıl bir niyetle bunun kabul olun
duğunu açıklamış, İhsan Beyin sorusu için de, Müttefiklerin yüzyıllar
dan beri Osmanlı Devletine uyguladıkları politikanın devamı olarak iç iş
lerimize karışmak istediklerini, ancak yeni Türkiye'nin tıpkı Fransa, İn
giltere ve Amerika gibi özgür ve bağımsız bir devlet olduğunu, iç işlerine 
kimseyi karıştırmayacağını, bu hususta özgür iradesini kullanacağını, 
notaya da bu şekilde yanıt verileceğini ifade etmiş, sorular bu şekilde ce
vaplandırılmış olmakla gündeme geçilmiştir (13). 

(13) I. Dönem Zabıt Ceridesi : C. 24 - S. 15 : 19 
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II. BÖLÜM : LOZAN BARIŞ KONFERANSI 

A) KONFERANS ÖNCESİ : 

1. Mudanya Ateşkes Anlaşmasının imzasından sonra, toplanacak ba
rış konferansı konusu ilk olarak Sıtkı Bey (Malatya) ve arkadaşlarının 16 
Ekim 1922'de Başkanlığa sundukları bir önerge ile gündeme gelmiştir. 
Önerge sahipleri, memleket ve milletimizin geleceğini belirleyecek olan 
barış konferansına katılacak temsilcilerle, kendilerine verilecek talimatın 
ana hatları Meclisçe tespit edilmesi gerektiğinden bu konuda görüşmeler 
yapılmak üzere gizli toplantı istemektedirler. 

18 Ekim gündemine alınan önergenin kabulü ile yapılan gizli otu
rumda önce Hüseyin Avni Bey (Erzurum) söz alarak Avrupalılarla ilişki
mize dair tarihi gelişmeleri özetledikten sonra mevcut sorunlar hakkında 
hazırlığınız ne olduğunu bilmemekle beraber konuların önce bağımsızlı
ğımız, bunun doğal sonucu kapitülasyonlar, devletin sınırları olarak Mi-
sakı Millî ilkeleri, borçlar, malî ve iktisadî durum olduğunu, seçilecek 
temsilcilerin buna göre haklarımızı savunacaklarını söylemiş, seçimin de 
buna göre titizlikle yapılmasını istemiştir. 

İhsan Bey (Cebelibereket) ile Dr. Tevfik Rüştü Bey (Menteşe)' in konu 
üzerinde görüş ve düşüncelerini belirtmelerinden sonra söz alan İcra Ve
killeri Heyeti Reisi Rauf Bey, önerge sahipleri ve konuşmacıların iki nok
ta üzerinde durduklarını, bunlardan ilkinin Barış Konferansına Yüce 
Meclis adına katılacak temsilciler, diğeri de barış koşullarının ne olacağı 
ve nasıl savunulacağı... 

Vekiller Heyetinin çabuk ve kolay bir barış gerçekleştirebilmek için 
konferansın yurdumuzda toplanmasından yana olduğunu, bunun için 
çalışıldığını, ancak bu mümkün olmadığı takdirde Temsilciler Kurulu
nun o koşullar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini, barış şartlarımı
zın bütün dünyaca bilindiğini, bunun Erzurum Kongresinden başlayarak 
İstanbul Mebusan Meclisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisince dünyaya 
duyurulan Misakı Millî ilkeleriyle belirlendiğini, bundan hiç bir suretle 
ödün verilmeyeceğini söylemiş, bu aşamada konuşulacak başka bir hu
sus olmadığını beyan ve ayrıntıların konferans çağrısı yapıldıktan, top
lantı yeri saptandıktan sonra seçilecek temsilciler ve Meclisten istenecek 
ödenek görüşmeleri sırasında bahis konusu edilmesinin uygun olacağını 
belirtmiştir. 
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Başkan, bu demeç üzerine, görüşmelere konferans toplantı günü ve 
yeri belli olduktan sonra devam edilmesini oya koymuş, erteleme isteği
nin kabulü üzerine gizli oturuma son verilmiştir. 

2. 28 Ekim 1922 birleşiminde söz alan Hariciye Vekâleti Vekili Rıza 
Nur Bey (Sinop), Fransa, Büyük Britanya ve İtalya hükümetlerinin, do
ğuda savaşa son verecek bir anlaşma yapılması için 13 Kasımda Lo
zan'da yapılacak görüşmelere temsilci gönderilmesi hususunda 27 Ekim 
1922 tarihli bir mektup aldığını söylemiştir. 

3. 1. paragrafta bahis konusu görüşmelere, konferans tarihi ve yeri 
belli olması ve bu nedenle de barış konferansı giderleri olarak ödenek ay
rılmasına dair tasarının Meclise gelmesi dolayısiyle 2 Kasım 1922'deki 
gizli oturumda devam edilmiş, Temsilcilerin atanması millî irade ile ger
çekleştirildiğine dair basında çıkan haberi sözkonusu eden milletvekille
ri Selâhattin Bey (Mersin), Hakkı Hami Bey (Sinop), Yusuf Ziya Bey (Bit
lis) millî iradeyi ancak Meclisin temsil edeceği üzerinde durarak Vekiller 
Heyetine ağır eleştiriler yöneltmişler, Temsilciler Heyetinin Meclis tara
fından seçilmesini istemişlerdir. 

Eleştirileri yanıtlayan İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, Meclisin 
açıldığı tarihten itibaren bu gibi atamalarda Meclis Başkanının Meclis 
adına bu atamaları onayladığını, ancak görev nedeni ile Meclisten ayrıl
mada izin için Genel Kurulun onayına başvurulduğunu, uygulamanın o 
tarihten beri bu şekilde süregeldiğini, bunu engelleyen kanunî bir hü
küm mevcut olmadığını savunmuş, tartışmalar bu doğrultuda devam 
ederken söz alan Dr. Tevfik Rüştü Bey (Menteşe), bu görüşe katıldığını 
söylemiş, Ragıp Bey (Kütahya) de, konunun bir sorumluluk meselesi ol
duğunu, Meclise karşı sorumlu olan Vekiller Heyetinin, temsilcileri seç
mesi bu sorumluluğunun gereği bulunduğunu, Meclisin seçerek yetki 
vereceği temsilcilerin barış anlaşmasını imza etmeleri ile kesinleşeceğini, 
bu şekilde Meclisin onayına gerek kalmayacağını, böyle bir uygulamanın 
sakıncalar doğuracağını ifade etmiştir. 

Sonraki oturumda söz alan Hariciye Vekili İsmet Paşa, Barış Konfe
ransına gidecek Temsilciler Heyetinin çalışma şekli, danışmanların duru
mu, Vekiller Heyeti ve Meclisle temasları hakkında geniş açıklamalarda 
bulunmuş, sonra da verilen önergeler okunmuştur. 

Bu önergeler içinde M. Şükrü Bey (Karahisarısahip), Süleyman Sırrı 
Bey (Yozgat), Selâhattin Bey (Mersin), Süleyman Necati Bey (Erzurum) 
Temsilcilerin Meclis tarafından seçilmesini, (15) imzalı olanı doğrudan 
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Meclis tarafından, ancak sayıları (9) olarak seçilmesini, aynı yetkiyi haiz 
olarak seçilecek danışmanların uzmanlıkları olmasını, Selâhattin Bey 
(Mersin) oylamanın ad okunmak suretiyle yapılmasını, Yasin Bey (Gazi
antep) de Hükümet önerisinin aynen kabulünü istemektedirler. 

Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada Hükümetin önerisi (61) red, 
(8) çekimsere karşı (121) oyla kabul edilmiş, bu sorun da böylece çözü
me bağlanmıştır. 

4. 3 Kasım 1922 birleşiminde, barış konferansına gönderilecek tem
silciler hakkında İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığından gelen yazı okun
muştur. Bu yazıda, Temsilciler Kurulu Başkanlığına Hariciye Vekili Fe
rik (Korgeneral) İsmet Paşa (Edirne), Temsilciliklere de Sıhhiye ve İçtimai 
Muavenet Vekili Dr. Rıza Nur Bey (Sinop), İktisat Eski Vekili Hasan Bey 
(Trabzon) in seçildikleri, Zekâi Bey (Adana), Celâl Bey (Saruhan), Zülfü 
Bey (Diyarbakır) ve Veli Bey (Burdur) lerin de Danışma Kurulu olarak bu
lunmaları kararlaştırıldığı bildirilmekte ve gerekli işlemin yapılması iste
nilmektedir. 

İsmet Paşanın iş'arî, diğer temsilci ve danışmanların izinlerinin ad 
okunmak suretiyle oya konulması kararlaştırıldıktan sonra oylamaya ge
çilmiş, İsmet Paşanın oybirliği ile Rıza Nur Beyin (54) red ve 13 çekimser 
oya karşı (122), Hasan Beyin (30) red, (6) çekimser oya karşı (152) oyla 
görevleri süresince izinli sayılmaları kabul edilmiştir. Danışmanlar için 
aynı şekilde ad okunarak yapılan oylamada Celâl Bey 163 mevcudun 
(87), Zekâi Bey 164 mevcudun (122), Zülfü Beyin 168 mevcudun (134), 
Veli Beyin aynı mevcudun (143) oyu ile izinli sayılmalarına karar verildi
ği anlaşılmıştır. 

5. Aynı birleşimde İsmet Paşa söz alarak, Türk Temsilciler kurulunun 
Lozan Konferansındaki izleyeceği tutum hakkında Meclis Genel Kurulu
na kısa bir açıklama yapmış, ulusal isteklerimizin Misakı Millî ile belir
lendiğini, bu misak ve anlaşmalar doğrultusunda haklarımızın savunu
lacağını özellikle vurgulamıştır. 

Bu demeç üzerine açılan görüşmelerde Ziya Hurşit Bey (Lazistan), 
Sırrı Bey (İzmit), Yusuf Ziya Bey (Bitlis), Osman Bey (Lazistan), Diyap Ağa 
(Dersim), M. Vehbi Efendi (Konya), Zamir Bey (Adana), Süleyman Necati 
Bey (Erzurum), Durak Bey (Erzurum), Tunalı Hilmi Bey (Bolu), Ali 
Cenani Bey (Gaziantep), Mehmet Şükrü Bey (Karahisarısahip), Yasin Bey 
(Gaziantep), İsmail Şükrü Efendi (Karahisarısahip), Ragıp Bey (Kütahya), 
Müfit Efendi (Kırşehir), Hakkı Hami Bey (Sinop) konuşarak Temsilciler 
Kurulumuzun Konferansta izleyeceği tutum konusunda görüş ve düşün
celerini belirtmişler, beklenti ve isteklerini dile getirmişlerdir. 
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Görüşmelerin yeterliğine karar verildikten sonra, haklı isteklerinin 
konferansta savunulması dileği ile yurdun sınır bölgeleri ve özellikle İs
kenderun yöresi halkı ve temsilcilerinden gelen telgraflar okunmuş, söz 
alan İsmail Safa Bey (Mersin), güney bölgesinin durumu, halkının çekti
ği acılar üzerinde durarak, "Biz borçsuz, azınlıksız, bağımsızlığı tam, sı
nırlarından acılı sesler gelmeyen bir vatan, bunu sağlayan bir barış an
laşması istiyoruz" demiştir. 

Dile getirilen istekleri içeren ve Cavit Bey (Kars), Mehmet Necati Bey 
(Lazistan), Faik Bey (Cebelibereket), Tahsin Bey (Aydın), Pozan Bey (Ur-
fa), Arif Bey (Bitlis) ve 12 arkadaşı, Neşet Nazım Bey (Kângırı), İsmail 
Suphi Bey (Burdur), Mardin Milletvekileri adına Necip Bey, Ahmet Hilmi 
Bey (Kayseri), Hamdi Bey (Trabzon), Necip Bey (Ertuğrul), Hasip Bey (Ma-
raş), Emin Bey (Eskişehir), Yasin ve Şahin Beyler (Gaziantep), Dr. Mus
tafa Bey (Kozan), Hakkı Bey (Van), Süleyman Sırrı Bey (Yozgat) tarafın
dan verilen önergelerin okunmasından sonra bu önergelerle birlikte gö
rüşmelere dair tutanağın Temsilciler Kurulu Başkanlığına verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

B) KONFERANS BAŞLIYOR : 
1. 15 Kasım 1922 birleşiminde, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, 

14 Kasım tarihi ile Lozan'da İsmet Paşadan aldığı bir telgrafı Genel Ku-
rul'da okumuştur. İsmet Paşa bu telgrafında, 13 Kasımda toplanması ka
rarlaştırılan Konferans için zamanında Lozan'da hazır bulunduklarını (1) 
ve durumu bir nota ile Temsilciliklere bildirdiğini belirtmektedir. Rauf 
Beyin açıklamasına göre İsmet Paşa, yapılması gerekeni yapmış, zama
nında Lozan'da bulunarak TBMM ve milletimizin barış isteğini ve bunun 
bir an önce gerçekleşmemesinden doğacak sakıncalara işaret ve barış 
için sadece bizim iyi niyetimiz yeterli olmadığına dikkati çekmiştir. 

2. İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, 29 Kasım 1922 birleşiminde, 
Konferansın 20 Kasımdaki açılışında, katılan devletlerin Baştemsilcileri-
nin konuşmaları arasında İsmet Paşanın söylevi henüz Ankara'ya res
men ulaşmamış olmakla beraber gazetelerde yayımlandığını, açılıştan 
sonraki ara günlerde İsmet Paşanın İngiltere Baştemsilcisi Lord Curzon 
ile temas ederek Yunanlıların Anadolu'da yaptıkları yıkımın, sanılanın 
çok üstünde olduğu saptanması itibariyle bunların onarımı üzerinde 
durduğunu, düzenlenen programa göre kurulan Komisyonlarda çalışmaların 

( 1) İsmet Paşa ve arkadaşları, 11 Kasım ¡922 'de Lozan 'a gelmiş, ancak Anlaşma Devletleri Temsilcilerinin Konferansın açılış 
tarihi olarak kararlaştırılan 13 Kasımda Lozan'da hazır bulunmamaları üzerine Paris'e geçerek orada bazı temaslar ve basın 
toplantısı yapmış, ¡7 Kasımda Lozan'a dönmüştür. Konferans 20 Kasımda açılmıştır. 
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başladığını, ilk olarak Trakya konusu ele alınmakla tarafımızdan Doğu 
Trakya'da 913 sınırı ve Batı Trakya'da da sonucun Misakı Millî ilkelerine 
uygun olarak halkın oyu ile belirlenmesi savunulduğu, görüşmelerin bu 
ilke çevresinde sürdürüldüğünü açıklamış ve bu konuda milletvekilleri
nin sorularını yanıtlamış, ayrıca Yusuf Ziya Bey (Bitlis) in, 

a) Sırbistan ve Yunanistan'ın Konferansta görüşülecek bir çok konu 
üzerinde anlaşma yaptıkları gazetelerde görüldüğüne göre bu anlaşma
nın nitelik ve kapsamı ve buna karşılık Hükümetçe ne gibi önlemler alın
dığı, 

b) Lozan Konferansı açılmadan önce Fransa, İngiltere ve İtalya Tem
silcilerinin toplanarak Türkiye'nin isteklerine karşı alacakları tutumda 
anlaşma yaptıkları haberi karşısında, Fransız Poincare'nin bugüne kadar 
Türkiye lehine olan demeçlerinin gerçeklik derecesi ve bu durumun, 
Temsilciler Heyetimizin haklı bir barış gerçekleştirilmesi yolundaki çaba
larına etki derecesi, 

hakkında verdiği soru önergelerini cevaplandırmıştır. 
3. Hafız Mehmet Bey (Trabzon) ve Avni Bey' (Saruhan) in Başkanlığa 

sundukları soru önergeleri üzerine 16 Aralık 1922 birleşiminde İcra Ve
killeri Heyeti Reisi Rauf Bey bir açıklama yaparak, Konferansın açılışın
dan bu tarihe kadar Adalar, Adlî ve İktisadî Kapitülasyonlar, Borçlar, 
onarım ve boğazlar sorunları konuşulduğunu, halen de azınlıklar soru
nunun görüşülmekte olduğunu belirtmiş, ancak (26) gün geçtiği halde 
hiç bir konuda kesin bir sonuç alınamadığını, karşımızdakilerin bir sa
vaş cephesini zorlar gibi hareket ettiklerini, Temsilciler Heyetimizin dâ
vamızı sabırla en parlak bir şekilde savunduğunu belirtmiş, bu arada 
milletvekillerinin kısa sorularını yanıtlamıştır. 

4. 25 Aralık 1922'deki gizli birleşimde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Bey, Konferansta görüşülmekte olan konulardan maliye, işgal masrafla
rı, Türklerin, uğradığı zarar ve ziyan, Kapitülasyonlar, rehineler, boğaz
lar, askerden arındırılacak bölgeler hakkında karşı tarafın projeleri ve 
bunlara karşı tutumumuza dair geniş açıklamalarda bulunmuş, Anlaş
ma Devletlerinin 1918 yılındaki galip ve egemen durumlarını korumak 
istediklerini, kabul ettirmeye çalıştıkları bir ara dönemde daha da şiddet
li hükümleri savunduklarını, bunun ateşkes anlaşmasından itibaren 
Türkiye hakkında besledikleri kötü niyetlerin bir ürünü olduğunu, bu 
zihniyet değişmedikçe barışın gerçekleşmesi olasılığının uzakta bulundu
ğunu, görüşmelerin bugünkü aşaması olumlu bir hedefi göstermediğini 
söyleyerek biz değişik bir "Sevr" değil, uygar ve bağımsız her millet gibi 
onurlu bir barış yapmak istiyoruz demiştir. 
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Rauf Bey ayrıca, milletvekillerinin soruları üzerine Suriye sınırı, An
takya konusu, Kürt meselesi, Doğu ve Batı Trakya'nın geleceği hakkında 
açıklamalar yapmış, bu demeçleri üzerine açılan genel görüşmede Tuna-
lı Hilmi Bey, İsmail Suphi Bey (Burdur), Hamdi Bey (Trabzon), Necati Bey 
(Lazistan), Durak Bey (Erzurum), Abidin Bey (Lazistan) sorunlar üzerin
deki görüş ve düşüncelerini belirtmişlerdi. 

Görüşmelerin yeterliğine karar verildikten sonra İsmail Suphi Bey 
(Burdur) in, azınlıklar ve ahali değişimi konularında ödün verdiğimize 
dair çıkan haberler dikkate alınarak İstanbul'daki Rumlar ve Ermenile
rin ayrıcalıksız değişime tâbi tutulmaları, Rum ve Ermeni Patrikhanele
rinin İstanbul'dan çıkarılması ve kendisi ile birlikte Ahmet Hamdi Bey 
(Ertuğrul) in, yapılan açıklamalara göre konferansta görüşmelere devam 
edilmesi bir yarar getirmeyeceğinden Temsilcilerimizin derhal yurda dön
mesi ve ordunun harekete geçirilmesine dair iki önerge okunmuş Rauf 
Bey söz alarak, kendisinin konferans görüşmeleri hakkında edindiği bil
gileri Meclisin bilgisine sunduğunu, ortada kesinleşmiş bir sonuç olma
dığına göre kabul veya reddi bahiskonusu edilemeyeceğini, bu aşamada 
görüşmeleri dikkatle izlediklerini, sonucun elbette Meclise arzolunacağı-
nı söyleyerek, işte o zaman, Temsilcilerimiz geri mi döner, ordumuz mu 
hareket eder, ne yapılması lâzımdır, ona Meclis karar verir, demiştir. Bu 
açıklama yeniden başlayan tartışmalardan sonra önergelerin gündeme 
alınması kararlaştırılarak gizli birleşime son verilmiştir. 

5. 1 Ocak 1923'teki gizli birleşimde, Konferans Temsilcilerinden An
kara'ya dönmüş olan Hasan Bey (Trabzon), Konferans görüşmelerinin 
bütün ayrıntıları yazışmalarla yeter derecede ifade edilmemesi itibariyle, 
bu aşamada sorunların aldığı şekil etrafında Vekiller Heyetine bilgi sun
mak, fikir alışverişinde bulunmak, her konudaki düşünce ve kararları 
Temsilciler Kurulumuza ulaştırmak için Ankara'ya geldiğini ifade ederek 
Konferansın açılışından sonra üç ayrı bölümde sürdürülen çalışmalar 
hakkında geniş açıklamalar yapmış, milletvekillerinin sorularını yanıtla
mıştır. 

Bu arada İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, adlî Kapitülasyonlar 
hakkında İsmet Paşadan aldığı ve ivedilikle cevabını beklediğini belirtti
ği telgraf, Vekiller Heyetinde görüşülerek telgraf ve cevabını Genel Kurul
da okumuş, Adliye Vekili Rıfat Bey (Kayseri) de bu konuda açıklamalar
da bulunmuştur. Sonuçta Temsilcimiz Hasan Beyin izahatına göre Vekil
ler Heyetinin son ve kesin kararının beklenmesi, konunun bundan son
ra Genel Kurulda görüşülerek sonuçlandırılmasını isteyen (33) imzalı 
önerge kabul edilerek görüşmeler ertelenmiştir. 
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6. İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Bey (Si
vas), 3 Ocak 1923'teki açık birleşimde söz alarak, görüşmelerin başladı
ğının 44 üncü gününün idrâk edildiği bu günde konferansta görüşmele
rin sinirli bir hava içinde devam etmekte olduğunu belirterek gündemde
ki konuların halen hangi aşamada bulunduğuna dair geniş bir açıklama 
yapmış, bu arada milletvekillerinin kısa sorularını da yanıtlamıştır. 

Konuşma üzerine (17) milletvekili söz istemiş, Başkan, konu üzerin
de görüşme açılıp açılmaması hakkında karar verilmeden Refik Şevket 
Bey (Saruhan) ve iki arkadaşının verdikleri önergeyi okutmuştur. Öner
gede, Rauf Beyin yaptığı açıklamadan anlaşıldığına göre yalnız hak ve 
adalet ve bağımsızlık isteyen Türk'lere karşı Anlaşma Devletlerinin gös
terdikleri haksızlık ve mantıksızlık hayretle karşılandığı, Temsilciler Ku
rulumuzun Misakı Millî ile tespit edilen haklarımızı korumakta gösterdi
ği direnç ve kararlılığın takdir edildiği, ancak izledikleri yolda başarılı ola
madıkları halde bunun sorumluluğunun bizlerden başkasına ait olacağı
nın dünya kamuoyuna arzı ile görüşmelerin yeterliğine karar verilmesi 
istenmektedir. 

Ancak Sırrı Bey (İzmit), yeterlik önergesinin oya konulamayacağını, 
milletvekillerinin konuşma haklarını ortadan kaldıracak böyle bir kara
rın İçtüzük hükümlerine aykırı düşeceğini savunarak konuşmasını sür
dürmüş, özellikle Musul konusunda izlenen tutumu eleştirmiş, Rauf Be
yin yanıtlarından sonra oturuma son verilmiştir. 

İkinci oturumda, söz alan Hafız Ahmet Bey (Trabzon), Faik Bey (Edir
ne), Hüsrev Bey (Trabzon), Yusuf Ziya Bey (Bitlis), Rasih Efendi (Antalya), 
Hamdi Bey (Trabzon), Rauf Beyin açıklamaları etrafında konular üzerin
deki görüş ve düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

7. Görüşmelere 4 Ocak 1923'te açık birleşimde devam edilmiş, Refik 
Bey (Konya) ve Dr. Abidin Bey (Lazistan) in konuşmalarından sonra so
runlar ve bu konuda Meclisin eğilimi belli olmakla görüşmelerin yeterli
ğine dair verilen önergeler okunmuş ve Başkan, "Yüce Meclis, Misakı Mil
limizi gerçekleştirinceye kadar her fedakârlığın göze alınmasına karar 
vermiş ve bu kararını Temsilciler aracılığı ile Avrupa'da dava ettirmiştir. 
Vekiller Heyeti de aynı hedefi izlemek gayreti içindedir. Dünya Kamuoyu
na bu kararımızı duyurarak görüşmelerin yeterliğini kabul ediyoruz" di
yerek gündeme geçmiştir. 

8. 25 Ocak 1923'teki gizli birleşimde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Bey söz alarak, Konferansta görüşmelerin son aşamaları ve Avrupa'daki 
siyasî durum hakkında açıklamalarda bulunmuş, Lozan'da düşman bir 
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dünyaya karşı mücadele verdiğimizi, hepsinin bizi kuvvetle yenemeye
ceklerine inandıklarını, haklarımızı vermek zorunluğunda olduklarını 
bildiklerini, ancak işi uzatmak, sürüncemede bırakmak suretiyle bizi yıl
dırmak, birlik ve beraberliğimizin bozulmasını umarak istedikleri sonu
cu almak hayalinde olduklarını söylemiştir. 

Rauf Beyin, bu arada gizli birleşimlerdeki bazı konuşmaların basma 
yansıdığı yolundaki sözleri Mecliste heyecan yaratarak bir kısım millet
vekillerinin tepkisine neden olmuş, demeç üzerine görüşme açılmaması 
da ayrıca eleştirilmiştir. 

9. 28 Ocak 1923 tarihindeki gizli birleşimde İcra Vekilleri Heyeti Re
isi Rauf Bey, Konferans görüşmeleri hakkında İsmet Paşa'nın gönderdiği 
ve alındığı andan itibaren İcra Vekilleri Heyetinde incelenmiş olan 25 
Ocak tarihli raporunu ayrıntıları ile açıklamış, Temsilciler Kurulumuzun 
anlaşmazlık çıkan konular üzerinde Hükümetten talimat beklediğini, 
Hükümetin Misakı Milli'den bir adım geri veya ileriye gitmesi yetkisini 
kendisinde görmemesi itibariyle konuyu Yüce Meclise getirdiklerini ifade 
etmiştir. Bu arada M. Poincare'nin Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği ve 
bir gün önce kendisine iletilen mektubu da okuyan Rauf Bey, anladığına 
göre, Anlaşma Devletlerinin heyetimize bir andlaşma taslağı vererek bu
nun imzalanmasını isteyeceklerini, bu metinde, Karaağaç'm Yunanlılar 
tarafında kalması, mahkemelerde belirli bir süre için yabancı hakimler 
bulunması, sermayesi yabancı olan Türk şirketlerinin menfaatlerinin ay
rı bir anlaşma ile sağlanması, Anadolu demiryollarının tarafımızdan ka-
mulaştırılarak teşkil edilecek ortak bir şirket eliyle işletilmesi, onbeş mil
yon altın tazminat istemi ve Yunanlıların bize tamirat bedeli vermemesi, 
ilk tertip paranın -ki beş milyon altın liradır- bu tazminata mukabil And
laşma Devletleri tarafından zoralımı, İstanbul Hükümetinin 16 Mart 
1920'den sonra yapmış olduğu anlaşmaların geçerli sayılması, Musul'un 
durumunun Akvam Cemiyeti tarafından belirlenmesi gibi Misakı Millî il
kelerine ve bağımsızlığımıza aykırı ve bizi ekonomik tutsaklığa götürecek 
hususların yer alması asla kabule şayan olamayacağını belirterek esasen 
Temsilciler kuruluna neyi kabul ve neyi red edecekleri hakkında açık ta
limat verilmiş ve bu konuda kesin yetkileri mevcut olmakla bunun dışın
da hareketleri düşünülemeyeceğini söylemiştir. 

Rauf Bey'in milletvekillerinin sorularını cevaplandırmasından sonra
ki oturumda görüşme açılmış, Sırrı Bey (İzmit) in konuşmasından sonra 
verilen bir önerge ile ordunun bugünkü durumu ve malî vaziyet hakkın
da bilgi istenmesi üzerine Millî Müdafaa Vekili Kâzım Paşa ve Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Bey söz alarak durumu açıklamışlardır. Bu açıklama
lardan sonra söz alan milletvekilleri Müfit Efendi (Kırşehir), Necati Bey 
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(Lazistan), Hasan Basri Bey (Karesi), Ali Cenani Bey (Gaziantep), Yahya 
Galip Bey (Kırşehir), Ali Şükrü Bey (Trabzon), Rauf Bey'in demeci hak
kındaki görüş ve düşüncelerini ve Anlaşma devletlerinin tutumu hakkın
daki eleştirilerini dile getirmişler, özellikle Ali Şükrü Beyin ateşkes anlaş
ması bozularak savaşın sürdürülmesi isteğine karşılık Rauf Bey yeniden 
söz alarak durum hakkında açıklamalarda bulunmuştur. 

Görüşmelerin yeterliği yanında Vekiller Heyetince oybirliği ile düzen
lenen metnin kabulünün oya konulması, Antakya ve İskenderun yöre
sindeki Fransız mezaliminin protesto edilmesi, konferans kesin bir aşa
maya girdiğine göre barış ve savaş yönünde Yüce Meclisin kararını belirt
mesi, durumun önce Vekiller Heyetinde görüşülerek sonucun Meclise 
arzı konularında verilen önergeler okunmuş, önerge sahiplerinin önerge
lerini ve Hükümetin görüş ve düşüncelerini açıklamalarından sonra 
önergeler ayrı ayrı oya konulmuş, ancak işlem tamamlanmadan görüş
melere ertesi gün devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 

10. 29 Ocak gizli birleşiminde Müfit Efendi (Kırşehir) nin istemi üze
rine İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, İsmet Paşaya gönderilen ve an
laşma esaslarını içeren talimatı okumuş, Dr. Emin Bey (Bursa) ve Dr. 
Mustafa Bey (Kozan) in konuşmalarından ve bir kısım milletvekillerinin 
kısa sorularına Rauf beyin yanıtlarından sonra İsmet Paşaya gönderilen 
talimat oybirliği ile kabul edilmiştir. 

11. 31 Ocak'taki açık birleşimde, Lozan Konferansı görüşmeleri ba
sında çıkan haberler üzerine bazı milletvekillerinin resmî bilgi istemeleri 
üzerine Rauf Bey, Konferansın bu aşamadaki çalışmaları hakkında genel 
bir açıklama yapmış, Nusret Efendi (Erzurum) ve Hasip Bey (Maraş) in, 
Konferansta ulusal istek ve haklarımızı korumakta gösterdikleri güç ve 
kararlılıktan dolayı Meclisin güven ve teşekkürlerinin Temsilciler Kuru
lumuz Başkanı İsmet Paşaya iletilmesine dair verdikleri önerge kabul 
edilerek görüşmeye son verilmiştir. 

12. 5 Şubat 1923'teki gizli birleşimde, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Bey, 3 ve 4 Şubatta Konferansta cereyan eden görüşmeler hakkında İs
met Paşa'dan aldığı raporları okumuştur. Raporda, üzerinde uyuşulan 
sorunlarla uyuşmazlığa düşülerek bu konular hakkında açıklamalar ya
pılmakta, özellikle Fransızlar ve İtalyanların kapitülasyonlar ve ekono
mik konulardaki istekleri üzerinde direndikleri, bu yüzden Konferansın 
kesilmesine kadar gittikleri, 4 Şubatta Anlaşma Devletlerinin, hazırladık
ları andlaşma metnini kurula verdikleri, bu metnin ivedi Türkçeye çevril
mesine başlandığı, barışı, hakkımız olan bağımsızlığımızı, tam anlamı ile 
lüzumlu ve vaz geçilemez isteklerimiz dairesinde gerçekleştirebilmek için 
çalışıldığı, aksi hale karşı da millet ve memleketin her türlü önlemi Alla-
hına güvenerek aldığı belirtilmektedir. 
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Raporların okunmasından sonra söz alan Rauf Bey, İsmet Paşa'nın 
raporundan anlaşıldığına göre, Musul meselesinin bir yıl içinde çözüme 
bağlanması kabul edilse bile anlaşma için iyi niyetlerimize rağmen İngil
tere iki vapur şirketinin haklarını korumak, Fransa, sermayesi yabancı 
olmakla beraber kanunlarımıza göre kurulmuş özel Türk Şirketlerinin 
haksız menfaatlerini savunmak için, İtalya, imtiyaz isteği ile başlayan ve 
hiç bir zaman o imtiyazı uygulamaya geçirebileceğini belgeleyemediği gi
bi elinde bunu sağlayacak parasal gücü olmamasına rağmen isteklerin
de direnerek, Konferansı kesintiye uğrattıklarını, ancak İsmet Paşanın 
belirttiği gibi durumun henüz tam bir açıklığa kavuşmadığını, bunun ya
kın zamanda belli olacağını, bu aşamada silahlı bir hareket beklemediği
ni, ancak sonuçta hepimizin haklarımızı almak için yapılacak savaşa ha
zır olduğumuzu ifade etmiştir. 

13. 7 Şubat 1923'teki gizli birleşimde Rauf Bey, İsmet Paşa'dan gelen 
telgrafları okuyarak, belirtildiğine göre, Konferans görünürde devam et
mekle beraber mümkün olan ödün verilmesine rağmen alınan sonucun, 
bir kez de Ankara'da görüşülmesini gerektirdiği kanısında olduğu, bu iti
barla Lozan'da iki kâtip bırakarak Köstence yolu ile yurda dönmeye ka
rar verdiğini, bu aşamada : 

a) Konferansın kesildiği resmen açıklanmadığından devam ettiğinin 
kabulü ile bazı temsilcilerin bu ara vermeden yararlanarak, hükümetle
ri ile temas için Lozan'dan ayrılmaları gibi Türk Temsilciler Kurulunun 
da aynı şekilde ayrıldıklarının kamuoyuna duyurulması, 

b) Ordunun maddaten ve manen güçlü ve hazır bulundurulması, 
c) Barışın gerçekleşmemesinden dolayı endişeye yer verilmemesi, 
d) İngilizlerle hiç bir noktada çatışmaya girilmemesi, 
ayrıca önerildiğini bildirmiştir. 
Rauf Bey, İsmet Paşa'nm önerileri İcra Vekilleri Heyetinde görüşüle

rek, konferansın devam ettiği varsayımını kabul etmediklerini, bunun bir 
kesinti olduğunu, kesintilerin, önerdikleri andlaşma projesinin verilen 
talimata aykırılığı nedeni ile kabule şayan olmamasından ileri geldiğini ve 
bu itibarla konferanstaki görevlerinin sona erdiğini Anlaşma devletlerine 
açıkça bildirmesi gerektiğini dün akşam telgrafla kendisine tebliğ ettikle
rini belirtmiş, öneriler konusunda Ajansların verdiği bilgilerin propagan
da niteliğinde olduğunu, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini söylemiş, 
ayrıca milletvekillerinin konu üzerindeki sorularını da yanıtlamıştır. 

14. 21 Şubat 1923'teki gizli oturumda Lozan'dan yurda dönmüş olan 
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Temsilciler kurulu Başkanı ve Hariciye Vekili İsmet Paşa söz alarak kon
feransın bütün aşamaları ve kesilmesi nedenleri hakkında geniş bir açık
lama yapmıştır. 

15. 27 Şubat 1923'teki birleşimde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey 
söz alarak, Lozan'da Anlaşma Devletleri adma Temsilciler Heyetimize ve
rilen andlaşma metni üzerinde Vekiller Heyeti inceleme yaparak askerî, 
malî, iktisadî iç ve dış durumumuz dikkate alınmak suretiyle yeni bir 
proje hazırlandığını, bunun Hariciye Vekili İsmet Paşa tarafından Yüce 
Meclise arzedileceğini beyan ederek gizli oturuma geçilmesini istemiş ve 
bu oturumda İsmet Paşa yeni projeyi ayrıntıları ile açıklamıştır. 

Söz alan Milletvekilleri Hüseyin Avni Bey (Erzurum), Emin Bey (Bur
sa), Refik Bey (Konya), Osman Bey (Lâzistan), Mustafa Durak Bey (Erzu
rum), Sırrı Bey (İzmit), Selâhattin Bey (Mersin), Vekiller Heyetinin tutu
munu eleştirmeleri üzerine Rauf Bey, temas edilen her konuyu ayrı ayrı 
yanıtlamış, bu arada milletvekillerinin sorularına da karşılık vermiştir. 

Tartışmaların sinirli bir hava içerisinde devamı üzerine söz alan Mus
tafa Kemal Paşa, bu çok önemli ve nazik meselenin sinirli bir hava içeri
sinde görüşülmesinin caiz olmadığını, Vekiller Heyetinin buraya kesin bir 
karar almak için gelmediğini, Temsilciler Kurulumuzun, Konferanstaki 
kesintiden yararlanarak Ankara'ya gelip Anlaşma Devletlerinin barış pro
jesinde kabule şayan görülmeyen hususlar hakkında yeni talimat almak 
istediğini, durumun Vekiller Heyetinde görüşülüp incelendiğini, ancak 
barışa engel olan sorunlar Karaağaç ve Musul gibi araziye, sınırlara iliş
kin olduğu için huzurlarına geldiğini söylemiş, görüşmelere sonraki otu
rumda devam olunmuştur. Sonuçta, verilen yedi önergeden, Vekiller He
yetinin önerisi hakkında sağlıklı bir sonuca varabilmek için Vekiller He
yetinin ve Şubelerdeki sorunlarda uzman milletvekilleri ve danışmanla
rın ayrı ayrı açıklamalar yapmalarından sonra Meclisin bir karar verme
si hakkındaki Reşat Bey (Saruhan) ve dokuz arkadaşının önergesi kabul 
edilerek oturuma son verilmiştir. 

16. Barış Andlaşmasınm fasıl fasıl görüşülmesine 2 Mart 1923'teki 
gizli birleşimde başlanılmış, açıklamaların kimler tarafından ve nasıl ya
pılacağı hakkındaki kısa bir tartışmadan sonra Temsilciler Kurulundan 
Rıza Nur Bey (Sinop), azınlıklar ve buna ilişkin sorunlar hakkında açık
lamalar yapmış ve milletvekillerinin sorularını yanıtlamış, görüşmelerin 
dört saat sürmesi ve vaktin gecikmesi dolayısıyle birleşime ertesi günü 
devam edilmek üzere son verilmiştir. 
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17. 3 Mart 1923'teki gizli birleşimde ilk sözü alan Hüseyin Avni Bey 
(Erzurum), andlaşma yapmak işinin zor bir mesele olduğunu, bilim ve 
deneyim istediğini, Avrupalı bilim adamlarının yüzlerce kitap karıştıra
rak, deneyimli devlet adamlarına danışarak bize sundukları projeyi Ve
killer Heyetinin veya danışmanlarının incelemesinin bir sonuç vermeye
ceğini, bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini söyleyerek yeni bir 
tartışma açmış, milletvekillerinin konu üzerinde görüş ve düşüncelerini 
belirtmelerinden ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin konuşmaları 
cevaplandırmasından sonra bir gün önce verilen karara dönülerek, an
cak karar, açıklama yapmak üzere kürsüye gelecek temsilcilerin önce 
Anlaşma Devletlerinin projesi, sonra bizim projemizi okuyarak hangi 
maddeyi kabul, hangisini red ettiğimiz hakkında bilgi vermeleri şeklinde 
uygulanarak görüşmelere devam edilmiştir. 

Söz alan Temsilci Hasan Bey (Trabzon), iktisadî ve malî konularda 
açıklama yapacağını söyleyerek önemli bir sorun olan Osmanlı borçları
nın ne şekilde, kimler arasında hangi koşullarla bölüneceği üzerinde 
durmuş, anlaşma Devletlerinin Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğunun 
tek varisi olarak görmek istediklerini, halbuki Türkiye'nin Osmanlı 
İmparatorluğunun uzantısı değil bölünmeye uğramış bu imparatorluğun 
haleflerinden biri olup, dolayısıyle; alacak ve borçta payının bu oranda 
hesap edilmesi gerektiğinin savunulduğunu ifade ile diğer malî ve iktisa
dî konularda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayarak geniş açıklama
larda bulunmuştur. 

Aynı gün 3. oturumda söz alan İsmet Paşa, askerî konular ve memle
ketin savunmasına ilişkin hususlar hakkında konuşarak, her iki tarafın, 
elindeki savaş tutsaklarının geri verilmesinin kabul edildiğini, Boğazlar 
meselesinde ticaret gemilerinin serbest geçişlerinde anlaşma hasıl oldu
ğunu, savaş gemilerinin geçişi için özellikle Rusya ile diğer devletler ara
sında görüş ayrılığı bulunduğunu, bizim politikamızın Boğazlar ve Mar
mara'yı kendi egemenliğimiz altında tutup İstanbul'un güvenliğini sağla
mak esasında toplandığını, savunmamız için istediğimiz kadar kara, de
niz ve hava kuvveti yapabilme hakkımızı, ancak Boğazlar ve Ege Deni
zindeki adalar çevresinde onbeşer kilometrelik silahtan arındırılmış böl
geler kabul edildiğini, Başkanı Türk olarak teşkil edilecek bir Boğazlar 
Komisyonunun boğazlardan geçişi kontrol edeceğini söylemiş, sınırlar 
konusunda Trakyada Meriç Nehrinin, güneyde Fransa ile imzalanan 
Ekim/1921 anlaşması ile belirlenen sınırın esas alındığını, Irak ile sını
rın imzadan bir yıl sonra Türkiye ile İngiltere arasında dostluk çerçeve
sinde çözüme bağlanacağını, anlaşma olmazsa Cemiyeti Akvam'a gidile
ceğini ifade etmiş ve bu arada milletvekillerinin sorularını da yanıtlamış
tır. 
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İsmet Paşa'nm açıklamalarını tamamlamasından sonra söz alan İcra 
Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, Yüce Meclisin kararı doğrultusunda İs
met Paşa ve diğer iki temsilcinin andlaşma projesindeki bütün konuları 
metinler üzerinden Genel Kurula açıkladıklarını, bundan sonra Vekiller 
Heyetinin görüş ve düşüncelerinin Meclise arzedileceğini, sonra da mil
letvekillerinin görüş ve eleştirilerinin dinleneceğini ve sonuçta milletin 
gerçek temsilcilerinden oluşan Yüce Meclisin milletin istek ve beklentisi
ne göre kararını vereceğini beyan etmiş, ertesi günü görüşmelere devam 
edilmek üzere birleşime son verilmiştir. 

18. 4 Mart 1923'tekl gizli birleşimde devam eden görüşmelerde, mil
letvekillerinin Boğazlar, Mezarlıklar, Sınırlar, Ege Adaları ve Musul konu
ları üzerinde sözle veya önerge vererek sordukları soruları İsmet Paşa ya
nıtlamış, bu arada Reşat Bey (Saruhan) in, görüşmelere başlanmazdan 
önce kabul edilmiş olan önergede danışmanların da dinlenmesi öngörül
düğü halde bunlar henüz dinlenmemiş olduğundan görüşmeler tamam
lanmış sayılamayacağını ifade etmesi üzerine söz alan İcra Vekilleri He
yeti Reisi Rauf Bey, İsmet Paşa ile aynı kanıda olarak Temsilciler Kurulu 
ile danışmanlar arasında hiç bir konuda görüş ayrılığı bulunmadığından 
ayrıca dinlenmelerine gerek görmediklerini, eğer danışmanlar içinde ayrı 
görüşte olanlar var ise, bunu açık yüreklilikle kürsüde ifade edebilecek
lerini söylemiş, uzun tartışmalardan sonra alman ilk karar gereğince da
nışmanların dinlenmesi uygun görülmüştür. 

Aynı birleşimdeki ikinci oturumda danışmanlardan Zekâi Bey (Ada
na) ile Zülfü Bey (Diyarbakır), danışmanların çalışma yöntemleri ve yap
tıkları işler hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra Rasih Efendi 
(Antalya) ve yedi arkadaşının, milletvekillerinin daha ziyade aydınlanma
ları için Barış Hazırlıkları Komisyonunda çalışmış arkadaşların da malî 
ve adlî meseleler hakkında açıklama yapmalarını isteyen önergeleri üze
rine söz alan İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, Barış Hazırlıkları için 
bir kısmı Babıâli'de olmak üzere dört yıldır komisyonlar halinde çalışıldı
ğını, Komisyonların vardığı sonuçların tamamının Temsilciler Kuruluna 
verildiğini, kurulun bunlardan gerekenleri kullandığını, bu önerge kabul 
edildiği takdirde Komisyonlara katılanların hepsinin çağırılarak dinlen
mesi gerekeceğini, bunun da günler alacağını, halbuki gün geçtikçe düş
man cephesinin kuvvetlenmekte olduğunu söylemiş, oya konulan önerge 
red edilerek görüşmelere geçilmiştir. 

Hüseyin Avni Bey (Erzurum), uzun konuşmasında özellikle Musul üze
rinde durmuş, bu sorunun çözümünü bir yıl sonraya Akvam Cemiyetinin 
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kararma bırakmanın Musul'u İngilizlere terketmekle eşit anlam taşıdığı
nı, gerekirse bir yıl sonra savaşla alırız demenin aldatmaca olduğunu, 
Misakı Milli'den ödün verilmemesi gerektiğini, aşağılanarak bir barış is
temediklerini söylemiştir. 

Hafız Mehmet Bey (Trabzon), Şeref Bey (Edirne) aynı konu üzerinde 
görüş ve düşüncelerini açıklayarak sorunların çözümüne yeteri kadar 
gayret gösterilmediğini, zafer kazanarak elde edilen haklardan ödün ve
rilmekte olduğu üzerinde İcra Vekilleri Heyeti ve Temsilciler Kuruluna 
eleştirilerde bulunmuşlardır. 

19. Bu konuda görüşmelere, alınan karar dairesinde 5 Mart 1923 bir
leşiminde devam edilmiş, Sırrı Bey (İzmit) in, ağır eleştirileri milletvekil
leri arasında hakarete varan sataşmalara neden olması dolayısiyle Baş
kan oturumu kapatmıştır. 

Sonraki oturumdaki görüşmelerde Sırrı Bey (İzmit) konuşmasını sür
dürmüş, tartışmalara milletvekillerinin de karışmaları ve eleştirilerde bu
lunmaları üzerine İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey söz alarak değini
len konulardaki eleştirileri cevaplandırmıştır. 

Söz alan Tevfık Rüştü Bey (Menteşe), barışa engel olan konu, Musul 
değil İngiltere Hükümeti ve özellikle Lord Curzon'un Türkiye'yi bir sö
mürge haline getirmeyi hedef alan politikası olduğunu, Türkiye'nin bu 
duruma düşmekten ise, savaşı sürdürmeyi yeğlemesi ve Meclisin bu ko
nuda bir karar vermesi gerektiğini, aslında İngiltere dahil Avrupa'nın ve 
hiç kimsenin savaş istemediğini, bundan yararlanılarak teşebbüsü ele 
almamızı söyliyerek barış için tutumumuzun ne olması lâzım geldiği hak
kındaki düşüncelerini geniş bir şekilde açıklamıştır. 

Aynı gün yapılan dördüncü oturumda söz alan Ali Şükrü Bey (Trab
zon) uzun konuşmasında, Mondros Ateşkes Anlaşmasının imzasından 
itibaren geçen olayları özetleyerek, o dönemde görüşmeye istekli olmamı
za rağmen karşımızda konuşacak adam bulamadığımızı, halbuki şimdi 
kazandığımız büyük zaferden sonra devletlerin bize, aman yürümeyin, 
temsilcilerinizi gönderin, görüşelim barış yapalım dediklerini, bu üstün 
duruma rağmen üç ay süren görüşmeler sonunda haklı isteklerimizden 
ödün vermek zorunda bırakıldığımızı, o büyük zaferden sonra bizi böyle 
bir duruma düşüren nedenlerin, diplomasimizin bilgisiz yönetimi, temsil
cilerimizin kesinlikle durumu iyi değerlendirip kavrayamaması ve 
görüşmeleri gereği gibi yönetememesi olduğunu söylemiş, barış görüşme
lerinin ayrıntılarına girerek, konular üzerinde varılan sonuçlar ve olması 
lazım gelen hususlar hakkında görüş ve düşüncelerini anlatmıştır. 
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Başkan, konu üzerinde daha (69) milletvekilinin söz istediğini, herke
sin söz hakkı olduğunu, bu bakımdan görüşmenin yeterliliğine dair veri
len önergeyi oya koymadığını, ancak arkadaşların tekrar yapmayarak ve 
söylenmeyen konuları dile getirmeleri gerektiğini söyleyerek görüşmeleri 
sona erdirmeyi önerdi. 

Söz alan İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, olayların zaman içinde 
durmadan geliştiğini, bu arada herhangi bir olayın savaşı getireceğini, 
halbuki Meclisin barış mı savaş mı yapalım konusunu görüştüğünü, bu 
durumda hükümetin, sonucu belirsiz, somut öneriler içermeyen görüş
melerin tehlike yaratacağına inandığını söyleyerek, isterseniz şimdi karar 
veriniz, bizi sorumluluktan kurtarınız dedi ve biran önce görüşmelerin 
sonu alınarak hükümetin ve ordulara komuta eden E.H.U Reisinin gö
revlerine hazırlanmalarına imkân verilmesini istedi. 

Sonuçta, Mehmet Emin Bey (Ergani), Sırrı Bey (İzmit), Ahmet Hamdi 
Efendi (Muş), Dr. Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) ve arkadaşları, Hüseyin Bey 
(Erzincan), Mehmet Necati Bey (Lazistan), Mehmet Salih Efendi (Erzu
rum), Yusuf Ziya Bey (Bitlis) ve arkadaşları, Emin Paşa (Sivas), Rasih 
Efendi (Antalya) ve arkadaşları, İsmail Suphi Bey (Burdur), Reşat Bey 
(Saruhan) ve arkadaşları, Mustafa Efendi (Ş. Karahisar) tarafından veril
miş olan önergeler ile Tahsin Bey (İzmir), Mehmet Bey (Biga), İlyas Sami 
Bey (Muş), Dursun Bey (Çorum), Mehmet Kadri Bey (Siirt), Hüseyin Bey 
(Erzincan), Cemal Paşa (İsparta) nm soru önergeleri okunarak görüşme
lerin devamı ertesi güne bırakıldı. 

20. Lozan Konferansmdaki barış koşulları üzerindeki görüşmelere 6 
Mart 1923'teki gizli birleşimde devam edilmiş ve ilk sözü alan Mustafa 
Durak Bey (Erzurum), TBMM'nin açılışından bu yana geçen olayları özet-
liyerek bunca fedakârlıklardan sonra kan ve can bahasına kazanılan bir 
zaferden sonra Lozan Konferansında bize sunulan barış önerisindeki ko
şulların asla yaptığımız fedakârlıklarla orantılı ve kabule şayan olmadı
ğını söylemiş ve barış koşullarının ayrıntılarına girerek bunlar hakkında
ki görüş ve düşüncelerini belirtmiştir. 

M. Durak Bey, bu arada Meclisin duygusallığına değinerek görüşülen 
metnin hükümet kararı değil, anlaşma devletlerinin önerisi olduğunu, 
son sözü Meclisin söyliyeceğini ve hükümetin de buna göre gerekeni ya
pacağını, ancak temsilcilerimiz orada bazı şeylere angaje oldukları için 
yeni temsilcilerle görüşmelere devam zorunlu olduğunu, İsmet Paşa'nın 
da hemen ordunun başına geçmesinde büyük yarar olduğunu vurgula
mıştır. 
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M. Durak Beyden sonra söz alan Yusuf Ziya Bey (Bitlis), özellikle sı
nırlar üzerinde durarak Musul ve Karaağaç üzerinde ödün verilmesini 
eleştirdi ve Fransızlarla zamanın zor koşulları içinde yapılan Ankara An
laşmasının aynen kabulü güney sınırında anormal bir durum yarattığını 
ve bir çok ailenin perişanlığına neden olduğunu, Lozan'da haklı ve kuv
vetlinin değil, diplomasinin galip geldiğini söyledi. 

Söz alan Ali Cenani Bey (Gaziantep), Konferansta görüşülen malî ve 
iktisadî konularda temsilciler kurulumuzun hatalar işlediğini, Muhar
rem Kararnamesi ve eklerinin anlaşmada yer alması, Osmanlı borçları 
için kurulan Düyunu Umumiye İdaresi alacaklılarla yapılan özel bir an
laşmaya dayandığı halde buna uluslararası bir nitelik kazandırılması ve 
para ve yabancı sermayeli şirketler konusunda alman kararların doğru 
olmadığını belirtmiştir. 

Sonraki oturumda kürsüye gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa (Ankara), 
altı yedi günden beri Yüce Mecliste devam eden görüşmelerde, bu konu 
üzerinde bir çok arkadaş söz alarak gerektiği kadar eleştiride bulundu
ğunu, bu suretle konunun bütün iyi ve kötü yönleri açıklığa kavuştuğu
nu, bu itibarla görüşmelere devamın bir yarar getirmiyeceği, aksine bu
rada konuşulanların dışarıya ve özellikle düşmanlarımıza başka yönde 
yansıyarak sakıncalar doğuracağını söyliyerek Lozan Konferansının açı
lışından itibaren geçirdiği aşamaları anlatmış, anlaşma devletlerinin ver
dikleri son barış projesinin kabul edilmez olduğunu, kesinlikle red edile
ceğini, eğer bu projenin kabulü için direnilir ise milletimiz ve hükümeti
miz için savaş zorunlu hale geleceğini, ancak bu noktaya gelinmezden 
önce alınacak başka önlemler var ise bunun da gözden uzak tutulmama-
sında ve yaşam koşullarımızı saklı tutacak bir barış yapılmasında bütün 
arkadaşlarımızın birlik olduğuna kuşkusu bulunmadığını, bu düşünce 
ile Temsilciler Kurulumuzun, sözkonusu projeye karşın eleştiri niteliğin
de bir mektup hazırlayarak anlaşma devletleri temsilcilerine gönderdiği
ni, görüşmelerin ertelenmesi bu aşamada olduğunu, Temsilciler Kurulu
nun Vekiller Heyetine onun da Yüce Meclise karşı sorumlu olması itiba
riyle yeni talimat almak üzere huzurunuza geldiğini, bu direktifin, bizim 
için önemli ve hayatî bir konu olan Musul sorununun geçici olarak erte
lenmesinden söz edilmemek, ancak idarî, siyasî, iktisadî ve malî konular
da millet ve memleketin haklarını, bağımsızlığını tam ve güvenli olarak 
elde etmek ve düşmandan kurtarılan bölgelerin kesinlikle boşaltılması ko
şulunu içermesinin uygun olacağını, Temsilciler Kurulumuzun kendisine 
verilen görevi en iyi bir şekilde yerine getirmesi itibariyle çalışmalarına 
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devamı kabul edilmesinin morallerini yükselteceğini, barışın biran önce 
gerçekleşmesi için çalışılmakla beraber gerektiğinde savaş için de gerek
li önlemleri alması Vekiller Heyetinin görevi olduğunu belirtmiş, görüş
melerin yeterliğine dair önergesi Başkanlığa sunulmuştur. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, ayrıca konu üzerinde bazı milletvekilleri
nin sordukları soruları da cevaplandırmış, daha sonra Haydar Bey (Van), 
üzerinde tartışılan Musul konusunun tarihi gelişim içinde yeri ve duru
mu hakkında geniş bir açıklama yaparak birbirimizden ayrılmaz iki kar
deş gibi yaşamakta olduğumuz Kürtler ve Türklerin çoğunlukta bulun
duğu Musul'un onyedi kazasından onaltısını elimizde tutmamızın ileriki 
barış görüşmelerinde bizim için bir avantaj oluşturacağını, gerek Vekiller 
Heyeti ve gerekse Temsilciler Kurulunun çalışmalarını takdirle karşıladı
ğını söylemiştir. 

Görüşmelerin yeterliğine dair verilen önergenin kabulünden sonra 
Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) ve 129 arkadaşının verdiği ve Anlaşma Dev
letlerinin andlaşma projesi bağımsızlığımızı giderici koşullar içerdiğinden 
kabul edilemeyeceği, bunda direnildiği takdirde savaşın milletimiz için 
zorunlu olacağı, Musul sorununun çözümünün geçici olarak ertelenme
si, Avrupa sınırının saptanması konularında Vekiller Heyeti ve Temsilci
ler Kurulunun yaptıkları açıklamalar karşısında malî, iktisadî ve idarî 
meselelerde milletimizin yaşama hakkı ve bağımsızlığımızı tam olarak gü
vence altına alacak barış görüşmelerine devam edilmesi, Vekiller Heyeti
nin Temsilciler Kurulumuza bu yolda talimat vermesine dair önergesi ile 
Vasıf Bey (Sivas) ve 53 arkadaşının verdikleri ve Anadolu millî harekâtı
nın, hayat ve bağımsızlığımıza karşı düzenlenen suikast karşısında oluş
tuğu, gerek Misakı Milli ve gerekse savaşın ana ilkesi hayat hakkımızı ve 
bağımsızlığımızı sağlamak olduğuna göre bu ilke sağlanmadan barış için 
ödünden söz etmek doğru olmayacağı, Hükümetin Yüce Meclisin talima
tına aykırı kararları ile ana ilkeleri gözardı etmiş görünmesi asla kabul 
edilemeyeceği, özellikle İstanbul ve Trakya durumu ile tazminat, onarma, 
borçlar konularını lehimize çözümleyecek barışın bir an önce sağlanma
sı yolundaki önergeleri ve ayrıca Ahmet Nafiz Bey (Canik) ve 15 arkada
şı, Ahmet Hamdi Bey (Muş), İbrahim Bey (Mardin), Necati Bey (Lazistan), 
İsmail Suphi Bey (Burdur), Hüseyin Bey (Elâziz), Sırrı Bey (İzmit), Emin 
Bey (Bursa), Cemil Bey (Kütahya) taraflarından verilen ve Misakı Milli 
esasları dairesinde hayat hakkımızı ve tam bağımsızlığımızı sağlayacak 
onurlu bir barışa gidilmesine dair önergeler ve Suriye ile sınırımızın pro
je dışı bırakılarak sonradan Fransızlarla yapılacak anlaşma ile çözüm
lenmesini isteyen Pozan Bey (Urfa) ve 41 arkadaşının verdikleri önerge 

33 

TBMM KUTUPHANESI



okunmuştur. Bu arada Yusuf Ziya Bey (Bitlis) ve 17 arkadaşı, Refik Şev
ket Bey (Saruhan) ve 11 arkadaşı birer önerge vererek gerek milletvekil
leri tarafından verilen önergeler ve gerek hükümetin istek ve önerilerine 
konu olan bütün meselelerin ad okunmak suretiyle oya konulmasını is
temişlerdir. 

Söz alan İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Bey, Lozan Konferansmdaki 
görüşmeler sonunda Temsilciler Kurulumuza verilen andlaşma projesi, 
önce hükümet, sonra da Yüce Mecliste tartışıldığını hükümetin gerekli 
açıklamaları yaparak projenin kabul edilemez olduğunu, bunu kabul et
mektense savaşa gitmek gerektiğini, ancak savaştan önce görüşmelerle 
olumlu bir sonuca varmak olasılığı bulunduğunu saptadıklarını, bu du
rumda projeyi toptan red ederek Mudanya Ateşkes Anlaşması sona er
miştir demek uygun olmayacağını, barışı aramaya devam ve bunu bu kı
sa zamanda gerçekleştirmeye kararlı olduklarını belirterek barışın, ma
alesef Karaağaç'ı terketmek, Musul işini bir yıl sonraya bırakarak İngiliz
lerle kendi düşüncemiz doğrultusunda çözümlemek, ya da Akvam Cemi
yetinin kararını beklemek, uygun ise bu kararı kabul etmek, malî ve ik
tisadî konularda mukabil projeyi saptadığımız esasları sağlamak suretiy
le gerçekleştirilebileceğine inandığını söylemiş ve bu hususların Reşat 
Bey (Saruhan) ve arkadaşlarının verdiği önergede belirtildiği gibi ad oku
narak oya konulmasını isteyerek bu suretle hükümetin tutumu ve çalış
mak imkânının mevcut olup olmadığı anlaşılacağını beyan etmiştir. 

Önergenin oya sunulmasına bazı milletvekilleri karşı çıkmış, Selâhat-
tin Bey (Mersin), Sırrı Bey (İzmit), Ali Şükrü Bey (Trabzon), Mehmet Şük
rü Bey, Hulusi Bey (Karahisarısahip), Hakkı Hami Bey (Sinop) İçtüzük'e 
aykırı bir işlem yapıldığından bahisle oylamaya katılmayacaklarını söyle
mişlerdir. 

Sonuçta Başkan oylamaya katılan (190) milletvekilinden (170) inin 
önergeye beyaz oy verdiğini açıklamış, Rauf Beyin teşekkür konuşmasın
dan soma bu konudaki görüşmeler son bulmuştur. 

KONUNUN SONRASI : 
TBMM'deki bu görüşmelerin ışığı altında İcra Vekilleri Heyetince ha

zırlanan karşı barış projesi, 8 Mart 1923'te Lozan Konferansına sunul
mak üzere İstanbul'daki Anlaşma Devletleri Temsilcilerine verilmiş, 31 
Mart 1923'te Londra'da toplanmış olan Anlaşma Devletleri Temsilcileri 
TBMM Hükümetinin notasına cevap vererek Lozan'a tekrar delege gönde
rilmesini istemişlerdir. 

34 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM Hükümeti, bu notaya cevabını ve 23 Nisan 1923'te görüşme
ye başlanması için delegelerini göndereceğini 7 Nisan 1923'te bildirmiş, 
İsmet Paşa Başkanlığındaki Türk Delegasyonu, Lozan'a gitmek üzere 18 
Nisan 1923'te Ankara'dan ayrılmıştır. 

Lozan Konferansı kararlaştırıldığı gibi 23 Nisan 1923'te açılmış, 24 
Temmuz 1923'te Barış Andlaşması taraflar arasında imza edilmiştir. 

Andlaşma, 11 Ağustos 1923'te II. dönem çalışmalarına başlayan 
TBMM tarafından 23 Ağustos 1923'te onanmıştır. Bu konuda Mecliste 
geçen görüşmeler için Bk. Türk Parlamento tarihi Cilt II, Lozan Barış 
Andlaşması. 

35 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



I. BÖLÜM 

TUTANAKLARDAN 
SAVAŞ İÇİNDEKİ ATEŞKES 
GİRİŞİMLERİ VE MUDANYA 

KONFERANSI 

37 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



Gizli Celse Zabıtları 

C. 2 - S. 672 : 675 

YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ İNİKAT (Birleşim) 

2 Şubat 1922 Perşembe 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reis Vekili Faik Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan)- Sait Bey (Muş) 

REİS - Celse kuşat edilmiştir. 

1. - Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Avrupaya azimeti. 

REİS - Söz Yusuf Kemal Beyin. Buyurun efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Efendim, son zamanlarda cereyan 
eden vukuatı nazarı itibara alarak ve bazı istihbaratımızın bize verdiği fikirlere tabi olarak 
Roma, Paris ve Londra'ya tarafımızdan bir heyet izamı veyahut yalnız Hariciye Vekilinin azi
meti muvafık görüldü. Bu hususta hakikaten biraz geç kalındı. Fakat vuku bulan istimza
cımıza gerek Fransa'dan ve gerek doğrudan doğruya Londra'dan aldığımız cevaplara naza
ran, bunun faideli olacağım zannediyoruz. Geç olsa dahi yine faideli olacağını zannediyo-
uz. 

BEHÇET BEY (Kângırı) - Geç mi haber alındı, geç mi düşünüldü? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim bunu yeni düşünmüyoruz; çoktan beri dü
şünüyoruz. Fakat muhtelif avamil ve mülâhazat, bugüne kadar bu işi tehir etti. Şimdi ümid 
ediyoruz ki böyle bir seyyahat bize faide verecektir ve ne suretle faide vereceğini de pekâlâ 
takdir edersiniz. Yalnız bu hareketimiz yani Hariciye Vekilinizin bu hareketi, Heyeti Âliye -
nizin tasvibine iktiran ederse onu, evvelemirde bir hafi celsede istihsal ettikten ve buna ka
ni olduktan sonra, bir celsei aleniyede bir iki sözle bunu mevzuubahis edip sizden müsa
ade alırız. Benim muvaffakiyetim, tamamiyle sizin ve milletimin muvaffakiyetidir. Maruza
tım bundan ibarettir ve rica ediyorum, meselenin mahiyeti vesaire hakkında şimdiden raü-
nakaşata girişmek muvafık değildir. (Doğru doğru sedaları) 

SALAHATTİN BEY (Mersin) - Gayet mühim olan bu meselede arkadaşlarıma muvaffa
kiyet temenni ederim. Hariciye Vekili Beyefendiye gösterilecek itimat, Meclisin bu mesele
de muvaffak olması için lâzımdır. Bu itimat meselesinde müttehit bulunulmasını arkadaş
lardan rica ederiz. Ancak meselenin mütevekkıfı aleyhi ve manahnüfihi üzerine konuşmak 
da lâzım. Hariciye Vekili Beyefendinin pek mühim olan bu seyyahatlerinin bir iki ay devam 
etmek ihtimaline binaen heyetin yevmiye ve masarifi zaruriyelerine sarfedilmek üzere Ha
riciye bütçesine 160 bin lira tahsisat ilâvesi lâzım geliyor. (Gürültüler, fısıltılar...) Binaena
leyh aleni celsede bu para meselesini müzakere etmek lâzımdır. Tasvip buyurursanız, üç 
dört maddeden ibaret olan ve Hariciye bütçesine ilâve edilecek bu tahsisat meselesinin esa
sını şimdi halledelim. Masarifin bir kısmı 1338 senesine devrolunacaktır. Geçen sene oldu
ğu gibi iki türlü muameleye mecbur olmamak üzere bu tahsisatın bakiyesinin, sarfoluna-
mayan kısmının; 1338 senesine devri iktiza eder. Bunun için de Hariciye ve Maliye Vekâ
letleri memurdur gibi bir şekli resminin de kabulünü zaruri görüyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Şimdi efendim, bendeniz gidiyo
rum. Yanıma buradan umuru siyasiye müdürünü ve hukuk müşavirini ve iki kâtip alıyo
rum. Sonra Erkânı Harbiyeden de bir mütehassıs Erkânı Harp zabiti veriliyor. Oldu 5... Bu
radan ileri gittiğimiz vakit, istanbul tarikiyle geçeceğiz ve İstanbuldan da icabedecek bir ki
şinin bana refakat etmesini rica edeceğim; oradan Avrupaya gideceğim. 
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Avrupa'da efendiler; şimdi arzediyorum; rüzgârdan da istifade edeceğim. Yani orada 
bulunan bütün Türklerden ve orada bulunan bütün islamlardan istifade edeceğim. Daha 
ziyade tafsilâta girişmek istemiyoruz. Heyetimiz bir heyeti mahsusa haline inkılâbederse o 
zaman Hükümet Meclisinize danışarak haber gönderir. Şimdi bu heyet, bir heyeti mahsu
sa halinde değil, yalnız Hariciye Vekilinin seyyahati halindedir. İleride, arzettiğim gibi, ihti
mal bir heyeti mahsusa haline inkılâb eder. O zaman buradan lâzım gelen zevat, arkadaş
lar; tefrik edilir, gönderilir. Orada mütehassısların kâffesinden istifade edeceğim. Anın için 
listede bu para ona göre istenilmiştir. Buradan göndereceğiniz heyeti mahsusa da bu tah
sisatta dahil olacaktır. 

Tekrar tekrar arzediyorum; mesele çok münakaşaya gelir bir mesele değildir. Arzetti
ğim gibi Londra'dan, İngiltere'den ve Roma'dan istihraç ettik, buradan da görüşülmesi lâ
zım gelen yerlerle görüştük ve bu meseleyi kararlaştırdık. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Yusuf Kemal Beyin, Şark siyasetini takip ile muvaf
fak olduğu kadar garp siyasetinde de muvaffak olacağına şahsı itibariyle itikadı var mı? 
Çünkü garpte Yusuf Kemal Bey; şark siyasetinin muakkibi olarak tanılıyor. Bu hal kendi
sinin gitmesine bir mani teşkil eder mi, etmez mi? (Gürültüler) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Tekrar tekrar Hafız Mehmet Bey biraderime teşekkür 
ederim. Çünkü doğrudan doğruya benim şahsımı mevzuubahsetti. 

Arkadaşlar, bu hususta düşündük, taşındık; en muvafık olarak oraya, garbe; şark si
yasetini yapan bir adamın gitmesini muvafık bulduk. (Doğrudur sadaları) Şark siyasetini 
yapan bir adam; bu memlekette bir dost yaptı, buraya geldi ve bunu Meclisiniz de kabul et
ti ve elhamdülillah memleketi hiç bir yere esir etmedi ve etmeyecektir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) - Bu hal, şarklılarla olan münasebaümızı 
ihlâl edecek mi, etmeyecek mi, diye, kıymettar zamanlarımızı bihude geçirmeyelim. Celseyi 
bir an evvel aleniye tahvil edelim. Hariciye Vekiline beyanı itimat eyleyelim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Yani efendi; memleketin mukadderaü hakkında bir 
mesele mevzuubahis olurken susalım, ağzımızı örtelim, kapayalım; öyle mi?... Kimse söz 
söylemesin mi? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Efendim, Hariciye Vekili Beyefendiye teşekkürlerimi arze-
deceğim; bu seyyahat geç kalınmasına rağmen her ne vakit yapılsa çok muvafıktır. Haki
kati daima olduğu gibi görelim; bütün muvaffakiyat; ajıcak tevhit ve teşriki mesai sayesin
dedir. Memleketler; dahilerin değil; aşık adamların mesaisiyle, vazifelerine sarılmaları su
retiyle kurtarılmıştır. Yalnız Hariciye Vekili Beyefendiye refakat edecek mütehassısların yi
ne bu Meclisin sinesinden çıkmasını temenni ederim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - İlk söz benimdir; Tunalı Hilmi Beyin teklifini kabul edelim, 
çıksın gitsin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, T.B.M.M. burada teşekkül ederken kendisi
ni süngüsüyle civar devletlere takdim etti ve dost milletlere de... Fakat bütün milletlerin 
yaptığı gibi hukukunu siyaseten halletmek cihetini de maalesef ihmal etti. Yani teşekkülü
müz günü, muhtelif yerlere bir çok heyetlerimiz gidecekti ve feryatlarımızı dinletecekti. 
Amerikalılar; buraya gelip giden muharirlerin neşriyatını gazetelerine sokmadılar; çünkü 
Türkler vahşidir, barbardır dediler. Biz bu hususta hâlâ bugüne kadar lakayt kaldık. Ge
çen sene de bize bir kapı açılmıştı : Londra bizi müzakereye davet etti. Diğer taraftan Yu
nanlıları üzerimize hücum ettirdi. Fakat elharbi hud'atin; biz ondan istifade edecektik, ma
alesef edemedik. Azmimiz, Allahın inayeti ve süngülerimizin kuvvetiyle Avrupalılar huku
kumuzu tanımak istiyorlar ve Meclis müttehiden kendilerine müzahirdir. Bizim meşru hu
kukumuzu süngümüzle beraber, siyasî mesai ile de halletmek için tesirler yapacaktır. Zan-
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nediyorum ki 45 milyon lirayı bilâ münakaşa feda eden bu millet bu 160 bin lirayı da seve 
seve verecektir. Yalnız temenni edeceğim ki bu para heder olmasm ve bunun iyi semerele
rini görelim... Meclis bu hususta kendilerine müzahirdir. Yalnız müteessirim ki, gidecekle
ri zaman hakikî programlarını bize okuyamayacaklardır. Mesailerinde müşkülâta maruz 
kalacak bir hale mahal kalmamasını da temenni ederim. Şunu bilmünasebe söyleyeceğim 
ki : Muhtar Beyin geçen sene; siyaseti cihane hitap ve Türklere yakışmayacak bir vesikası 
vardır. İşte böyle bir şey tekerrür etmesin. Hariciye Vekili Bey inşallah müşkülâta duçar 
olmayacaklardır. Buradan çıktıktan sonra, buyurdukları gibi; rüzgârdan bile olsa istifade 
edeceklerdir. Her ne yaparlarsa itimadı kâmilemiz vardır; katiyen kendisine müzahiriz. Biz 
kendisine müzahir oldukça mesailerinde muvaffak olacaklarına ümidimiz vardır. Bu işde 
geç kalmış oldukları halde, vazifelerini yaptığından dolayı teşekkür ederim. 

REİS - Müzakerenin kifayetini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS - Bir takrir geldi efendim. 

(Tevfik Rüştü Bey ve Rüfekasımn takriri okunur) 

REİS - Takriri reylerinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Takrir reddolun-
muştur. 

Efendim Hariciye Vekili Beyefendinin izahatları veçhile seyyahetlerini kabul edenler el 
kaldırsın... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim bu kanunun usulen Muvazenei Maliye Encümenine gitmesini kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

REŞAT BEY (Saruhan) - Muvazenei Maliye Encümenine havalesi lâzım gelen bir mese
le encümene havale edilmeksizin kabul edilmiştir. Bundan müteessir olan encümen, arzı 
istifa ediyor. (Gürültüler) (Kabul, kabul sadaları) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Muvazenei Maliye Encümeni Reisi; kıymettar bir arkada
şımızdır; meseleyi yanlış anlamıştır. Muvazenei Maliyeye dahil olan arkadaşlarımızın kâffe-
si buradadır. Ortada Muvazenei Maliyenin salâhiyetine tecavüz yoktur; yine biz kabul edi
yoruz, mesele bundan ibarettir. 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) - Efendim meselede sui tefehhüm vardır. 
Zannolundu ki Meclis Muvazenei Maliyenin salâhiyetine tecavüz ediyor. Encümenler; her
hangi bir encümen olursa olsun, Meclisin mevzuubahis ettiği mesaili ihtisas dahilinde tes
hil için fikir istihsali zımnında ayrılmıştır. Eğer Heyet Umumiye bu meseleyi uzun boylu tet
kike hacet görmezse encümene havale etmeyebilir. Bununla, Muvazenei Maliye Encümeni
nin hukukuna tecavüz nereden anlaşılıyor? Hiçbir tecavüz yoktur; Meclis mübrem görmüş
tür ve Muvazenei Maliye Encümenine vermeksizin kabul etmiştir. Mesele bundan ibarettir. 

EMİN BEY (Erzincan) - Ahvale dair maruzatta bulunacağım. Encümen bu hareketi, 
hukukuna tecavüz suretinde telâkki ediyordu ise reye konulmadan evvel itiraz etmeli idi. 
Böyle bir talep vaki olmamıştır ve meseleyi Heyeti Umumiye kendisine maletmiştir. İkinci 
defa olarak da Muvazenei Maliye Encümenine gidemez. 

HÜSREV BEY (Trabzon) - Bu kanunun encümene gitmesinde hiçbir mahzur yoktur. 
Bu paranın seyyahate tahsis olunup olunmaması meselesi gayet mühimdir. Bunun için bu 
mesele mevzuubahis olmadan, celsei aleniyede tasvib ederiz. 

VEHBİ BEY (Karesi) - Efendim, Nizamnamei Dahilî sarihtir; bu gibi muamelât encüme
ne gider. Varidata taalluk eden mesail de Muvazenei Maliye Encümenine gider. Bizim Mec
lisin daima asabileştiğinin sebebi işin çok sürünmesindendir, encümenlerde çok kaldığın
dandır. Hiç zannetmiyorum ki, bu teklifte, Muvazenei Maliye Encümeni lâ desin. Mesele, 
bu tahsisat hangi fasla konacak ise, usulü maliyeye tevfikı muamele için tetkik edip getir
mekten ibarettir. Binaenaleyh encümene gitmesinde bir beis yoktur ve bunun için ne Ha
riciye Vekâletinde ve ne de Hükümet de hiç bir mani yoktur. 
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HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) - Şekilperesttik yapmayalım. Hariciye Vekâletinin filan
ca faslına şu kadar lira ilâve edilmiştir, diye bir karar ittihaz edelim, mesele bitsin. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Arkadaşlar; biz gizli bir şey yapmı
yoruz, bir şey kaçırmıyoruz. Ben, Hariciye Vekili bu hususta kemali samimiyetle ve her tür
lü tetkikatın icrasına taraftarım. Yani Muvazenei Maliye Encümeni bunu filâna çok yevmi
ye verilmiş, filâna az yevmiye verilmiş diye tetkik etmek istiyorsa kabul ederiz. Yalnız aleni 
celsede; izahat verilmeksizin faslı mahsus olarak ilâve edilmeli. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) - Efendim bunun Muvazenei Maliye Encümenine gitme
sinde bir mahzur yoktur; yarım saatlik bir işdir. Encümen heyeti umumiyesi de lütfen bu
nu tasvib ederler, yarım saat içinde meseleyi bitiririz. Yalnız mesele kanunî olmuş olur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) - Nazik ve mühim mesaüde, ufak bir sektenin bi
le meseleye tesiri olacağını zannediyorum. Çünkü ray üzerinde giden bir lokomotifin önü
ne ufak bir taş bırakılırsa yoldan çıkar. Bendeniz çok rica ediyorum; encümenin reisi muh
teremi Reşat Beyefendiyi gayet nezih bir zat olarak tanıyorum. Bu meselede her ne suretle 
olursa olsun, herhangi bir usule karşı fedakârlık etsin, fedakârlıklarla her şey hâsıl olur. 
Rica ederim bu istifayı geri alsınlar. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Bu meselede encümen reisi, encümeninizin namü he
sabına hareket etmiştir. Bu bütçeyi tabettirip Meclisinize getirinceye kadar parça parça ev
rakı... toplamıştır. Ne kadar kanun çıkarsa çıksın mutlaka encümenden geçmeli ki usule 
muvafık olsun. Bu meselenin encümene havale olunması teahhuru mucib olmaz. Reşat Be
yin iddiası; muamele usulden harice çıkartılıyor, bunun usule ircaı içindir. 

REİS - Heyeti umumiye encümene uğratmaksızın da kararını verebilir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Arkadaşlar; demin Tevfik Rüştü Bey arkadaşımız; ... mü
nakaşaya hacet yoktur ... mebusluğa namzetliğimi vazederken sulh meselesi için namzet
liğimi vazediyorum. (Gürültüler) İstanbul'da ben kürsüye çıkmadım. Arkadaşlar tekrar edi
yorum, şu dakikada Allahım bana bir kudret verse de Avrupa'ya bir anda uçuversek. Usu
le ne hacet? Vatan meselesi ortada iken usule ne hacet? Bu böyledir efendiler. (Gürültüler) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Abdullah Azmi Efendinin ifadeleri gayet doğrudur ve zan
nederim ki Reşat Beyefendi de bu ifade üzerine ... ve borcudur ve zannediyorum ki bu va
zifeden kaçınmayacaklardır. Onun için kanuna ittiba olunmasmı teminen, söylenmiş olan 
sözleri o suretle telâkki ile, rica ederim encümen istifa etmez, vazifesini ifa eder. Yalnız ya
pılacak muamele; bunun berayı muamele bize havalesini talep ve temenniden ibarettir. İş
te bu kadar; başka mesele yoktur. (Muvafık, muvafık sadaları) 

REİS - Kifayet hakkında takrirler var. Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın. (Reye ha
cet yoktur sadaları) (Müzakere kâfi görüldü) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Mesele hitam bulduysa; bu hafi 
celsede gösterdiğiniz asarı itimada karşı teşekkür ederim. 

Yalnız bir noktayı arzedeyim; ben gittikten sonra, gözden ırak olan gönülden de ırak 
olur kaidesine tevfikan beni nazardan dür tutmayınız rica ederim. Ben orada muntazam ve 
meşru bir devletin memuru olmaktan başka bir şey olmayacağım; elimden geldiği kadar 
Hükümete arzı malûmat edeceğim ve cümlenizin karşısında arzediyorum : Her ne suretle 
olursa olsun, bir gün beni itham ederseniz, bana sormadan itham etmeyiniz. 

REİS - Şu halde bu mesele celsei aleniyede reye konulacaktır. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 14 : 19 

ÜÇÜNCÜ İNİKAT (Birleşim) 

6 Mart 1922 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

2. - Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl Beyin; Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Av
rupa seyahatine giderken İstanbul Hükümeti ile Halife ile yaptığı temasla alâkalı sual ve is
tizahlara cevabı. 

REİS - Buyurun Celâl Beyefendi. 

MAHMUT CELÂL BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Saruhan) - Hariciye Veküi Yusuf Ke
mal Beyefendinin İstanbul'dan geçerek Avrupa'ya seyahati hakkında muhterem arkadaşla
rımızdan Diyaribekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin bir istizah takriri vardır resen. Yine kıymet
li arkadaşlarımızdan Aydm Mebusu Tahsin ve Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beylerle rüfe-
kasınm ikinci bir istizah takriri vardır. Trabzon Mebusu Hafız Mehmet Beyin de bir sual 
takriri var. Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, Hariciye Vekilinin İstanbul'daki temasla
rından ve Ahmet İzzet Paşanın riyaseti altında ayrıca bir heyet gitmesinin ne sebebe meb-
ni olduğunun izah edilmesine dair bir talebi mevcuttur. Bunlar hakkmda Heyeti Âliyenize 
arzı malûmat etmek istiyorum. Evvelâ takrirleri okuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Celsenin hafi olması lâzımdır. 

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin Sultan Mehmet Sâdisi ziyaret ettiği sahih midir? Sa
hih ise veliahdın tebrik mektubuna nezaketen olsun cevap yazılmasını muvafık görmeyen 
Büyük Millet Meclisinin arzusuna tevfiki siyaset etmek mecburiyetinde bulunan Heyeti Ve
kile bu temasa müsaade etmiş midir? Etmiş ise bunu ne suretle Büyük Millet Meclisinin 
siyasetine tevfik etmiştir? Eğer Yusuf Kemal Bey bilâ istizan bu temas ve ziyarete ictisar et
miş ise Heyeti Vekile bunun hakkında ne düşünmüştür ve ne gibi bir muameleye teşebbüs 
etmiştir? Buralarının Heyeti Vekile Riyasetinden müstacelen istizah edilmesini teklif ederiz. 

27 Şubat 1338 

Sivas Kütahya Van Bolu 

Ziyaettin Cemil Hakkı Şükrü 

Karahisanşarki Kırşehir Aydın Genç 

Mustafa Yahya Galip Tahsin Celâl 

İsparta İsparta Biga Kayseri 

Remzi Mehmet Nadir Mehmet Osman 

Gaziantep Gaziantep Bitlis 

Ragıp Addurranman Lami Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 

Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi Avrupaya gitmek üzere İstanbul tarikini ihtiyar 
etmişti. Yirmi güne karib bir zamandan beri orada ikamet etmektedir. Bir huzura çıktığım 
haber aldım. Bu bir hakikat mıdır? Hakikat ise hangi sıfatı salahiyetle o huzura çıkmıştır? 
Meclisi Âlinin muvafakati alınmadan Heyeti Vekile böyle bir salâhiyet vermiş midir? 
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İstihbaratıma nazaran Yusuf Kemal Beyefendi; Tevfik, İzzet Paşalarla huzura çıktığı zaman 
Padişah arzunuz veçhile sizi bir tebaa gibi kabul ediyorum diye iltifatta bulunduğu mervi-
dir. Büyük Millet Meclisinin istiklâl ve hakimiyetini ihlâl eden bu ahvali müessife ne ile te
lâfi edilecektir? 

Bu tarzda muameleye duçarından sonra Yusuf Kemal Beyefendinin Avrupa'ya gitmesi
ne mahal kalmamıştır. 

Metni takrirde münderiç hususatı Heyeti Vekile Riyasetinden istizah eylerim. 

1 Mart 1338 

Diyarıbekir Mebusu 

Hacı Şükrü 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Reis Bey; usul hakkında söz istiyorum. (Usul, usul, ne ola
cak? İstemez sesleri) Söz istiyorum, usul hakkmda... Hakkımdır. 

REİS - Meclis, Hariciye Vekiline söz verdi. Bitirmeden nasıl usul olur? (Sonra söylesin 
sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY ((Karahisarı sahip) - Efendim; malumu âliniz istizah takrirleri 
reye konulmak icap eder ve kabul edildikten sonra müzakere açılır. Bir defa istizah takrir
lerini reye koyunuz. Meclis kabul ediyor mu? Sual takriri de öyledir. 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKİLİ (Saruhan) - Karesi Mebusu Abdülgani Efen
dinin sual takririni okuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Hariciye Vekilimiz Yusuf Kemal Beyefendinin tahtı riyasetindeki heyetin Avrupa'ya azi
met ettiği bir sırada İstanbul hükümeti Hariciye Nazırı Ahmet İzzet Paşanın riyaseti altın
da da bir heyetin Avrupa'ya azimet edeceği evrakı havadiste görülmüş ve fakat bu seyahat-
tan hakikî maksat ve mana ne olduğu vazıhan anlaşılamamış olmakla Hariciye Vekâleti Ve
kili Celâl Beyefendinin bu hususta Meclisi Âliyi tenvir etmek üzere izahat ita buyurmaları
nı arz ve teklif eylerim. 

5.3.1338 

Karesi 

Abdülgafur 

Şunu ilave etmek istiyorum ki, Tahsin Beyin on beş... 

TAHSİN BEY (Aydın) - İstizah takririnin Meclisi Âlice kabul edilip edilmiyeceğinin ev
velâ reye konmasını teklif ederim. 

REİS - Efendim müsaade buyurun. İstizah takrirleri mesmuu âliniz oldu. Meselenin 
fevkalâde nezaketi hariciyesine binaen celsei aleniyede bu takrirleri mevzubahis etmeği Ma
kamı Riyaset mahzurlu buldu. Hariciye Vekâleti Vekili Beyefendi de aynı noktai nazardan 
mahzurlu gördüler. Şimdi heyeti âliyenize arz edildi, mesmuu âliniz oldu. Bu istizah takri
rini kabul veya ademi kabul yine Heyeti Âliyenize aittir. Reyinize arz ediyorum. İstizah tak
ririni kabul ile Hariciye Vekili Celâl Bey tarafından cevap verilmesini kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın... (Ekseriyetle kabul edildi) (Sual şeklinde sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydm) - İstizah takriri Heyeti Vekile Riyasetine varit oluyor. 

REİS - Heyeti Vekileden istizahınızdan vaki olan şeye hariciye Vekili Bey cevabını ve
recektir. Heyeti Vekile Hariciye Vekiline havale etmişti. Mesul memur kendileridir, cevabı
nı vereceklerdir. 

Buyurun Celâl Bey. 
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MAHMUT CELÂL BEY (Hariciye Vekili) (Saruhan) - Yusuf Kemal Bey hareketlerinden 
evvel Heyeti Âliyenize ber tafsil maksadı seyahati hakkında izahat verdiği veçhile Avrupa'ya 
hareketinden maksadı aslî oradaki cereyan ve efkârı anlamak ve bizim maksat ve matalibi 
milliyernizi anlatmaktır. Yani bir kelime ile hülâsa etmek lâzım gelirse siyaseten tenvir ve 
tenevvür için bir seyahat ihtiyar etmişlerdir. Buna ilâve edebilecek bir şey varsa o da İngi
lizlerle Fransızların arası açılmıştı ve bu açıklıktan istifade edip etmemek imkânı mevcut 
mudur? Bunu da tetkik eylemek idi. Yusuf Kemal Bey bu izahatı esnasmda İstanbul'dan 
Avrupa'ya gideceğini Heyeti Âliyenize söylemekle hemen ittifakla itimadınıza da mazhar ol
duğunu ilâve ve kaydetmek isterim. 

Takrirlerin ruhu müeddası Yusuf Kemal Bey İstanbul'a niçin gitmiştir ve İstanbul ile 
temasına Heyeti Vekile salâhiyet ve mezuniyet vermiş midir? Bu tarzı hareket bizim siyase
timiz üzerinde muzır olmuş mudur? Bendenizin anladığım bunlardan ibarettir. 

Evet efendiler; Heyeti Vekileniz Yusuf Kemal Beyin İstanbul üzerinden Avrupa'ya geç
mesini ve arz edeceğim esbap dolayısiyle Padişah ile görüşmesini tensip etmiş ve kendisi
ne salâhiyet vermiştir. Bunun esbabı sevaikini de biraz maziye doğru ircaı nazar ederek 
aramaklığımız lâzımdır. Biliyorsunuz ki, İstanbul'da bir Damat Ferit Paşa hükümeti vardı. 
Bunun vasfı mümeyyizini kısaca anlatmak için o hükümetin çıkardığı ve kendisinin sada-
ratine ait olan hattı hümayunu, meşihati işgal eden zatın çıkardığı fetvaları hatırlatmak is
terim... Onlar bütün milletin birbirine karşı kılıç çekerek kanını heder etmesini mubah kı
lıyordu. Bittabi böyle bir hükümet yaşayamazdı ve yaşayamadı. Onu bugünkü kabineyi 
teşkil eden Tevfik Paşa ve Tevfik Paşa kabinesinde en mümtaz bir sima olarak birtakım rü-
fekasmı istihlâf ettiler. İzzet Paşa mevkii iktidara gelir gelmez Anadolu ile temas etmek is
temiştir ve o temasında da, vaki olduğu zamanda da, "Sevr" muahedesinden dem vurmuş
tur. Kendisine maksadı millimiz anlatıldığı ve istiklâl için uğraşıldığı ve Misakı Milliyi temin 
etmekten başka memleket için felah olmadığı anlatıldığı zaman Anadolu ile yakından gö
rüşmesini talep etmiştir ve haber göndermiştir. Kendinin de bu talebi isaf edilerek Bilecik'te 
mülakat vaki olmuştur. Bilecik'te mülakat esnasmda Reisi Muhterememiz Paşa Hazretleri 
İsmet Paşa, bendeniz, Kılıç Ali Bey, Muhittin Baha Bey, Hakkı Behiç Bey bulunuyorlardı ve 
biz itiraf edelim ki orada tesadüfen bulunuyorduk. Mülakat Reis Paşa Hazretleri tarafından 
olacaktı. Ve ilk mülakatı müteakip Reis Paşa Hazretlerinin bizim de sıfatı mebusiyetimize 
hürmet ederek müzakerata iştirak ettirdiler. Cereyan eden ahvali o zaman bir mebus sıfa-
tiyle yakından gördüm. O zaman bize telkin etmek istedikleri -dolayısiyle- kâğıt üzerinde 
olan zayıf kalbi imanı ağızlarından da işitmek suretiyle muttali olduk. Bunlar karşımıza 
çıktıkları zamanda Anadolu'ya geliyorsunuz efendiler, efendiler denildi. Geldiklerinden 
mutlaka kuvvetli bir vaat aldıkları ve yeni kabine teşkil ettikleri için İstanbul'un siyaseti 
umumiyesinde mühim bir tahavvül vuku bulduğu zannını besliyorduk ve en ahaf bir tabir
le bu zevatm hiç olmazsa efendiler "Sevr" muahedesi üzerinde ufak bir tadilat yapmak için 
vaat aldıklarını zannediyorduk. Kendileri ile karşı karşıya gelip de sorduğumuz zaman bo
yunlarım eğdiler ve kızardılar. O halde efendiler buraya niçin geldiniz suali kendilerine irat 
edilmek lâzım geliyordu. Hulâsa olarak bütün metalibi "Sevr" muahedesini kabul etmek ve 
ondan başka bir çarei hareket yoktur. Müzakeratımızın hulâsası ancak bunu göstermekte
dir. Orada müzakeratm dar bir sahaya inhisar etmesi arzu edilmediği için kendilerine açık 
söylenildi ve denildi ki; siz İstanbul'dan geliyorsunuz. Garp siyasetini bize nazaran yakın
dan takip etmişsinizdir, tenvir ediniz. Biz size nazaran Şark umuru ile daha ziyade ve da
ha çok malumattarız. Biz orada yaptıklarımızı size arılatalım. Gayet açık, gayet vazıh malu
mat verelim. Gayet açık ve samimî bir kalp ile müzakere ve itba edelim. Kabul ettiler. Şark'ta-
ki vaziyeti kendilerine izah ve hikâyet ettik. Onlar da Garp gibi hiç bir şeye istinat etmeyen 
vaziyetlerini hikâye ettiler ve şu neticeye vasıl olduk ki ellerinde kendilerinin yapacak bir şe-
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yi yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin takip ettiği siyaset; memleket için en 
nafi bir siyasettir ve şu neticeye vasıl olduk ki onların İstanbul'da böyle bir heyet halinde 
muhafazai mevcudiyet etmeleri bizim vaziyetimize dahi sui tesir etmekten hali değildir. Bu
nu itiraf ettiler. Şu halde biz Şark siyasetini -ki yeni başlamakta olan Şark siyasetini- açık 
kalble yürütmek mecburiyetindeyiz. Buyurun efendiler Ankara'ya; müzakeremizin mabadi-
ne orada devam edebiliriz, misafirimizsiniz dendi ve burada alıkonuldular. Bittabi bu zevat 
burada kendi ihtiyaçları ile kalmamışlardı ve fakat burada kaldıkları müddetçe zannediyo
rum ki kendilerinin bu sakat zihniyeti bu muhite de telkin etmek cüretinden meni nefs ede
memişlerdi. Bu kendileri için cüret değil bir itiyat idi. Bu Ankara muhitinde sizin kadar Mi-
sakı Milliye aşk ve imanla rabıta gösteren bir heyetin diğer bir heyetle temastan soma da
hi fikir ve kanaatleri üzerinde bizim fikir ve kanaatlerimiz muteber olması lâzım gelirken 
verdikleri bir muhtırada; hâlâ İzmir'in muhtariyeti idariyesinden ve beş sene soma oranın 
şekli hükümeti hakkında karar verilebilmek lüzumunu teklif edecek kadar hafiflik göstere-
bildiler. Bunların buradaki vaziyetin temadisine o zamanki Heyeti Vekile rıza ve muvafakat 
etmedikleri için, yani burada kalmamalarına ve İstanbul'a gitmelerine bazı kuyu t ve şeriat 
tahtında müsaade etmedi. Müsaadenizle onu arz edeyim, belki Heyeti Celilenizin maluma
tı yoktur. Olsa da tek ar etmiş oluruz. Bunlar, siyaseti umumiyemizin ana hatlarında yani 
Meclisi Âlinin takip e a iği esasatın gayet doğru olduğunu itiraf ettikleri zaman "Bizi bırakı
nız, çoluğumuzla, çocuğumuzla beraber oturalım ve bundan sonra katiyen vezaifi hükümet 
ile meşgul olmıyacağız" diye Heyeti Vekile huzurunda teminatta bulundular ve İstanbul'a 
gider gitmez istifa edeceklerine dair tahriri teminat ve bu teminat alındıktan sonra bunla
rın burada temdidi ikametlerine hiç bir mana kalmamıştır, farziyle İstanbul'a salıverildi. 
Derhatır buyurunuz ki bunlar İstanbul'a gider gitmez bu sözlerini tutar gibi istifa etmedi
ler. Fakat az bir müddet sonra mevkii iktidara geldiler. Mevkii iktidara geldikleri zamanda 
Anadolu'ya balâpervazane yazılmış bir telgraflarını derhatır ediyorum. O telgrafın içinde de
niliyordu ki : Biz mevkii iktidara geleli iki gün oldu. Fakat bu iki gün zarfında yaptığımız 
tesir ile Avrupa siyaseti lehimize alt üst oldu. Hatta efkârı umumiye siyasetimize hüsnü te
sir etti ve İzmir'in tahliyesi bile mevzubahis oldu diyorlardı. Buna lâyık olan cevap verildi 
ve cevap ta da : İnşallah vukuat sizi tekzip etmez. Çünki siz memleketin mucibi menfaati 
olacak surette beyanı mütalaada bulunuyorsunuz. Fakat biz ise vaziyeti o kadar berrak ve 
saf görmüyoruz dendi. Ondan sonra Yunan taarruzu başlamıştı. Bunu kısaca Heyeti Celi-
lenize arz etmekten maksadım; belki bunlar İstanbul'un esaret havasını çok teneffüs ettik
lerinden dolayı müstakar bir siyaset takip edemiyorlar, daima sağa, sola kaçıyorlar, belki 
bu zaafı idare orada bulunan ecnebilerin tazyiki mühimdir. Binaenaleyh zikzak hareket 
eden ve siyaseti umumiyemizi muayyen bir veçheye doğru tevcihi istikamet edemeyen bir 
heyeti son bir ihtar, son bir vazifei vatan iyeye davet etmek üzere Heyeti Vekileniz Yusuf Ke
mal Beyefendiyi mazur görmemiş ve Yusuf Kemal Beyi, bunlara nasihat ve milletin Misakı 
Millisini umumiyetle müdafaaya kendilerinden söz almağa memur eylemişti. Yusuf Kemal 
Bey bunlarla ilk temasında evvelâ muvafakat eder gibi, bulunmuşlardır. Fakat kendilerinin 
böyle bir muvafakatname vermek salâhiyetini haiz olduklarını ve bu işin ancak Padişaha 
ait ve münhasır olduğunu ifade ve Heyeti Vükelâda mevzubahis olacağmı söylemişlerdir. 
Fakat Heyeti Vükelâdan müsbet bir netice çıkmamıştır. Bu, müzakere esnasında iken Yu
suf Kemal Bey derakab İzzet Paşanın ziyaretine maruz kalmışlardır. İzzet Paşa, Yusuf Ke
mal Beyi bulunduğu hanede ziyaret ederek kendisi Zatı Şahanenin görmek istediğini ve ar
zu ettiğini söylemişlerdir. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz efendim. Söz alıp söylemek her
kesin hakkıdır, dinleyelim ve bendeniz de layıkıyle maruzatımı ifade edeyim. Asabiyet için 
her zaman vaktimiz müsaittir. (Devam, devam sesleri) Yusuf Kemal Bey, gece alafranga sa
at yedide İzzet Paşa, Tevfik Paşa beraber olduğu halde, bilmiyorum, tabir caiz ise huzura; 
çıkmıştır (Handeler) huzura çıkarken yaver paşanın oradaki muhafızlara verdikleri emirden 
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ve İzzet Paşanın uşağına sıkı, sıkı yaptığı tenbihattan ve mülakatın gece olmasından istid
lal edebiliyoruz ki : Bu meselenin onlarca gayet mahrem tutulması icap ve iktiza ediyordu 
ve Yusuf Kemal Bey huzura çıktığı zaman Sultan Mehmed Sâdis (Gürültüler)... 

HÜSEYİN AVNİ (Erzurum) - Reis Bey rica ederim, bu suretle idarei kelam etmesini 
Meclis kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ekseriyete istirham ederim onlar kadar biz de alâka
darız, lafız ile oynamasınlar. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Yanma çıktığı zaman Sultan Mehmet Sâdis siyah 
bir redingot giymiş ve ilikli olduğu halde ayakta müştereken kabul ediyor. İlk söz olarak -
ki taarruz buradan başlıyor- İstanbul'a geldiğinizi ve beni ziyaret etmek istediğinizi Tevfik 
Paşa söyledi, riyaset etmekle müftehir bulunduğum milletimin bir ferdi ile temastan mah-
zuz oluyorum; yani Yusuf Kemal Beyi orada milletin bir ferdi sıfatiyle kabul ettiğini söylü
yor ve ondan sonra kendisinin hayatı maziyesi hakkında ve fakat herhalde günahlarım af
fetmek istediği müsait bir şekilde bazı beyanatta bulunuyor. Bunun üzerine İzzet Paşa sö
ze karışıyor ve diyor ki : Biz Tevfik Paşa ile : böyle bir mülakatın mucibi menfaat olduğunu 
gördüğümüzden tertip ettik diyor. Yani bununla Yusuf Kemal Beyin müracaatçı vaziyette 
olmadığını ve padişahın yanlış söylediğini kendisine ihtar etmek istiyor. Yusuf Kemal Bey; 
Büyük Millet Meclisinin makamı muallayı hilafeti tanımakta olduğvınu ve tanıdığım ve ken
disinin de bütün mahiyeti ile tanmmasını talep ettiğini ifade ediyor; dikkat buyuruldu, de
ğil mi efendim? (Evet, evet sesleri) (Anlaşıldı sesleri) Talep ediyor. Bunun üzerine kendisiy
le millet arasında Yunanlıların girdiğini ve Yunanlılar memleketten mündefi olduktan son
ra bu talebimizin şayanı müzakere olduğunu söylüyor (Handeler) ve daha ileriye vararak 
itidal ile hareket etmek lâzımdır diyor. Bunu da bana Jeneral Pelle söyledi diyor. (Hande
ler) İstitrat kabilinden şurasını Heyeti Celilenize arz etmek isterim ki : (Jeneral Pelle ile ha
şir olsun, sadaları) Paris mümessilimiz Ferit Beyden bir rapor almış bulunuyoruz. Ferit Bey 
raporunda Jeneral Pelle ile vukubulan mülakatından bahsediyor ve diyor ki : General Pel
le beni ziyarete geldiği zaman kendisinden sarayın vaziyeti hakkında izahat istedim ve de
di ki : Padişahın size de yaptığı gibi İngilizlerle birleşerek bize arka çevireceğinden çok kor
kuyorum. 

Şu halde efendiler; şu iki havadisi karşılaştırdığımız zaman, kelimenin en hafif cihetiy-
le söylüyorum, tarafeynden birisi yanlış söylüyor. İşte Yusuf Kemal Bey bu şekilde yanla
rından ayrıldıktan sonra İzzet Paşaya şikâyet ediyor: yalan söylediğini, yanlış hareket etti
ğini protesto ediyor ve bir rapor halinde arz ettiğim bu şeyleri bize bildiriyor. Bu vaziyeti şey 
etmek için Yusuf Kemal Beye bir direktif verdik ve o direktifi müsaadenizle aynen okuya
cağım. 

"SURET" 

İZZET PAŞA; Hazretlerine, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun millet ve memleketin hayat ve istiklâlini kurtar
mak için takip ettiği mukaddes davaya müddeiyatı zahirenize bakarak sadık bulunduğu
muz zannı ile zatı âlinizi ve rüfekanızı memleket ve millete karşı medyun bulunduğunuz ve-
zaifi hamiyeti ifaya davet ettim. Maatteessüf beyanatınızdan binnetice mütefehhim olan 
manayı hakiki ve saray mülakatının tarzı tertibi, bilhassa bizim Avrupa'da bulunacağımız 
zamanda sizin de Avrupa ricalini ziyaret etmek için seyahate kalkışmanız, bu suretle ha
sımlarımıza Türkiye'de Büyük Millet Meclisince istenilen şeraitten dûn sulh yapacak bir he
yet mevcut olduğu ümidini vererek amal ve netayici milliyemizin tahakkukunu tehir etmek
ten ve içinde İstanbul halkı da dahil olduğu üzere bütün efkârı milletin izhar ettiği vahde
tin sırf sizin tarafınızdan ihlâl edildiğini göstermekten başka bir şeye yaramıyacak olan ha
reketiniz zannı mevcudun butlanım isbat etmiştir. Ben elyevm makamı muallâyı hilafeti 
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işgal eden zata ancak onun ciddi ve samimi talebi vukuunda lazimülittiba hakayiki izah 
zımmmda görüşmeğe mezun olduğumu söylemiştim. Zatı âlinizin rüfekanızla beraber beni 
müracaatçı vaziyetinden göstermiş oldunuzu bilâhare anladım. Bu tarzı hareketiniz zaten 
gayrı meşru olan vaziyetinizle müterafik değildir, denemez. Mahaza bu mülakat padişahın 
efkâr ve sebatı hakikiyesine kesbi ıttıla etmiş olmak itibariyle istifadesiz olmamıştır. Pek ba
riz anlaşıldı ki milletin hakiki mümessili olan ve mukadderatı millet ve memlekete şer'an ve 
hukukan yegâne vazıülyet bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisinin tanımaktan, ibaa ile 
beraber, kuvvei maneviyenin kesri hülyasile tehdidatta bulunmakla berdevamsınız. Bina
enaleyh hertürlü temasınızın ve bilcümle efkâr ve harekâtınızın menafii âliyei millet ve 
memlekete münafi ve muzır olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine arz ettim, 
"imza : Türkiye Büyük Millet Meclisi Umuru Hariciye Vekili 

Yusuf Kemal 

(Bravo sadaları) 

Yusuf Kemal Bey bu mektubu Hilaliahmer memurlarından bir zat vasıtasiyle gönderi
yor ve tesellüm edildiğine dair imza dahi aldığım Heyeti Vekilinize bildiriyor. Bu vakadan 
sonra dahi Efendiler, milletin matalibinin bir noktada temerküzü için Hariciye Vekiliniz Yu
suf Kemal Beyefendi sarfı mesaide bulunuyorlar. Bunlar Avrupa'da misakı millimizin Yu
suf Kemal Bey tarafından müdafaası için istedikleri şeyleri yapacağız, yapmak istiyoruz, ko
nuşuyoruz, konuşacağız suretinde bir çok zaman sarfına mecbur ettikten sonra ve en ni
hayet kendilerinin de Avrupa'ya gideceklerini ve binaenaleyh Yusuf Kemal Beyin talebinin 
verilemeyeceğini söylüyorlar, Şurasını Heyeti Muhteremenizin bilhassa nazarı dikkatine ve 
nazarı ıttılaına arz etmek isterim ki bu meselede dahi Yusuf Kemal Bey bunların sarih ya
lancılıklarım yakalıyor. Son defa olarak Tevfik Paşayı ziyareti esnasında; Tevfik Paşa; İzzet 
Paşanın ifadesine atfen, Gl. Pelle ile mülakatında Gl. Pelle'nin ve onun rüfekasının İzzet Pa
şanın Avrupa'ya seyahatini muvafık gördüklerini ve hareket etmeleri lüzumunun söylendi
ğini Yusuf Kemal Beye anlatıyor. Yusuf Kemal Bey bittabi mümessillerle dahi temasta bu
lunduğu için bu vaziyeti garip buluyor. Bilâhare ıstıtlaatına göre İzzet Paşa, Tevfik Paşanın 
yanından çıktıktan ve Yusuf Kemal Beyefendi bunu Tevfik Paşadan işitip çıktıktan sonra 
Tevfik paşa İzzet Paşayı aratıyor ve o esnada İzzet Paşa İngiliz mümessili ile görüşmek üze
re olduğu cevabını alıyor. Yusuf Kemal Bey Gl. Pelle yi ziyaret ediyor ve bu vakadan kendi
sine bahsediyor. Bana Tevfik Paşa; İzzet Paşanın ifadesine atfen böyle bir fikrinizin oldu
ğunu söyledi diyor. Gl. Pelle şaşırıyor ve hayret ediyor. İzzet Paşa ile konuştum, bana Av-
ruya'ya gideceğinden bahsetti. Bunlar işi sizin dediğiniz şekle sokmalarından dolayı müte-
hayyir ve hayretteyim diyor. Bundan bizim istidlal ettiğimiz mana; Efendiler, bunlar mille
tin muvacehesinde bütün milletin hukuk ve mukadderatına vaziülyet olan meşru bir heye
tin, memleketin talebini isaf etmekten korkmuş bulunuyorlar ve zannediyorlar ki Anadolu 
mümesüleri bir şapkalının söylediği söze herşeyden kıymet ve ehemmiyet verir. Onun ec
nebiler tarafından Avrupa'ya seyahata teşvik edildikleri esbap mazeret olarak dermeyan et
miş bulunuyorlar ve en nihayet Yusuf Kemal Bey teması katederek ve arz ettiğim bu mek
tubu göndermek suretiyle Pake kumpanyasının bir vapuru ile doğru Marsilya'ya hareket et
miş bulunuyorlar ve geçen Cumartesi günü İzzet Paşa Hz. de Yunan ordusunun müsaade
siyle Yunanlıların işgal sahası olan Edirne'den Avrupa'ya gitmiş bulunuyorlar. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Cehennemin dibine gitsin. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Zannediyorum ki hakikati Heyeti Celilenize arz ede
bildim. Bunun esbabı mucibesini tahlil ve takyit etmek zatı âlilerine aittir. Şurasını ilâveye 
mecburum ki İstanbul ile temas kararı verildiği zamanda bendeniz Heyeti Vekilede bulun
madığım için kemali cüretle söyleyebilirim - Heyeti Vekileniz; İstanbul'a karşı bu kadar 
meşru ve bu kadar fedakârlık içinde çırpman bu memleketin, bu milletin yegâne talebi olan 
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istiklâl meselesini kendilerine teklif ettikleri zamanda bunun reddi ile mukabele göreceğini 
hiç bir zaman hatır ve hayallerine getirememişlerdir ve arkadaşlarımız meseleyi bu kadar 
vatanperverane düşünmüşlerdir ve fakat maruz kaldığınız mesele budur. Yusuf Kemal Bey 
bunu olduğu gibi Avrupa'da enzarı umumiyeye vazedecektir ve biz de bundan sonra ken
dilerine arz edeceğiz, bunların mahiyetini olduğu gibi millete bildireceğiz ve celsei aleniye-
de lisanı münasiple arzı malumat edeceğiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Yanlıştır fikriniz, çok aceledir, bomba olur millete bu.. Her 
şeyin bir sırası vardır. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Milletten hiç bir hakikat gizlenemez. Velevki mille
tin aleyhine olsun, bir şey gizleyemeyiz, nefine olsun... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Daha çok söylenecek var, fakat onları saklıyorsunuz. 

49 

TBMM KUTUPHANESI



Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 117 : 142 

ONDÖRDÜNCÜ İNİKAT (Birleşim) 

24 Mart 1922 Cuma 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP ÜYE : Enver Bey (İzmir) 

REİS - Celsei hafiye kuşat edildi. 

3. - Düveli mutelijeden mevrut mütareke teklifi. 

REİS - Paşa Hazretleri gelmişlerdir. Bunun mu evvelâ takdimen müzakeresini tercih 
edeceğiz? Reyinize vazediyorum. Harici mesailin evvelâ müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

FEVZİ PAŞA (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ ) (Kozan) - Efendim 22 martta Pariste 
inikat eden üçler konferansı üç devlet hariciye nazırlarından mürekkep bu konferansta bi
zimle Yunanistan arasında bir mütareke teklifine karar vermişler ve İstanbul'daki komiser
ler vasıtasıyle doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine notalarını teb
liğ etmişlerdi. Bu teklifatı aynen arz edeceğim. Bundan evvel Hükümetin ne yaptığmı ve ne 
mütalaada olduğunu arz etmek isterim. Hükümet bu teklifi aldıktan soma inikat etti. Ev
velemirde bu mütarekeye cevap vermek hakkının doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi
ne ait olduğunu ve badelmüzakere lâzım gelen teklifat ifa edileceği düşünüldü. Ancak ma
lumu âlinizdir ki, mütareke meselesi doğrudan doğruya orduyu alâkadar eden bir mesele
dir ve orduya ait bazı şerait de vardır. Şimdi okunacağı veçhile bunun için ordu Başkuman
danlığının mütalaasını da almak lâzım gelir. Ancak ordu Başkumandanlığında vukua gele
cek müzakerede verilecek karar doğrudan doğruya Meclisi Âlinizin temayülatına muvafık 
olabilmek için istişarî mahiyette olmak üzere Heyeti Âliyenize müracaata lüzum gördük. 
Burada bugün vukua gelecek münakaşat neticesi Heyeti Aliyenizin temayülatını, izhar ede
cek, bunun üzerine Heyeti Vekilenin bir kısmı cephenin münasip bir tarafına, bir noktası
na giderek orada Başkumandanla münakaşa edecek. Takarrür edecek şekli Heyeti Âliyeni
ze arz edip burada kararı katiye iktiran ettikten sonra cevap verilecektir. Ancak bu müddet 
zarfında malumu âlinizdir ki, mütarekeden bizim milletin ağzı yandığı için ordunun daha 
ziyade bu gibi asabı gevşetici haberlerden müteessir olmaması için ordu kumandam da or
duya mahremane bir talimat neşretmiştir. Bunu da yine sureti mahremanede Heyeti Âliye
nize okuyacağız. (Gürültüler) 

REİS - Efendim müsaade buyurun, vuku bulan teklif okunuyor. Rica ederim sükût 
ediniz. (Puvankare, Gürzon, Şanze) imzalariyle vuku bulan tekliftir. Üç imzalıdır. (Gürültü
ler) İşidemezseniz bir daha üç defa okuturum. (Şerait okunsun sesleri) 

ADNAN BEY (İstanbul) - Mühim olan mukaddemesini de yazalım. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) - Paşa hazretleri; bunu yarın gazetelere verecek misiniz? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) - Hayır karar verildikten soma. 

(Sulhu iade etmek ve yemden can ve mal zayi etmeden Asyayı Suğra'nın tahliyesi için 
teklifatta bulunabilmek maksadiyle Paris'te içtima etmiş olan üç devleti muazzam anın ha
riciye nazırları, ilk vazifelerinin alâkadar olan Hükümetlere muhasamatın derhal tatilini 
musirrane tavsiye etmek hususundan ibaret olduğunu takdir etmektedirler. Teklif olunan 
mütarekenin şeraiti berveçhi âtidir. 

1. Muhasamat 1922... den gece nısfülleylde inkita edecektir. 

2. Elyevm ordularının kıtaatı külliyesi tarafından işgal edilmiş olan hututu muhafaza 
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etmekle beraber muharipler, müttefikin zabıtaniyle Yunan ve Türk kumandanlarının mü-
messiierinden mürekkep mahalli komisyonların ittihaz edecekleri mukarrarata tevfikan iki 
cephe arasında askerden hali, hiç olmazsa 10 kilometre genişliğinde fasıla açmaya ve her 
türlü ittisali hazfetmeye müsaade edecek bir surette ileri kıtaatı geri alacaklardır. 

3. Mütarekenin devamı esnasında mukabil orduların insan ve mühimmat itibariyle hiç 
bir suretle takviyesi icra edilemeyecektir. Müteşekkil cüzü tamlardan hiç birisi kaldır ılamı-
yacaktır. 

4. Müttefikinin idarei müşterekesi altında icrayı vazife eden komisyonlar muharip or
dulardan her biri nezdine memur edilecektir. Bu komisyonlar orduların her birinde müta
reke şeraitinin sureti icrasını murakabe etmeğe ve zuhur edecek hadiseleri tesviye etmeye 
haizi salâhiyet olacaklardır. Bu maksatla araz i i meşgulede eşhasın ve emvalin himayesini 
temin etmek işgal memurini nezdinde müdahale etmeye kezalik haizi salâhiyet olacaklar
dır. 

5. Yunan orduları ve Türk orduları kumandanlıkları müttefikin komisyonlarının ha
kemliğini hulus ile kabul ve icra etmeyi taahhüt ederler. 

6. Muhasamat üç ay müddetle tatil edilecek ve müzakeratı sulhiyei evveliyenin tarafey
ni muhasemeynce kabulüne kadar üç aylık müddet kendiliğinden tecdit edilecektir. Muha-
semeynden birisi işbu mukavelenameyi tecdit eylemediği takdirde tarafı diğere ve İngiliz, 
Fransız ve İtalyan mümessillerine mütareke müddetinin inkızasından hiç olmazsa on beş 
gün evvel ihbarı keyfiyet eyliyecektir. 

Puvankare Gorzon Şanze 

İşbu telgrafnameyi Büyük Millet Meclisi Hükümetine tebliğ ederken İngiliz Fransız ve 
İtalyan fevkalâde komiserleri hükümetlerinin mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda ce
vaba intizar ettiklerini ilâveye lüzum görürler. 23 Mart 1922 

Pelle Rombolt Horas Garoni 

MAHMUT CELAL BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Saruhan) - Bendeniz efendim notanın 
verildiğinden sonra bazı ajansların bu meseleye ait neşriyatını ve hususi istihbaratımızı ay
nen... 

VEHBİ BEY (Bitlis) - Yusuf Kemal Beyden bu hususta bir şey yok mu efendim? 

MAHMUT CELAL BEY (Devamla) - Var efendim oraya da geleceğim. Bu notanın tanzi
minden sonra bu meseleye müteallik Avrupa Ajanslarının bazı tebligatı var. Bizim de bazı 
istihbaratımız var. Meclisi Âlinizin tenvirine medar olmak üzere okuyorum. Bittabi bunlar 
gayrı resmî mahiyeti haiz şeylerdir. 

RAGIP BEY (Amasya) - Yusuf Kemal Beyden resmî bir şey varsa evvelâ onu okursanız 
daha iyi olur. (Gürültülür) 

MAHMUT CELAL BEY (Devamla) - Efendiler, kavga edecek isek hiddetli olan arkadaş
larıma söylerim ki eğer bu yapılmak isteniliyorsa bendeniz de kavga ederim. Fakat malu
matımı arz etmek istiyorum. 

Evvelâ müsaadenizle Yusuf Kemal Beyle Ferit Beyden aldığımız telgrafları okuyacağım. 
Yusuf Kemal Beyden şimdiye kadar iki telgraf aldık. Bunun birisi muamelâtı hariciyeye ve 
bazı vesayaya aittir. Kalemde muamelesi yürüyor. İkincisi Puan kare ile mülakatına aittir. 
Telgrafın aslı 3 Mart tarihlidir ve bize 21 Mart tarihinde vasıl olmuştur. İstanbul'a bazan 
Paristen telsiz telgrafla geliyor. Oradan Zonguldak telsizi tevassut ediyor. Ekseriya burada 
kelimeler ve huruf alt üst olduğu için içinden çıkmak mümkün olmuyor. Bazan İstanbul'a 
posta ile ve İstanbul'dan bize tel vasıtasıyle geliyor. Fakat bu aldığımız telgrafların hepsinin 
de ayrı ayrı metinlerini istedik; geldiği vakitte halledeceğiz. Şimdiye kadar aldığımız telgraf-
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ların hiç birisi bir çok gayretlerimize rağmen muntazam surette halledilememiştir. İhtimal 
ki düşmanlarımız bizi malumattar etmemek için sureti mahsusada tertibat yapmışlardır. 
İhtimalki telgrafhanelerin hatasıdır. Bunu en seri vasıtalarla Yusuf Kemal Beye yazdık. Fe
rit Beye, Celalettin Arif Beye yazdık. Sizin ancak Avrupa'da bulunduğunuz zamanda ve bi
zim milletimizin mukadderatı hakkında en mühim müzakerat cereyan ettiği bir anda sizin 
bize söyleyeceğiniz ufak bir sözün büyük bir kıymeti vardır. Binaenaleyh muhaberatımızın 
sureti temini iktiza eder. Fakat öyle anlaşılıyor ki bu zatın dahi iktidarı dahilinde olmayan 
fevkalâde ahvalden neşet etmiş bir haldedir. 

Heyeti vekilenize bir nota tevdi olunur olunmaz ilk evvelâ Hariciye Vekilinizin Avru
pa'da teması dolayısıyle ve elan bu işi sırtında taşımış bir zat olmak dolayısıyle onun mü
talaasını almaya lüzum görülmüştür. İstanbul'dan en seri bir vasıta ile mütalaası sorul
muştur. Aynı zamanda İstanbul'da bizim muhaberatımıza delâlet eden zatten rica etmiştir 
ki artık her ne vasıta ile sizin için mümkünse, bu temin edilirse telgrafınızı o vasıta ile ve 
en seri bir surette telgrafımızı alınız ve onu isal ediniz. Cevabmı alınız ve bize bildiriniz de
miştir. Binaenaleyh vaziyet bundan ibarettir. Size telgrafın hal olunabilen noktalarını oku
yorum. 2 Mart tarihlidir. Muhtelif ricali siyasiye ile vukubulan mülakatlar tafsilen posta ile 
arz olunacaktır. M. Puankare itilâfnamenin, ki kilikya'nın itilâfnamesidir, harfiyen tatbiki 
lüzumundan bahisle bunun iki memleket arasındaki ananevi dostluğun fevkalade haizi 
ehemmiyet olduğunu ifade eylemiştir. Sonra Ayıntap'ta ve Mersin'de Fransız hıristiyanları-
na tecavüz vaki olmuş. Birtakım böyle muamelâtı cariyeden bahsediyor ki bunlar halledil
miştir ve kısmen elimizde derdesti haldir. Puankare'nin haizi ehemmiyet olan bu mülaka
tına şunu ilâve ediyor. Mösyö Puankare beyanatında gayet ihtiyatkâr bir zat olup mamafih 
sulh meselemizi, Ankara itilafnamesi merbutatı dairesinde müttefikleriyle beraber... (Yine 
çıkmamıştır.) Belki rüyet manasını ifade eder. İtilâfnamenin umumi muahedeye dahil ol
ması lâzım geleceği ve burası şayanı nazardır. Şimdiki fıkra efendim : Fransa burada kuv
vetli bir Türkiye isterse ancak âdilâne bir sulh meselesini müttefiklerinin başka bir suret
te telâkki edeceklerini, nitekim İzmir şehrinde Rum ekseriyeti olduğunu beyan etti. Metali-
bi milliyeyi kendisine ariz ve amik izah ettim. İzmir şehrinin müslüman ekseriyeti gayri ka
bili münakaşa olduğunu ve böyle olmasa bile İzmir'in Türkiye'den ayrılması Anadolu'nun 
boğazlanması olacağı yolundaki beyanatımı hüsnü telâkki etti. Sonra İstanbul'dan Çuku
rova'ya ait imtiyazat vesaire varmış. Bunları celbediniz, tetkik ediniz. Bunlar Yusuf Kemal 
Beyin vesayasıdır. 

İkinci telgrafı, ki bunda maalesef tarih bile yoktur. Çıkarabildiğimiz şeyler İngiltere'de 
mehafili siyasiye yavaş yavaş lehimize dönmektedir. Lord Gürzon ile iki defa görüştüm. Bi
ze karşı muamelesinde geçen seneye nispetle mülayemet vardır. İlk mülakatımda sulhun 
esas prensipleri olmak üzere dermeyan ettiği şeraitle metalibi milliyemiz arasında büyük 
farklar mevcuttur. Anadolu'nun tahliyesi esas itibariyle kabul edilmiş olduğundan... Bun
dan ötesi temamen karışıktır. Çıkmıyor efendim. İsrarı üzerine Hükümetime arz edeceğimi 
bildirdim. Ferit Beyden de telgraf aldık. Ferit Beyin bu halledebildiğimiz ve tamamen halin
de muvaffak olamadığımız telgrafı şudur. Şifresinde haizi ehemmiyet görülen şunlardır : 

Ajans Kurye'nin evvelce muhaberat ile kararlaştırmış olacağını beyan ve muavenet ri
ca ettim. Görüşmeden söylememeye mecbur olduklarını bildirdiler. Onun üzerine dedim ki 
müddeiyatımız malûmdur. Tahliye olunmadıkça mütareke akdi gayrî mümkündür. Nikbin 
veya bedbin misiniz sualime karşı Hariciye Müsteşarı buna cevaben nikbiniz dedi. Fakat 
siz de şüphesiz alemin kendimizin ihtiyacını ve sulhdan gelecek menfaati, istifadeyi unut
mazsınız. Hariciye Nezareti İngiltere siyasete yaklaştığına ve ancak İtalya devletinin hod
bin... (Ondan sonrası çıkmıyor efendiler) Ferit Beyin şifrelerinden aldıklarım bundan iba
rettir. Telgraflar bunlardır. Yalnız şunu ifade etmeye mecburum. Paris'ten evvelisi gün bir 
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telgraf aldık. Bu telgraf açık idi. Telgraf orada Paris mümessilimizin Başkâtibinin imzasiy-
le veriliyordu. Bu telgrafta deniliyor ki : Lord Gürzonun siyasî hastalığı münasebetiyle kon
feransa iştirak edemeyeceği şayi olmaktadır. Kendisinin çekileceği mevzubahistir. Bittabi 
bu hakikat karşısında bu havadis tam manasiyle suya düşmüştür. 

Ajans Havas'ın bu mütareke teklifine ait ve üçler konferansına ait bir tebliği vardır. 
Efendiler bunun tercümesini aynen okuyorum : Mütareke teklifinin Yunanlılar ve Türkler 
tarafından kabulü takdirinde Türk ve Yunan kumandanlıklarının mümessilleri ile düveli 
mutelife zabitanından mürekkep bir mütareke komisyonu İstanbul'da içtima ederek Asya-
yı Suğranın Yunanlılar tarafından tahliyesi şeraitini kararlaştıracaklarını Ajans Havas zan
netmektedir. Tahliye 3 ay devam edecek ve bir tahliye komisyonu şeraiti tahliyeye nezaret 
edecektir. Bilâhare müzakeratı evveliyei sulhiyeye İstanbul'da ibtidar edilecek ve Düveli 
mutelife nazırları İzmir'in idarei siyasiyesini tezekkür edecektir. Türkler İzmir'de hakimiyet
lerini tekrar iade edecekler. Fakat Valinin tayini vesaire düveli mutelife veya Cemiyeti Ak
vam tarafından tayin edilecektir. Bu gayri resmî, Ajans Havasın neşriyatıdır. 

İstanbul'da bizim işlerimize bakan Hikmet Bey ismindeki arkadaşımızdan 24 tarihli al
dığım şifrenin halledilmiş kısmıdır. General Pelle, ki Fransız askerî komiseridir. Bugün mü
messiller konferansında bulunduğu cihetle henüz görüşemedim. Yarin kabil olduğu takdir
de behemahal görüşüp Paris konferansının ilk müfredatı notası hakkında hayırlı beyanat
tan tafsilât almaya çalışacağım. Neticeyi arzedeceğim. Kaymakam Saru ki, bu zat Franklen 
Büyyo'nun refakatinde Ankara'ya gelmişti. Kilikya müzakeresinde hazır bulunmak üzere 
Kaymakam Saru'nun Ankara'ya geldiğini bildirmek üzere malûmat kabilinden berveçhiâti 
hulâsa ediyorum. Mütareke teklifinin kabulü halinde Anadolu'nun kuvvei müdafaasını 
kesretmek, ademi kabulü halinde hadis olacak hadisenin mesuliyetini Ankara'ya yüklet
mek olacak. 

Bir tuzak olup bu her iki tehlikeye mani olmak üzere Türkiye ve Yunanistan ve Düve
li mutelife arasında tesisi arzu edilen sulhun şeraiti esasiyesi evvelce tayin ve tespit edil
mek şartiyle bir mütareke teklifi kabul edilebileceği tarzında bir cevap itası lâzım gelir. (Bir 
daha okunsun sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydın) - Lütfen bir daha okunsun. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Efendim bunlar mahiyeti hususiyeyi haizdir. Sırf is
tihbarattır. Binaenaleyh sırf Meclisi Âlinizi tenvir için söylüyorum. Kaymakam Saru'nun 
bildirdiği veçhile tekrar okundu. Geçen akşam Atina telsizinin bir tebliğini bizim telsiz al
mıştır. Onun tercümesini okuyorum. Bu mesele hakkında Yunan efkârı umumiyesinin ve
yahut Yunan hükümetinin noktai nazarını bize gösterebilir. Az çok gösterebilir, kayıt ile ar-
zediyorum. 

Burada temin edildiğine göre mütareke müzakeresi için içtima eden meclisi nuzzar sul
hun Yunanistan için iadesi temayülâtımn yeni bir delili olarak mantıkî olmasına rağmen 
tatili muhasemat hakkında müttefikler tarafından vaki olan teklifi kabul edecektir. Matbu
at mütareke teklifi münakaşatı umumiyesinde Yunanistan'ın bunu kabul etmesi beyan ve 
fakat bazı gazeteler kuyudatı ihtiyatiye dermeyan etmektedirler. General Papulas buraya 
çağrılmıştır. Aglebi ihtimal buraya vasıl olacaktır. Bu kadar efendiler. 

İstanbul'da hususî istihbaratımız : Fransız mümesilliği Fransızca telgrafnamelerinde 
akkaliyetlerin hukukunu tayyederek berveçhizir tebliği arzetmiştir. Resmî bir tebliğdir. Üç 
Hariciye nazırı badezzeval aktedilen celsenin kısmı azamı gerek Asya ve gerek Avrupa'da 
ekalliyetlerin himayesi meselesine hasreylemişlerdir. Bilâhare Türklerle Yunanlılara teklif 
olunacak sureti tesviyeye ithal olunacak bir takım müfredatın heyeti umumiyesinde itilâf 
hâsıl olmuştur. Mezkûr itilafın tatbiki halinde Cemiyeti Akvam bu bapta teşriki mesaiye 
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davet edilecektir. Şeraiti musaJehanın kabulünü müteakip Türklerin de dahil bulunmala-
rını talep edecekleri muhtemel bulunan Cemiyeti Akvam berveçhiati mevaddm tatbikinde 
teşriki mesaiye davet edilecektir. ... komisyonu Asyayı Suğra'mn tahliyesi hakkmdaki tek-
lifatını üç hariciye nazırına bildirmiş, binaenaleyh mezkûr teklifat bunlar tarafından tasvip 
edilmiştir. 

Diğer bir malûmat da efendim Paris'ten geliyor. 24 vusulü, 25, Cemiyeti Akvam bilhas
sa ahalinin muhtelit bulunduğu mahallere komiserler göndereceğini ve bu komiserlerin ce
miyete rapor göndererek akalliyetler meselesindeki tecavüzaü bildiremeyeceklerini Ajans 
Havas zannediyor. Ermeni meselesi hakkında düveli müttefika nazırları Ermeniler için de 
... müşabih yerli bir yurt ihdasını tasavvur ettiler. Mösyö Puankare, İvan ve Mr. Lord Gür-
zon - Kilikyayı teklif etti. Fakat M. Puankare'nin mukavemeti üzerine Kilikya'dan sarfına
zar edildi. Konferans yarın Ermenilerin ikamet ettikleri mahallerde hukuklarım muhafaza 
edecek sureti tesviyeyi tetkik edecektir. 

İkincisi; efendim; yine Ajans Havasin : Hariciye nazırları mülakatlarına devam ettiler. 
Mareşal Foş'un riyaseti altında askerî kumandanları ve mütehassıslarını İstanbul kuman
danlığı tarafından ihzar edilen esamisi vesairesi tetkik edilmekte bulunan umumî şeraiti 
sulhiyenin tetkiki, şeraiti sairesinin kabulüne muallâk bulunan Asyayı Suğra'nm sureti 
muslihanede şeraiti tahliyesini tetkik ettiler. Sabah celsesinde hariciye ekalliyetlerin mu
hafazasını ve noktai nazarı müzakereye başladılar. Lord Gürzon'un ve Puankare'nin noktai 
nazarları tehalüf ediyor. Mösyö Puankare daha ziyade Sevr muahedesinin tadiline mütema
yildir. Bu mesele etrafında şimdiye kadar alabildiğimiz malûmat bundan ibarettir. 

İsmet Paşa Hazretlerinin bu mütareke teklifi şayiası üzerine orduya yaptığı tamimi 
göndermişlerdir. Müsaade buyurursanız onu malûmat kabilinden okuyayım ve mahrem 
olarak okuyorum. 

Suret 

Mürekkep konferans Paris'te inikat etmiştir. Avrupa'da bulunan Hariciye Vekilimiz ne-
tayici mülakatından sarih mana ifade eden haber yoktur. Yalnız bu seyahat daima lehimi
ze devam eden Fransa efkârı umumiyesini mütebariz bir vaziyete getirmiş ve İngiliz efkârı 
umumiyesinin bir kısmını da lehimize çevirmiş olduğu resmî iş'arattan anlaşılmıştır. İngil
tere kabinesinde Hindistan nazırı olan Montagü'nün sureti istifası ve bilâhare fikrini ... iza
hatı aleniye lehim izdeki cereyanı takviye eylemiştir. Üçler konferansında ... bu Monte-
gü'nün, derhatır buyurursunuz ki, (Biliyoruz sadaları) üçler konferansında Türkiye mese
lesi mevzuubahis olmaktadır. Yunanlıların ahval ve idarei dahiliyesinde ademi intizam var
dır. Bunun Yunan ordusuna sirayeti Yunan ve İngiltere'yi düşündürmekte devam ediyor. 
Müsaade buyurursanız Paris mümessilimiz Ferit Beyden aldığımız bir telgrafta ki kendisi
ne tahsisen bir iki telgraf çekerek katiyetle işin anlaşılmasını tavsiye etmiştik. Gerek Ferit 
Beyden aldığımız telgrafta gerek matbuat vasıtasiyle Gonaris'in Yunan Meclisi millisindekl 
beyanattan anlaşılıyor ki Yunanlılar istikraz akdine muvaffak olamamıştır. Bunun Yunan 
ordusuna sirayeti Yunan ve İngiltere'yi düşündürmekte devam ediyor. Siyasete ve bugün
kü hasım bizi ve bizim tarafımızı iğfal edecek (burası çıkmamıştır) ve bu sayede Yunanis
tan idaresini ve inzibatını takviye ve istihzar atı ikmal ile beraber aleyhimizde bir zemini si
yasi vücude getirebilecek kadar zaman kazanmak düşmanlarımızın yaptığı tedabir cümle
sinden addolunabilir. Nitekim bir mütareke akdi teklifinde bulunacakları mevsukan haber 
alınmıştır. Bu babta bir iki güne kadar daha vazıh malûmat istihsali memuldur. Düşman
larımızın ordumuzda ve gerek umum milletimizde gevşeklik ... tedabirini en dikkatli ve ves
veseli tedabir ile karşılamak ve bu suretle sulh zeminine takrip etmek mümkün olacağmı 
bütün akval ve efalimizle düstur ittihaz etmelidir. Bazı mülahazat ve vesayayı ciddiye dola-
yısiyle hali intizarda bulunan ordumuz düşmana fırsat vermemek için münasip zamanı fevt 
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etmeyecektir. Buna nazaran bilcümle kumandanlar ve zabitler ve askerlerimizin her an 
müteyakkız ve her an müheyya bulunmaları tavsiye olunur. Budur efendim; Fevzi Paşa 
Hazretlerinin beyan buyurdukları veçhile bittabi bu notaya cevap verilecektir. Bu notaya 
cevap verilirken mütareke teklif olunurken ordunun da noktai nazarım anlamak en birin
ci vazifemizdir. Meclisi Alinizin de bu mesele hakkındaki noktai nazarım bilmek, ordu 
Meclisi Âlimizin noktai nazarım bildikten soma ve katî şekilde Heyeti Vekilece tasdik olun
duktan soma o şekil dairesinde yine gelip Heyeti Celilenize katî şekli arzedeceğiz. Binaena
leyh bu meselede tenvirinizi; izahatınızı bekliyoruz. 

EMİN BEY (Erzincan) - Şimdiki halde hükümetin fikri nedir, Hükümet ne düşünüyor? 

ZÜLFİ BEY (Diyarıbekir) - Efendim, bu mütarekeyi bize teklif eden hangi vasıta idi ve 
kimdir? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Hakikaten arkadaşımızın sualleri mühimdir. Ben
denizi af buyurunuz. Hariciye Encümeninde arkadaşlarımla biraz meşgul olduğum için bu 
notanın ne suretle Heyeti Umumiyenize arz olunduğunu göremedim ve zannediyorum ki şe
kilde mevzubahis olmuştur. Onun için bu noktaya temas etmedim. Nota, İstanbul'dan al
dığımız bu mesele hakkındaki şifre 23/24 mart tarihlidir. Fransız, İngiliz ve İtalyan mümes
sillikleri, Baş tercümanlıkları namına nezdi aciziye gelerek ki bunu yazan demin söylediğim 
Doktor Hikmet Beydir ve orada bizim işlerimize bakan zattır. 

BİR MEBUS - Hilali Ahmer'de değil mi? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Hilali Ahmer, evet efendim, nezdi aciziye gelerek su
reti âtide münderiç notayı tevdi etmişler. Zatı şahane hükümetine de bir suretini verdikle
ri bu nota münderecatının Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince mazharı kabul ola
rak mümkün mertebe süratle bir cevap ümidini izhar eylediler. Ferman. 

Şekli telgraf böyledir. 

EMİN BEY (Erzincan) - Bizim resmî memurumuzdur değil mi (Celâl Bey) 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Fahrî bir memurumuzdur. Bizim namımıza orada 
hareket etmektedir. 

EMİN BEY (Erzincan) - Demek bizim namımıza. Bu mümesillerce de malûm bizim na
mımıza hareket ettiği. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Şüphesiz. 

TAHSİN BEY (Aydm) - Bunu kendi arasında münakaşa etmiş. Bu babtaki kanaati ne
den ibarettir? Lütfen söyler misiniz efendim? 

BİR MEBUS - Beyefendi, bu meseleye ait Yusuf Kemal Beyden bir şey geldi mi? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Yusuf Kemal Beyden maalesef gelmemiştir. Ondan 
değil, Avrupa'daki mümessillerimizden hiç birisinden bir şey gelmemiştir. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - Reis Bey, bir sual sormaklığıma müsaade eder misiniz? 
Avrupa'da bizim mümessillerimiz var. Bunlardan cevap alamıyoruz, deniliyor. Ne, mana 
vardır onları oraya... Bir telgraf alamıyoruz. 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) - Acele etmeyelim. Hoca Efendi Hazretleri. 

REİS - Efendim muhavere şekline sokmayalım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hükümet bunun hakkında ne düşündü? Hükümetin 
düşüncesi belki burada epeyce münakaşayı mucip olur. Ne vakit görüşmüş ve yanlış dü
şünmüştür.? Ve belki de doğru düşünmüşlerdir. Hükmü Heyeti Celile verecektir. Heyeti 
Celile verecektir. Heyeti Celilenin kanaat ve efkârı tebellür ettikten soma Heyeti Vekilenin 
evvelce verdikleri karar zaten keenlemyekündür. Ne düşündülerse düşündüler. Hâkim 
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Meclisi Âlidir. Şimdiki fikirleri bizce bir mana ifade etmez. Belki boş bir münakaşaya sebe
biyet verir. Bizim arzumuz dairesinde yazacaklardır. Binaenaleyh şimdi bir mana ifade et
mez. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Bendeniz Hüseyin Avni Beyin filerine iştirak ediyo
rum. Heyeti Vekilece verilmiş bir karar yoktur ve olamaz. Yalnız bu notayı nasıl telâkki et
tik? Onu arz edecektim. Mahaza o telâkkimizde belki benim fikri mahsusum olabilir. Te
lâkkimiz herhalde bu notayı böyle ortaya atmak suretiyle şark konferansı ve bilhassa İngi
lizler pek mühim bir rol, pek mühim propaganda zemini ihzar etmişlerdir. Bu doğrudan 
doğruya propagandanın, notanın münderecatı herhalde bizi memnun edecek bir şekilden 
çok uzaktır. Fakat bunu doğrudan doğruya ret etmenin de büyük mahzurları vardır. Cihan 
efkârı umumiyesini Sevr muahedesinin tadili için teşebbüste bulunan Hindisdan'daki din
daşlarımızı ve bizim lehimize hareket edenleri bizim reddimiz dolayısiyle aleyhimize çevire
bilir ve belki aleyhimizde onlara işte görüyorsunuz bunlarla anlaşmanın imkânı yoktur. Söz 
anlayamayacak derecede haşin adamlardır. Zemininde propaganda ihzar edebilirler ve son
ra bu ret karşısında siyasiler Yunan ordusuna daha ziyade yardım etmek imkânını elde 
ederler. Fakat doğrudan doğruya kabul edildiği takdirde de azim mahzuru meydandadır. 
Şu halde bu azim... 

Bu bir siyasî hiledir. O siyasi hileye karşı düşünerek akilâne hareket etmek lâzımdır. 
Onun siyasî tedbir ile önüne geçmek iktiza eder. Yani bendeniz ilk bu tesir altında kaldım. 
İrşada tınız dahilinde hareket edeceğiz. Getireceğimiz şekli bunu tatmin ve tatmin eder bir 
şekilde görürseniz tasdik edersiniz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Celâl Beyefendi; 

REİS - Müsaade buyurunuz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Hüseyin Avni Beyefendinin bu söyledikleri mütalâa varit 
bir meseledir. Ordunun ruhunu, ahvali hakikiyeyi, ahvali ruhiyesini Başkumandan bilir. 
Heyeti Vekileye bizde dahil değildir. Bu mesele hakkında bir kaç gündür aranızda konuş
tunuz. Bu şekil üzerinde ne kararınız varsa onu dinleyelim. (Daha kararları yok sadaları) 
Heyeti umumiye buna hâkemdir. Söyleyiniz de dinleyelim. 

Daha iyi Başkumandan bilir ve hakikat mesele de bundan çıkacaktır. 

REİS - Efendim, birinci olmak üzere sözü Müdafaai Milliye ve Hariciye Encümenleri 
mazbata muharrirlerine veriyorum. Meselenin ehemmiyeti dolayısiyle. Hangisi isterse o 
söylesin. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Usul hakkında bir şey arzedebilir miyim? 

REİS - Usul hakkında Ali Şükrü Bey söyleyecekler. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Efendim, Heyeü Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin ifadatın-
dan anladığıma göre, bu nota bize tevdi ediliyor ve bunun hakkında müzakerat yapacağız. 
Bu müzakerattan ordu kumandanlığı, yani ciheti askeriye haberdar edilecek. Bunun üze
rine bir formül hazırlayacaklar, bize getirecekler. Şimdi bendeniz anlıyorum ki, iş ters ta
rafından yapılıyor. Bizim burada iş görebilmemiz ve mütalâa beyan edebilmemiz iş görüp 
hakkiyle bir karar verebilmekliğimiz için asıl oranın mütalâatını (o tarafın mütalâasını) al
mak lâzımdır. Tersinden başlamak lâzım değildir. Çünkü mademki kararı katiyi verecek 
burasıdır. ... Verebilmesi için her türlü vaziyetten askerî, siyasî her şeyi bilmek lâzım gelir. 
Onun için bendenizce ters taraftan işe başlanmıştır. Bunun için bizim bilmediğimiz, yani 
askerî vaziyeti vesaireyi bilmeden katî kararı burada ittihaz edemeyiz. Onun için şekli de
ğiştirmeliyiz. Ve ona göre... Oradan lâzım gelen malûmatı almalıyız. İyi düşünerekten karar 
vermeliyiz. 
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SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim bendeniz Ali Şükrü Beyin mütalaasıyla müşte
rekim. Böyle gayet mühim ve hayati bir mesele böyle derakap mevzuu müzakere olamaz. 
Bu meselenin bu müzakerenin bizim üzerimize cümle ve kelimelerle gelmiş olan bir şekli 
vardır. Bir de bunun altında bize bunu bu şekil ile yazıp gönderen bir ruh vardır. O ruh ne
dir, ne maksatla yazılmıştır? Bu nedir, bunu anlamadan cevap vermiş ve meselenin mana 
ve ruhuna göre hazırlanmamış oluruz. Binaenaleyh, bu mesele iyi malûmat alındıktan son
ra hal olunabilir bir meseledir. Malûmat alınmadan bugün burada müzakere etmek heye
canla, hissiyatla hareket etmeye ve binnetice Heyeti Celilenin bu mesele hakkmda yanlış 
bir karar vermesini mucip olur. Onun için bu meselenin bugün görüşülmesi münasip ol
maz. Ne mütalaa olursa olsun neticesi bunun bir karara çıkmaz efendim. Bendeniz diyo
rum ki; bu benim kanaati zatiyemdir, vicdaniyemdir. Belki başkası der ki şimdi halledilsin. 
Binaenaleyh bendenizin teklifatım şunlardır : Meclisi Âli sulh meselesini anlamak için Av
rupa'ya Hariciye Vekilmi göndermiştir. Alelade bir zatı değil, kendi vekilini. Bizim Hariciye 
Vekilimizin oradan bize karşı hiç bir haberi gelmeksizin doğrudan doğruya bu işe atılmak 
doğru mudur? Bize bu telgrafı tebliğ eden Hükümetler Hariciye Vekilimizin de 24 saatte bi
ze telgraf göndermesini temin edebilirdi. Meclisi Âli Hariciye Vekilini oraya göndermiştir. 
Anın telgrafını almadan mesele müzakere edilmeyecektir. Hariciye Vekilinin fikir, mütalâ
ası ne ise bize bildirir ve Heyeti Vekile ona göre tevessül etmelidir. 

MAHMUT CELÂL BEY (Hariciye Vekâleü Vekili) (Saruhan) - Edilmiştir efendim ona... 

SELÂHATTİN BEY (Devamla) - Pekâlâ efendim. Çok güzel bir kere bu lâzımdır, müza
kere etmek için. Yusuf Kemal Bey acaba ne diyor? Yusuf Kemal Bey bu hile midir, yoksa 
samimi yazılmış bir şey midir diyor? Bu anlaşılmalıdır. Mahallinden, mesul Vekilden ma
lûmat gelmeden işe ahlamayız. Aynı zamanda Roma'da, Paris'te, Londra'da, şurada bura
da iyi kötü mümessiller var. Onların da ora mehafili ile temasları var. Bunlar da bu mesele 
hakkında ne malûmat almıştır? Meclis bunları ne için oralara gönderdi? Böyle en hayati bir 
meselede, onların malûmatı gelmeden sakat bir karar vermek olur mu? Binaenaleyh buda-
hi sakattır. Bunlar Hükümetçe anlaşılmalıdır. İkinci bir mesele; mütarekenin neticesi yine 
bir mütarekedir. 

REİS - Selâhattin Beyefendi esasa girmeyiniz. 

SELÂHADDİN BEY (Devamla) - Söz alan arkadaşlarım ... malûmatı mevcude ile bugün 
halli meselenin mümkün olmadığını arzetmek istiyorum. İkincisi bu meselenin yekûnen 
neticesi bir mütareke akdidir. Bu mütarekenin akdi bir menfaati askeriye mi, bir mazarra
tı askeriye midir, nedir? Bizim için akdedersek menfaat mı var? Yoksa Mazarrat mı var? Bu 
meseleyi Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretleri veya Başkumandan bildirmelidir. 
Meclis bunu bilmeden nasıl müzakere eder? Nasıl halleder? Kararı nihai kimindir? Mecli
sin midir, ordunun mudur? O halde bu mesele hakkında Başkumandanlık bizi tenvir et
melidir. Ve ordu ... zatiyesi dahi okunabilmelidir. Çünkü bunlar belli başlı âmillerdendir. 
Onun için bu taayyün etmeden Meclisi Âli vaziyeti askeriyeye karar veremez ve mütalâa da 
yürütemez. Çünkü leh ve aleyhde irat olunacak mütalâatın istinat ettiği hüküm oradadır. 
Hakayikin başında duranlardır. Üçüncüsü vaziyeti haziranın temdit veya ademi temdit me
selesi idarî ve hayatî meseledir ... İşin malûmat geldiği zamanda Maliye Vekili Beyefendinin 
de hakikî ve açık vaziyeti maliyemiz hakkındaki malûmatını dinlemelisiniz. Çünkü arzet-
mediği gayet mühim şeyler vardır. Bunun arzı belki Avrupa'daki müzakerata sui tesir eder 
ve Meclisin heyecanını mucip olur diye biz tutuyoruz. Bu vaziyeti de dinlemelisiniz. Bu üç 
vaziyeti bildikten soma herkesin düşünmesini ve Hükümetin malûmat tedarik etmesini 
teklif ediyorum. 
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RIZA NUR BEY (Sıhhiye Vekili) (Sinop) - Efendim, beyefendi buyurdular ki bugün me
sele burada konuşulamaz. Ve karar ittihaz etmek şu esbabdan doğru olamaz, dediler. Za
ten Hükümetin bu meseleyi bugün halletmek ve karar almak fikri yoktur. Öyle de bir kayıt 
ve karar almak fikri yoktur. Öyle de bir kayıt ve karar vaki olmamıştır. Burada Hükümet 
kabine meselesi, Meclisi Âli, ordu meselesi katiyyen yoktur. İki senedir takip ettiğimiz bir 
gayei mukaddesenin bir zamanı halli gelmiştir. Öyle mühim bir andayız. Bunda hiç şüphe 
yoktur. Bunda elbirliğiyle çalışacağız ve salim bir karar ittihaz edeceğiz. Onu da ar iz ve 
amik elbet mütalâa buyuracaksınız. tahlil buyuracaksınız. Ondan soma salim bir karar it
tihaz edilecektir. Ve zaten Heyeti Vekile bu meseleye dün vazıyet etmiştir. Dün öğle üzerle
ri idi. O zamandan ta şafak vaktine kadar meşgul olmuştur. Yalnız meseleyi tetkik etmiş
tir, tenkit etmiştir, tavzih etmiş, tevsi etmiş, gözünün önünde bir takım hututu esasiye te-
ressüm etmiştir. Fakat bir kararı katî verememiştir. Böyle mühim bir meseledir. Her şeyi 
Meclisi Alinize arzetmek mecburiyetindedir, vazifesidir. Bugün arzediyor. Mütalâa buyurur
sanız. Heyeti Vekile de istifade eder. Burası Şûrayı devlet değildir. Meclisi Âlidir. Kuvvei ic-
raiye sahibidir ve her şeye hâkimdir. Onun için Heyeti Vekile de Hükümet de onun elinde 
bir memurdur. Tabiî vaziyettedir. Arzetmemesi bir kabahattir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - İstişarî mahiyette dediler de. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim Meclisi Âliye arzetmektir. Tenevvür meselesidir. 
Kararı katî ittihaz edilmiyor ve biliyorsunuz ki Başkumandan Paşa Hazretleri de burada de
ğildirler. Arzetmek isterim ki ordunun başından katiyen ayrılmak da doğru değildir. Olur 
ki bunlar başka türlü bir şeydir. Rehavete düşürür. Bakarsınız orada taarruz vaki olur. 
Mühim anlardır ve mühlik devreler geçirmek şeysi vardır. Felâkete de varabilir bir mesele
dir. Onun için Heyeti Vekile tenevvür ederse orada gider görüşür. Orada görüştüğünü de 
getirir Heyeti Celilenize arzeder. Bu suretle zannedersem gayet iyi ve salim bir noktaya va
sıl oluruz. Bendenizin arzetmiş olduğum usul üzerinde, asıl mesele hakkında değildir. Bu 
ayrı bir meseledir. 

REİS - Şunu arzedeyim ki söz alan arkadaşlarım daha evvel söz alabilmek için usul 
hakkmda deyip israr ediyorlar. Usul hakkındaki sözleri burada hitama erdirelim. Encü
menler söylesin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Ben o sahtekârlığı kabul etmem. 

REİS - Hayır efendim, sizin için söylemiyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Söz benim sözüm üzerine cereyan etti. 

REİS - Hayır efendim, sizin üzerinize kastetmedim. Zatı âlileri vesair arkadaşlardan 10 
arkadaş usul hakkında söz aldılar. Halbuki mütemadiyen teselsül edecek. Bunun için da
ha iyisi encümenler söylesin. 

VASIF BEY (Sivas) - Şimdi biz encümen toplayıp görüşmedik. Binaenaleyh Müdafaai 
Milliye Mazbata Muharriri sıfatiyle Encümenin fikrini, mütalâasını arzetmiş olmayacağım. 
Bir asker sıfatiyle söyleyeceğim. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) - Reis Beyefendi; Vasıf Beyefendi Encümen namına 
söylemeyeceklerini bildiriyor, zatı mütalâalarım bildireceklermiş. 

REİS - Vasıf Bey, o halde söz yoktur. Sıranız geldiği vakitte söylersiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Söz istiyorum, usul hakkında. 

REİS - Efendim, Hariciye Encümeninin bir sözü var mıdır? Hariciye Encümeni mazba
ta muharriri veya reisinin bu mesele hakkında söz söylemek arzusu varsa söz istiyorsa bu
yursun. 
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REİS - Buyurun Cemil Bey. 

CEMİL BEY (Kütahya) - Bendenizin söyleyeceğimi Salâhattin Beyle Şükrü Beyefendi 
söylediler. Binaenaleyh bendeniz de vazgeçtim. 

REİS - Buyurun Hüseyin Avni Bey. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, demin usul hakkında arzedeceğim mesele 
şu idi. Bendeniz de Heyeti Celilenin hâkim olmasmı bittabi biliyorum. Heyeti Ve kilenin mu-
karreratmın burada mevzuubahsedilmemesi. Yoksa Heyeti Vekileden lâzım geleni almak 
zaruridir. Bugün dimağımızı dolduracak havadis alacağız. Askeri kuvvetin münasebatı ha
riciyemizin hakkında daha esaslı bir surette haberler alıp bizi malûmatdâr etmesi esas idi. 
Hariciye Vekilimiz burada notalarım okudular. Fakat bir arkadaşımızın işaret buyurduğu 
gibi Avrupa'da pek mühim bir vazife ile dolaşan Hariciye Vekilimizden bu husus hakkında 
esaslı bir malûmat almak lâzımdır. Bunun üzerinde işleninceye kadar yalnız hissî bazı şey
ler arzedeceğim, müsaadenizle. Bugün esas hakkında Heyeti Celileniz bir karar vermek için 
epeyce düşünecek ve bir şey yapamayacaktır zannediyorum. Bugün yapabileceğimiz bir iş 
varsa, o da efendiler, işte biz gösterdiğimiz vahdet ve azmi iman sayesinde Cenabıhak ge
çen sene düşmanlarımızın vermiş olduğu karar hilâfında olarak bu sene bir oyun şeklinde 
olsa bile bizim hakkımızı tasdik etmektedirler. (Aklanmayalım sadası) Evet efendim. Biz bu
nu bugün bir hile diye kabul ederek memleketin içerisinde ruhu öldürecek bir morfin ol
masın demek isterim. Herhalde faydası kadar tehlikesi de melhuzdur. Bunun üzerinde ta
miki fikredelim daha ziyade. Gerek orduya ve gerek halk araşma bir uyuşukluk verdirme
yelim. Verilmemesi cihetini gayet basiretkârane takip edelim. (Bravo Sadaları) Efendiler 
bendeniz de arkadaşlarımın fikrindeyim. Bu mütareke hakkındaki fikirlerimizi ordudan 
alacağımız malûmat ve gerek Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretleri ve Başku
mandanlıktan alacağı malûmat üzerine bize lütfen kuvvei mukavememiz neden ibarettir ve 
ne derecededir Ordunun vaziyeti? Ledelhace reddedilirse tahaddüs edecek vaziyet ve alına
cak tedabiri, tecavüze karşı alınacak vaziyeti anlamak lâzım gelir. 

EMİN BEY (Erzincan) - Efendim; ben bu bapta beyanı mütalâa edebilmek için, rüfeka-
nm da söylediği veçhile herhalde ordudan ve Başkumandanlıktan malûmat alınması zaru
ridir. Fakat şunu arzetmek istiyorum ki ordunun kuvvei mukavemesinden malûmat almak 
da Meclisi Âliye uyuşukluk verecek mesaildendir. Biz bu işe vaziyet ettiğimiz zaman hiç bir 
gün, hiç bir dakika mebde'de ordunun kuvvei mukavemesini ve bu işi becermek için para
nın mevcudiyet ve ademi mevcudiyetini nazarı itibare almadık. İlk işe sarıldığımız zaman 
imanımızla, azmimizle yürüdük. Elhamdülillah böyle bir muvaffakiyete nail olduk ki bu be
nim için bir muvaffakiyettir. Şu mütarekenameyi kabul etmek vallahilâzım halkın üzerin
de en fena tesiri yapacak ve emin olunuz sizi buradan sopalarla kovalayacaktır. Halkı tet
kik ediniz, hatta mahalle kahvelerine kadar gidiniz. Halkın ağzından işiteceğiniz söz bu ka
dar muvaffakiyatı ihraz ettikten soma neticei katiyeyi elde etmedikten sonra katiyen tesli
mi silâh edemeyiz. İşte umumiyetle hal km lisanında dönebildiği kadar söylediği sözler bun
lardan ibarettir. Binaenaleyh mesaili hariciyede acaba İngiltere Hariciye Nazırı bize taraftar 
mıdır? Yoksa ordumuzun kuvvei mukavemesi Yunan ordusundan fazla mıdır, değil midir? 
Bunu sormaktan ise şu mütareke şeraitini bize kabul edip etmeyeceğimizi müzakere etme
yi daha muvafık buluyorum. 

RAGIP BEY (Kütahya) - Efendim bütün söz alan arkadaşların fikirlerine ben de iştirak 
ediyorum. Elimizde malûmat olmadıkça bu kadar mühim bir mesele hakkmda beyanı mü
talâa etmek birbirimizi tenvir edecek yerde bilâkis taglit eder. Bendenize kalırsa evvelâ bi
zi tenvir edecek malûmatı elde edelim ve ona binayı fikreyleyelim. 
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RIZA NUR BEY (Sıhhiye Vekili) (Sinop) - Efendim, malûmat arzu Duyuruluyor. Malû
mat ne gibi bir malûmat olabilir? Mesail gayet büyüktür. Zaten onlar tekrar mevzubahis 
edilecektir. Şimdi bir karar ittihaz edilmiyor ya. Zaten Heyeti Vekile de henüz bir karara va
sıl olmamıştır. Onun için bugün elde bir teklif mevcuttur. O teklif hakkmda acaba mütare
keyi kabul etmek mi, etmemek mi milletin, memleketin menfaatine muvafıktır? Bu bir me
seledir. Mütareke kabul edilirse bu şekilde mi, bu şekliyle mi kabul etmek veya bazı tadi
lât mı istemek menfaatimize muvafıktır? Bunlar uzun uzadıya mevzuu müzakere olacak 
şeylerdir. O meyanda bir takım malûmata da lüzum ve ihtiyaç messederse o da talep edi
lir. Bugün elimizde bulunan teklif hakkmda bizim Avrupa'dan hiç bir malûmatımız yoktur. 
Hariciye Vekâletimiz ki bu işle meşgul olmak için gitmiştir. Ondan gelen malûmatı gördü
nüz, nakıstır. Tam olsaydı yine nakıstı. Meselâ şeraiti sulhiye nedir? Bunu bugün bilmiyo
ruz ve orada yazılmamıştır. Heyeti Vekile bu noktayı düşünmüş ve bunun esas olduğunu 
Avrupa'ya yazmıştır süratle bütün tafsilâtiyle şeraiti sulhiye hakkmda ne malûmatları var
sa buraya bildirsinler. Fakat gelmesi bir kaç güne mutavakkıftır. Halbuki meselenin teah-
hure tahammülü yoktur. Eğer biz cevapta beş on gün gecikirsek ihtimal düşmanlarımız bi
zi mesul vaziyette bırakmak için fırsat ittihaz edecekler. Bakınız cevap vermiyorlar, kabul 
etmiyorlar diyecekler. Yani tehlikelidir mesele. 

BİR MEBUS - Zaman tayin ediyorlar mı? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Zaman tayin etmiyorlar. Fakat diyorlar ki en kısa müddet
te. O şartı koymuşlardır. En seri bir surette cevaba muntazırız diyorlar. Malumatımız bun
dan ibarettir. Elbette fazla malumat almak daha iyidir. Fakat o malumat vasıl oluncaya ka
dar müzakerede bulunmamaklığımız da doğru değildir. Müzakere açılsın, devam etsin, ka-
naatlar tecelli, fikirler tebellür etsin. Bu çok mucibi menfaat bir şeydir. 

RAGIP BEY (Amasya) - Reis Bey, bir sual sormama müsaade buyurulur mu? 

REİS - Efendim sıra ile. Söz Besim Atalay Beyin. 

BESİM ATALAY (Kütahya) - Bendeniz de malûmatın gelmesini istiyorum. 

RAGIP BEY (Amasya) (Devamla) - Şimdi saat tamam sekiz veya dokuza geldi. Yani ala-
fıranga iki veya üç Heyeti Vekile 24 saat müzakere ettiği halde kendi fikrini söyleyemediği 
halde Meclis bir saatta nasıl söyliyebilir. 

İkincisi : Acaba bunu tebliğ eden makama denilse ki evet biz henüz Hariciye Vekilimiz
den cevap alamadığımızdan dolayı tehir etmeğe mecburuz. Ondan cevap alacağız ve siz de 
bu malûmatı süratle almaklığımızı temin edin. Bunu ret mi telakki edecekler? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Heyeti Vekile zaten böyle bir cevap yazmıştır. Fakat işin 
uzamaya tahammülü olmadığı da malum olmak ve şimdiden de müzakerata başlamak za
rurî olduğuna kanaat getirmek lâzımdır. Bu muhakkaktır. 

RAGIP BEY (Devamla) - Bu hususta karar vermek için malûmat lâzımdır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Doğrudur. Fakat biz de demiyoruz ki bir saata kadar ka
rarınızı veriniz. Böyle bir teklif mâlâyutâktır. Bir kere karar meselesi mevzubahis değildir. 
Mesele müzakeredir. Durudiraz tetkik edilsin. Mesele bundan ibarettir. Hakikaten öyle 
müşkül bir şeydir ki Heyeti Vekile 16 saat kadar müzakere ettiği halde bir karara vasıl ola
mamıştır. Olmak ta istemez. Lâkin herhalde bir takım fikirler tebellür etmiştir. Binaenaleyh 
Meclisi Âlide de müzakere açılsın ve mesele tamik edilsin. 

EMİN BEY (Bursa) - Efendim Teşkilaü Esasiye Kanunumuza göre müdafaai vatan ila
nı sulh akdi gibi şeyler Meclisi Âlinizin salahiyeti cümlesindendir. Binaenaleyh bugün ic-
rai ve teşrii salahiyetimiz tebarüz etmiş oluyor. Yani Heyeti Vekile bu meseleyi huzuru âli-
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nize getirmiş bulunuyor. Heyeti Muhteremenize bir şey hatırlatacağım. Pekâlâ bilirsiniz ki 
Mondros mütarekenamesmde muhilli haysiyet ve muhilli şeref bir şey yok iken ve o müta-
rekenameye düveli garbiye mümessilleri vazı imza etmiş iken bizi ne kadar elim hallere ge
tirdiler. Nerede kaldı ki pek ağır şeraiti ihtiva eden şu mütareke şeraitini tetkik ve müza
kere edelim. Bendenizin şahsi kanaatime kalırsa bunun müzakereye değer yeri yoktur. Bu 
reddi lâzım gelir bir meseledir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Efendim bendenizin en ehemmiyet verdiğim şey Paris'te 
bulunan mümessillerimiz tarafından şimdiye kadar bize bir malumat verilmeMlesi hususu
dur. Bundan evvel de verilen malumatlardan bir fayda çıkmamıştır. Ben bilmiyorum, şim
diye kadar arzu etmiş olsaydılar şimdiye kadar değil telgraf, elli tane tahrirat gelirdi. Ma-
ahaza Heyeti Vekilenin dün akşam meşgul olduğu mesele bize bugün okunan suretten iba
rettir. Asıl bendenizi korkutan mütareke sözüdür. Bundan evvel bir mütareke zamanı da
ha geçirdik. O zaman Ankara'da bulunuyordum. Ankara'da yüzlerce tabur asker mevcut
tu. Bu mütareke lafzı çıkar çıkmaz taburları kimse tutamadı. Tüfengini atan memleketine 
gitti. Bu mütareke bilmiyorum akıbeti vahim bir mesele hudus ettirmesin. Ben bu husus
ta sahibi geliyorsa düşünmeli, neticesini Meclisi Âlinize bildirmeli. Meclisi Ali ız ona göre 
müzakere etmeli ve karar vermeli. Benim noktai nazarım budur. 

HAKKI HÂMİ BEı (Sinop) - Efendim; bendeniz bunun henüz müzakeresi . ' inanı gel
mediğini Heyeti Vekile namına Rıza Nur Beyefendinin şu kürsüden vaki olan beyanatının 
bir fıkrasiyle Heyeti Celilenize arzetmek isterim. Beyefendi şu kürsüden vaki olan beyana
tı sırasında buyurdular ki 16 saat çalıştık. Fakat bir neticeye raptedemedik. Bendenize öy
le geliyor ki bu hal mütareke teklif edilir edilmez ilk söz kime ait ise o zatın dinlenmesin
den neşet etmiştir. Malumu âlileri mütareke teklif edildi mi, birinci defa olarak söz ordu
nundur. Orduya denilir ki böyle bir teklif vardır. Ordunun bu baptaki noktai nazarı nedir? 
Ordunun noktai nazarı anlaşıldıktan sonra Hariciye Vekâleti noktai nazarını Heyeti Vekile
ye anlatır. Heyeti Vekile gerek ordudan, gerek Hariciye Vekâletinden aldığı malûmat üzeri
ne hututu esasiyesini çizer, Meclise gelir der ki; bize şöyle bir teklif vuku buldu. Hariciye 
Vekâletini dinledik, orduyu dinledik, Heyeti Vekile şu kararı vermiştir der. Bunu dedikten 
sonra Meclisi Âli ya bu kararı muvafık görür veyahut görmez. Şu şu şu cihetlerden siz bu 
kararda isabet edemediniz. Şu cihetleri tadil etmeniz lâzımdır der. Ya kabul eder, veyahut 
külliyen reddeder. Yoksa efendiler bu meselenin müzakeratımn esasuıa girecek olursak bir 
haftada bitmez. İstirham edermı bizim noktai nazarımız şöyle olsun, böyle olsun. Fakat 
Başkumandan derse ki, ben ordunun vaziyeti itibariyle mutlaka şöyle istiyorum derse Ha
riciye Vekâleti de siyaseti hariciye itibariyle şöyle olsun derse, bizim kararlarımız ne olacak
tır? Niçin Meclisi Âli böyle sakat ve çıkmaz yol üzerinde yürüyerek kıymetli vakitlerini za
yi ediyorlar? Anladık; teklif edilen mütareke şundan ibarettir. Biz de bunun üzerinde yürü
rüz. Bendeniz kendi hesabıma sulh müzakeresine giderken ordumuzun kuvvetli olmasmı 
ve süngülerimizin parlamasını arzu ederim. Fakat bir şey anlamadan, bir şey dinlemeden 
efendim ben böyle isterim demek zaittir. Bendeniz bu şekli her nasıl olursa olsun kabul et-
miyeceğim. Fakat benim kabul etmemekliğimle zatı âlinizin veyahut diğer arkadaşların 
noktai nazarlarını dinlememek icap etmez. Tabiî diğer arkadaşların da başka birer noktai 
nazarları vardır. Belki bendeniz bu şekli tadilen geldiği vakit ona muvafakat edeceğim. He
yeti Vekilenin teklifi istişarî bir müzakeredir. Bunun müzakeresi için hututu esasiyenin ha
zırlanması lazımdır. Belki biz şunu yaptık, şunu teklif edeceğiz, nasıl görüyorsunuz der. O 
yok. Arkadaşlarımızın usulü müzakere hakkındaki mütalaaları vardır. Eğer bu işin çabuk 
neticelenmesini Heyeti Vekile arzu ediyorsa rica ederiz, süratle ordu kumandanlariyle mi, 
Başkumandanla mı, kimler ise ve Avrupa'da gezen arkadaşlarımızdan malûmat alsınlar ve 
alamadıkları takdirde en nihayet kanaati katiyeleriyle buraya gelsinler ve biz de 
diyeceğimizi diyelim. 
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ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - En mühim bir meseledir. Herkes kanaatim söyler, ne
den tahdit ve takyit ediyorsunuz? 

RIZA NUR BEY (Sıhhiye Vekili) (Sinop) - Efendim müsaade buyurursanız Hakkı Hâmi 
Bey hemşehrim mütarekeden bahis buyurdular ve herşeyden evvel bunun orduya taalluk 
ettiğini söylediler. Bendeniz katiyyen bunun böyle olması kanaatinde değilim. Malûm, mü
tarekeler iki türlü yapılır. Birisi sırf askerî mahiyettedir. İki düşman ordusu başkumandan
ları arasında üç gün 24 saat bilmem ne kadar mütareke akdederler... Cenazelerin kaldırıl
ması, bilmem ne için?... Halbuki diğer bir kısım vardır ki sulh başlangıcıdır. Mesele budur. 
Buna nazarı dikkati âlinizi celbederim. Malûmat isteniliyor. Bizim de bu hususta malûma
tımız yoktur. Alamamışız. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Almağa çalışınız. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Almağa çalışıyoruz. Fakat alamadık. Fakat efendim aldığı
mız zamana kadar müzakere devam etsin diyoruz. Malumat geledursun. Biz müzakeratı-
mızı iyi bir istikamete sevkederiz. Neye o vakta kadar boş duralım. Mesele budur. Şimdi bir 
mütareke şartları vardır elimizde. Bunlar malûm, altı maddedir. Kimisi şöyle diyor, kimisi 
böyle diyor. Bunları tenkit edemez miyiz? Bu bapta herbirimiz fikri mahsusumuzu söyliye-
mez miyiz? Bir şey arzedeyim. Meselâ diyor ki müddet üç aydır. Üç ay sonra kendiliğinden 
imtidat edecektir. Demek müddeti altı ay oluyor. Altı ay sonra kişi geliyor. Kışta muharebe 
olmaz. Bir sene demektir öyle mi? Bir sene gayri müteharrik durulur mu acaba? Neticesi 
ne olur? Yine bir şey daha arzedeyim. Diyorlar ki kontrol heyetleri müttefikin zabitanından, 
iki taraf zabitanından olacak. İçimizde her tarafa girecekler. Acaba bu faydalı bir şey midir? 
Bizim için şayanı kabul müdür? (Hayır sadaları) Peki, Bir mesele daha : Esasatı nerede bu
lacaksınız rica ederim. Zatı âliniz onu söyleyiniz. (Her taraftan anlarız sadaları). Neyi anlı-
yacaksınız rica ederim. 

BİR MEBUS BEY - Gerek Hariciye Vekili Bey, gerek ordunun fikrini anlamadan ne söy-
liyelim rica ederim. Ne karar verelim? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Canım efendim; bir karar için değildir, bu müzakere, Efen
dim karar istediğimiz yoktur. Daha açık söyliyeyim efendiler biz bir çok şeyler düşündük. 
İhtimal ki muhterem arkadaşlarımız müzakere ederlerken içlerinden bir kaç kişi öyle güzel 
şeyler söyler ki, öyle güzel fikirler dermeyan eder ki herşeye esas olur. Bunda hata mı edi
yoruz rica ederim. (Doğru sadaları) 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) - Efendim bendeniz mütarekenin esasma ilişeceğim. 
Halihazırdaki teklif resmi bir mahiyette olmadığı içn keenlemyekûn hükmündedir. Çünki 
Hilâli Ahmere, Hâmit Beye vaki bir tekliftir. Doğrudan doğruya kendi murahhasımız tara
fından bir teklif olmamıştır. 

Esas mütarekeye gelince velev ki.. Bir şekilde olsun, usul noktasından arzedeceğim, 
asıl mütareke doğrudan doğruya harp edilmiş bir Hükümetle olur. Esas itibariyle bu bir fi
kirdir. Yunanistan esasen vaktiyle bizim muhasım bulunduğumuz zümrei itilafiye 
meyanında bizimle harbetmemişti. Bu devlet İstanbul Hükümetinin hini müzakeresinde 
doğrudan doğruya hilafı hukuk ve salahiyet olarak İzmir ve Trakya'yı işgal etmiştir. Biz doğ
rudan doğruya memleketimize tecavüz etmiş bir hırsızı def için uğraşıyoruz. Bu mahiyette 
olan bir şekli, resmî bir şekle sokmak için mütareke teklifi; Yunan ile bizim aramızdaki 
muhasematı İngilizlerin doğrudan doğruya resmî bir hale koymak için kurdukları bir dolap
tır. Bendenizin noktai nazarımca. Onun için bu mütarekenin esasma muarızım. 

REİS - Efendim malûmu âliniz daha esası müzakereye girmedik. Usule ait müzakere 
cereyan ediyor. Bir kaç ta takrir vardır. Söz alan da yirmi arkadaşımız vardır. Takrirlerin 
münderecatma arkadaşların vâkıf olması için okutuyorum. 
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Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin Takriri : 

Riyaseti Celileye 

Son sözü Meclisi Âlinin diyeceğine ve Meclisi Âlinin vereceği karar kabili tağyir olarru-
yacağına binaen malûmatı askeriyeyi alarak Meclise gelmelerini ve meselenin o vakta ka
dar teehhürünün muvafık olacağı kanaatiyle tehirini teklif eylerim. 

Bitlis 

Yusuf Ziya 

Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Takriri : 

Riyaseti Celileye 

Cereyan eden müzakereden iki fikir tebellür etmiştir. Birisi Ordunun fikir ve mütalâ
ası alındıktan sonra Meclisçe ariz ve amik müzakere ve neticeye raptı diğeri -ki Hükümetin 
fikridir- şimdiden Meclisin fikir ve mütalaasını alarak ordu ile temas ve oraca da müdave-
lei efkâr edildikten sonra netice tekrar meclise arzedilmek şeklindedir. Binaenaleyh bu iki 
fikrin ayrı ayrı reye vazmı teklif eylerim. 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS - Rica ederim arkadaşlar iki senedir milletin çektiği ve döktüğü kanın hesabını 
görüyorsunuz, bunun için okunan takrirleri dinliyecek kadar bile zaman geçmiyor. Sabre
diniz; çok istirham ederim sükûnetle dinliyelim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Bu takrirler aleyhinde söz isterim. Usulü müzakere 
hakkında. 

REİS - Usul hakkında dahi söz isteseniz, ondan evvel söz alan daha yirmi arkadaşımız 
vardır. Tensip buyurursanız müzakereye biraz daha devam edelim. Ondan sonra eğer esas 
hakkında müzakereye geçmeye lüzum görmez de neticeyi Başkumandan paşanın beyana
tından sonraya tehir ederseniz o zaman bir karar veririz. Şimdi on dakika teneffüs edelim. 
Tekrar bu mevzu üzerinde söz alan zevata söz vereyim. Bir teneffüs yapalım. 

VEHBİ BEY (Karesi) - Efendim Meclisin icrai bir hakkı vardır. Farzet ki Heyeti Vekile 
bütün aldığı malûmaü da Heyeti Âliyenize arzetti. Burada bir karar verilmek için değil de 
bir hasbihal yapmak ve bundan sonra da yine Mecliste biz ne düşünmüş isek yine o tarz
da düşünmek yani ne tarzda müzakere etmiş isek yine o tarzda müzakere etmek ve Mecli
sin icrai vaziyetinden bilistifade.. 

HAFIZ MEMET BEY (Trabzon) - Yani Hükümet mesuliyeti üzerine almryacak. 

VEHBİ BEY (Devamla) - Alacak beyim alacak. 

Buraya malûmat verilmeseydi ve Hükümet doğrudan doğruya ordu kumandanlariyle 
müzakere ettikten sonra Meclise gelseydi, o vakit de sorulurdu ki burada neden Meclis boş 
oturuyor. Meclis bostan korkuluğu mudur? Bunun için size arzettik. Rica ederim. Alman 
bütün malûmatı Meclise tafsilatiyle arz etmek; bunun için de akıl akıldan, el elden üstün
dür. Arkadaşlarımızın elde edilecek güzel mütalâa tını nazarı dikkate alıp lazım gelen 
esasatı ittihaz ettikten sonra tekrar huzuru Alinize gelmekten ne bir karar ittihaz etmek ne 
de ordunun mütalaasını almadan Meclisin üzerine mesuliyet yükletmek fikri yoktur. Hiç
bir şey yoktur. Bu hasbihal Meclisin icrai sıfatından istifade etmektir. 

REİS - Beş dakika teneffüsten sonra müzakereye yine devam edeceğiz. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi 

Kâtip : Enver Bey (İzmir) 

REİS - Celseyi kuşat ediyorum. Müzakeremize devam ediyoruz. Buyurun Abidin Bey. 

DR. ABİDİN BEY (Lâzistan) - Bendeniz de diğer arkadaşlarımın dediği gibi ve kendim 
diyeceğim ki bu teklifatı yekten, hani şöyle demek istiyorum, yani bundan bir teenni ve üs
lup ile reddedillmek tarafdarıyım. Arkadaşlar, Yusuf Kemal Bey bize azami surette hizmet 
etmiyor ve etmiyecektir. (Ne biliyorsun sadaları) Ben söyliyeyim maksadımı. Muhterem ar
kadaşlar; bu abdi âciz bir zaman İtalya'da yani Balkan harbinde orada bulunuyordum. 
Tebdili kıyafetle gittim. Ben orada iken İtalyanca hiçbirşey bilmiyordum. Fakat orada İtal
yan telsiz telgrafını 150 liraya satın almış ve muhaberesini yapmışımdır. Hamidiye ile ve 
ona göre Diraç iskeleleri bombardıman edilmiştir. Arkadaşlar, biz buna 160 bin lira verdik. 
Ve sarfediniz dedik. İşte arkadaşlar Şanzelize meraklı olanları gönderirseniz hiçbir iş yapa-
mıyacaktır. (Şanzelize ne demektir sadaları) Yani Paristeki güzel sokaklara ve güzel yerle
re.. 

BİR MEBUS - Reis Bey, sadede davet ediniz. 

DR. ABİDİN BEY (Devamla) - Arkadaşlar, eğer bu arkadaşımız arzu etmiş olsaydı her 
nerede olursa olsun bundan haberdar olur ve bir kuriye koyar bize haber verirdi. (Kâfi sa
daları) Kim bilir, kâfi olup olmadığını kendim bilirim. Binaenaleyh son vaziyette arkadaşla
rımın dediği gibi ordu ile ve ordu kumandanları ile bu hususta görüşmek lâzım mıdır, de
ğil midir? Bendeniz istişare suretiyle sorulmak ve onlarla beraber teşriki mesai etmek ta
raftarıyım. Fakat karar, emir yine Meclisi Âlinindir. Onlar mecburdur harbetmeğe, mecbur
dur ileri gitmeğe. En son kararı yine biz veririz. Çünki biz burada toplandığımız zamanda 
onlar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yalnız biz kendi kendimize ve onlar bizim etrafımıza toplan
mış idi. Erkânı Harbiyei Umumiyesine de, Başkumandanına da biz emir veririz. İşgal et, yü
rü deriz yürür. Kanaatim budur, Bendeniz bu müzakereye, hatta Yusuf Kemal Beyden ve 
sair menabimizden, yani sırf bizim kanımızdan. Çünki şimdi İstanbul'dan gelen bizim ka
nımız değildir. İçimizden değildir. O kan asıl kanımızdan bizden ayrılanlar ve bizim itimat 
ettiğimiz 160 bin lira verdiğimiz şahsiyetler bize, buraya bildirmeli. Ondan sonra biz girişe
biliriz. Şimdi biraz leyle laalle ile geçinmek tarafdarıyım. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) - Muhterem arkadaşlar, düveli itilafiyeden beklediğimiz 
mütareke teklifi pek te intizar ettiğimizin haricinde olmadı. Bize elbette Lord Gürzon'la Lo-
it Corc'un ruhu habisinin yaşadığı bir meclisi siyasiden bundan başka bir şey çıkmazdı. Lo-
it Corc, Lord Gürzon pekâlâ bilirsiniz ki Türk düşmanlıklarını, hatta müslüman düşman
lıklarını ihsas etmişlerdir. Kendilerinin velinimeti olan Londra'yı yapan, İngiltere'nin kuva-
yı bahriyesini vücuda getiren, servetini veren Hindistan için daha bir hafta evvel bir gaze
tede Gürzon'un ifadesini okudum. Diyordu ki bizden altı bin kilometre uzakta olan bir mil
letin sözüyle hareket edemeyiz. Efendiler o milletin istediği şey müslümanlığın hukukunun 
muhafaza edilmesi, o milletin istediği şey, silahına sarılmış, namusunu haysiyetini kurtar
mak isteyen bir milletin, Türklerin yaşamasını temin etmektir. Lord Gürzon'un istemediği 
o idi efendiler. Haleti ruhiyesi bu kadar muayyen olan, bize düşmanlığı delaili adidesiyle 
efali muhtelifesiyle, zahiresiyle sabit olan Lort Gürzon'un bulunduğu bir heyetten çıkan 
herhangi bir teklifte asıl olan bizim aleyhimizde mevaddı ihtiva etmesidir. Efendiler, 
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hepimiz okuduk ve hepimiz dinledik. Burada bizim lehimize tek bir cümle değil, tek bir ke
lime yoktur. Ne diyorlar? Üç ay mütareke. - Burada yabancı yok- Onlar biliyorlar bizim ma
lî, askeri ve ruhî vaziyetimizi biliyorlar. Üç m ah mütareke ile milletin üzerine tesis ettiğimiz 
azim kudreti ihlal etmek istiyorlar. Üç mah mütareke ile yazı geçirmek ve kışa doğru bu 
mütarekeyi götürmekle bir kış harbini hazırlamak ve bizim hazırladığımız kuvvetlerden 
mahrum etmek ve ondan istifade ettirmemek istiyorlar. Efendiler, işgal ettiğimiz yerlerden 
on kilometre açık mesafe bırakarak, efendiler, düveli meşguleye düveli itilafiye komiserleri 
gelecek, müslümanların hukukunu muhafaza edecek. Efendiler, oraya bir komisyon gide
cek buraya bir komisyon gelecek. Bizim ordumuz içinde İtalyanlar, İngilizler, Fransızların 
mümessili bulunacak bizim ordumuzu tetkik ve teftiş edeceklerdir. Efendiler bu millete ha
karet demektir. İstihza demektir. Biz ezeli düşmanlığını bildiğimiz, ebedi düşmanlığında 
şüphe etmediğimiz İngilizleri muharip bulunduğumuz Yunanlılar içerisine koyar da onun 
mahiyetini, onun kuvvetini, onun mevcudiyetini göstermeyiz? Bu budalalığı yapar mıyız? 
Soma efendiler, memalik? meşguleye gidecekler, teşkil ettikleri bitaraf komisyonlarla orada 
hukuku muhafaza edecekler. Efendiler, Yunanlıları atarız. Fakat onları atmak için yeni bir 
harp hazırlamak lazım. Elimizle düveli itilafiye mümessillerini memlekete sokup ta tekrar 
onları çıkarmak için mi uuğraşacağız? İstanbul, Edirne'de bin türlü cinayeti irtikâp edip du
rurken, onların adaicii, ıı;saniyet perverliği namma yapıp dururken, bir de buraya davet 
edip de bu masum anadolu'nun ortasma mı sokacağız? Düşmanları bir de elimizle işte mü
tareke yaptık buyurun memleketimize giriniz diye davet mi edeceğiz? Üç ay müddetle tatil 
edilecek. Ondan sonra üç ay daha temdit edilecek ve on beş gün evvel Yunanlılarla düveli 
itilafiyeye haber verecekmişiz. Altı ay zarfında neler olacağını biz de biliyoruz. Onlar da bi
zim kadar biliyorlar. Bizim durmağa müsaademiz, tahammülümüz yoktur. Böyle demekle 
hayalâta kapılmış, bütün hesabatı mantıkıyeyi altüst etmiş değilim. Efendiler, ben de Sa-
lahattin Bey arkadaşımla onun efkârına iştirak eden arkadaşlarımın efkârını düşünmez de
ğdim. Fikirlerini kısmen kabul ederim. Fakat düşündüğüm ve düşünmek istediğim şudur 
: Bu mütareke teklifinden evvel yani dün akşam ve yahut bu sabah hiçbirimiz bu davanın 
kutsiyet ve muhafazası namma Müdafaai Milliye Vekilini çağırmak, ordunun kuvvei taar-
ruziyesi, kuvvei müdafaası nedir diye sormak kararını verdik mi? Yani bugün için böyle bir 
kararımız var mı idi efendiler? Herkes vicdanına müracaat etsin. Maliye Vekilini çağırıp ta 
efendi harp edebilir miyiz? Kuvvei maliyemiz nedir? Ne zamana kadar zahiremiz bizi idare 
eder? Ne vakta kadar bu orduyu ilbas edebiliriz? diye buna dair bir sual sorduk mu? (Kaç 
kere sadaları) Sordunuz fakat bu şekilde sormak değil efendiler. Eğer zaaf gösterirseniz eğer 
Müdafaai Milliye Vekili böyle efendim ne yapalım derse eğer Maliye Vekili de ne yapayım 
derse. Müdafaai Milliye Vekili ve Maliye Vekili şöyle söylüyor böyle söylüyor mu diyeceğiz? 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - O zaman bütçe yoktu. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) - Bütçe bizim haysiyetimizi, bütçe bizim imanımızı, 
bizim davamızın kudsiyetini ihlâl etmez kahraman Hacı Şükrü Bey (Bravo sadaları) Efen
diler ben bütçeyi nazarı dikkate almıyalım yahut Müdafaai Milliye Vekilinden ve Erkâm 
Harbiyei Umumiye Reisinden sormıyalım demiyorum. Sorarız. Fakat onlar ne söylerse söy
lesinler efendiler, Yunan Ordusu buradan çıkacaktır. 

BİR MEBUS - Hacı Şükrü Bey sizi tasdik ediyor. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) - Pekâlâ efendim. 

Efendiler; bizi esir edecek mütareke kabul edilmiyecektir (Alkışlar) Eğer pek muhterem 
tanıdığım Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa ile Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa 
Hazretleri bugün gelip te efendiler çalıştık, çabaladık amma Yunan Ordusunun ayakları 
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altında bu kadar felaketlere sürüklendiğimiz, evladından, çocuklarından, babasından ayır
dığımız bu efradımızı çiğneteceğiz, artık bir şey yapanıryacağız derlerse onların bu Mecliste 
de yeri yoktur, tarihte de yeri yoktur. (Alkışlar) Hissiyat değil efendiler, çalıştılar ve bize söz
lerini verdiler. Efendiler herkes kanaatini söylemekte serbest değil ise bana söyleyiniz bıra
kayım. (Devam sesleri) Benim bildiğim, düşündüklerimi söylemekle vazife i tarihiyemi, vazi-
fei vicdaniyemi yaptığımı zannediyorum. Bundan da eminim ki hiçbir zaman Müdafaai Mil
liye Vekili Kâzım Paşa ve hiç bir zaman Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi paşa bize ge
lip te ben bu orduyu düşmana çiğneteceğim demiyecektir. Efendiler tereddüt edecek neniz 
vardır? 1336 senesi 23 Nisanında buraya toplandığımız ve hepimiz memleketlerimizden bin 
türlü hayallerle buraya geldiğimiz zaman Ankara'da makarrı millide ne gördünüz? Kaç ta
ne askeriniz vardı? Ne kadar kuvvetiniz vardı? Kaç paranız vardı? Bugünkü düşmanları 
durduran ve düşmanları durdurmak vaziyetinde ve bugün için değil ise onbeş yirmi gün 
soma düşmanı kovmağa iktidar gören vaziyet nazariyle bakabiliriz. Bize bir sene iki sene 
evvel böyle bir mütareke teklif etseler kabul etmezdik. Efendiler hiçbir kuvvetimiz olmadığı 
zaman bize teklif ettikleri şey bundan başka başka bir şey değildi. Şimdi kabul etmediği
miz gibi o zaman da kabul etmezdik. Bu komisyonların mahiyetlerini biz pekâlâ bilirdik. 
Burada hüsnüniyetle delâlet eder hiçbir şey görmüyorum. Efendiler bize teklif ediyorlar. Üç 
muazzam devletin Hariciye Nazırları ilk vazife olmak üzere alâkadar olan Hükümetlere der
hal muhasamatın tatilini musırrane tavsiye etmek hususundan ibaret olduğunu takdir 
edeceklermiş. Vazifeleri bu teklifi arkasını denizlere ve İngilizlere dayayacak ve dünyanın 
levazımı harbiyesini, kendisine lâzım olan eslihasını, cephanesini, erzakını dolduracak; bi
zim muhitimizi kuşatacak. Hiçbir yerden hiçbir şey getiremeyeceğiz. Evvelâ biz fedakârlığı 
kabul edeceğiz. Ondan sonra mütarekeyi kabul ettikten soma, muattal kaldıktan sonra 
köylülerin kuvvei maneviyesini kırdıktan, köylüleri hayrete duçar ettikten soma bizimle be
raber yürümüş ve sırf bize tabi olmuş adamların bize karşı netice bu mu idi diyecek vazi
yete geldiğini teessüfle, hicab ve hacaletle gördükten soma üç ay geçecek. Yunanlılara di
yecekler ki tahliye ediniz. Ya Yunanlılar tahliye etmezlerse ve tahliye etmiyeceklerdir. Zira 
onlar esbabı muvaffakiyeti kendilerinde gördükçe ve bizim zaafımızı anladıkça onlar tahli
ye etmiyeceklerdir. Onlar tahliye etmek isteseler İngilizler bin türlü dolaplarla tahliyeyi ta
vik edecektir. Eğer bu adamlar bu düveli itilafiyeyi temsil eden adale t kâr, kan dökülmesi
ni isteyen, artık Türklere, müslümanlara acıdığını kemali hayreüe gördüğümüz adamlar 
acımalarım söylemekle de insanlarla istihfaf ederek, bir milleüe istihfaf etmeğe utanmıyan 
bu milletler eğer ufak bir hüsnü niyet sahibi iseler, deselerdi; bir İzmir meselesi var, İz
mir'de ekalliyetlerin hukuku mevzubahistir. Bu meşkûk ve muallel bir meseledir. Bunun 
hemen halli kabil değildir. Fakat sizin memleketinizin diğer aksanımda öyle ihtilaf yoktur. 
İşte hepimiz diyoruz ki Yunan Ordusu Anadolu'yu tamamen tahliye edecektir. Ey Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti size teklif ediyoruz, kan dökülmemesini vesile, vasıta olmak 
şerefi bizde kalmak için işte Yunanlılara diyoruz : Rumların hukukunun nerelerde himaye 
edilmesi mevzubahis ise İzmir vilâyeti hududunda onun içerisine girecekler. İz mire toplıya-
cağız. Bütün Yunan kuvvetleri oraya girecekler. Mesele orada olacak. Çünkü ihtilaf 
oradadır. Düveli muazzamanm vaki olan teklifinde umumiyetle mevzubahis olan İzmir 
meselesi ise Eskişehir'de Yunanlıların üç ay kalmasında ne ihtiyaç vardır? Lort Gürzon 
neden üç ay altı ay Anadolu'nun ortasında Yunan ordusunu bulundurmak istiyor? İstan
bul'da oturuyorlar, çekilsinler. Mütareke ancak böyle kabul edilebilir. Belki ahvali tayin ve 
tespit etmek istediği bir hudut varsa Yunanlılar yarından itibaren oraya çekilmeye başlar. 
Ordumuz da istediği yerde serbest bir surette vaziyetini alır. Üç ay mı, beş ay mı mütareke 
mevzubahistir? Fakat Yunanlılar Eskişehir'de dururken; Bursa'da dururken mütarekeden 
bahsetmek bize hiç bir menfaat temin etmeden silâhlarınızı atınız demektir. Biliniz ki 
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efendiler, şimdi Hariciye Vekilinin burada okuduğu bir telgrafta Fransız'ların lehimizde, İn
giliz'lerin malûm olduğu için söylemiyorum. İtalyan'ların da hodbin olduğu mevzubahistir. 
Beş on gün evvelki bir gazete manzum âliniz olmuştur. İtalyanlar Anadolu'da mıntıkai nü
fuz sevdasından vaz geçmemişlerdir. Memleketimiz dahiline sokacakları bu mümessil efen
diler bu mıntıkai nüfuzun rehberleri, mübeşşirleri, melun müjdecileridir onlar için; fakat 
bizim için musibet habercileridir ki onları evimizin içine sokamayız. Efendiler bundan iki 
sene evvel buraya geldiğimiz zaman imanımızla. Türk'ün esaret kabul etmeyen âli ruhuna, 
esaret tecviz etmeyen müessesatı aliyesine, ahkâmı âliyesine güvenerek ona ittiba ederek, 
Allanın, Peygamberin mevaidine, evamirine dayanarak hilafeti kurtarmak, müslümanlığın 
hukukunu yeniden iade etmek, hür, istiklâline sahip bir millet olarak yaşamak için dava
ya başladık. O zaman maddi bir şeyimiz yoktu, O iman şüphe etmiyoruz bugün yine mev
cuttur. Kuvvetimiz o günküne nispetle binlerce, yüzbinlerce fazladır. 

MUSTAFA BEY (Gümüşhane) - Bunlar malûm şeylerdir. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Devamla) - Efendi bunlar malûm şeylerse ve siz biliyorsanız ben 
bilmiyorum, yahut düşünmek istiyorum. 

Beyefendiler hulâsa etmek istersem bendeniz için bu mütareke teklifi bizi uyuşturmak 
isteyen bir tekliftir. Binaenaleyh esas itibariyle kabul edilemez. Maliye Vekâletinin vereceği 
malûmat Müdafaai Milliye Vekilinden, Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinden alacağımız iza
hat ve tafsilat bu melun teklifin mahiyetini tebdil edemez. Binaenaleyh ana haüarını bugün 
de çizebiliriz : Yunan Ordusu çıkacaktır. Yunan Ordusu İzmir hududunda tutunabilirse 
ancak kendimce şahsım için söylüyorum (Trakya'yı unutma sadaları) Yunan Ordusu İz
mir'e çekilecek ondan soma mütareke esası için konuşabiliriz. Gitsin İzmire kadar. O da
ire mevzika içine girsin. Başka türlü bunun üzerine müzakere edilmez. Maliye Vekili ile, 
Müdafaai Milliye Vekilinden bu esasa dair malûmata intizar etmek muvafık değildir. 

LÜTFİ BEY (Malatya) - Efendiler öyle zannederim ki hâlâ biz mütareke içindeyiz. Dü
veli itilâfiye bizimle bir mütareke akdetti. Hâlâ imzaları kurumamıştır. Bunların mütareke
lerine itimat ederek ordularımızı terhis ve silahlarımızı teslim ettik. Soma Fransa Kilikya, 
Urfa, Maraş cihetlerinden üzerimize hücum etti. Yunanı bir taraftan üzerimize taslit ettiler. 
Biz bunların artık hangi teminatına itimat edip te bu teklif ettikleri mütarekeyi kabul ede
ceğiz? (Alkışlar) 

Şimdi efendiler bugün İngiliz pekâlâ biliyor ki bizim vaziyeti coğrafiye ve siyasiyemizi 
noktai nazara alarak elimizde vesaiti nakliyemiz bulunmadığı ve soma bütün şimendiferle
rimizin kısmı mühimmi düşmanımız elinde olduğunu biliyor. Bundan dolayı bize öyle bir 
mütareke teklif ediyor ki ordu hiçbir istihzaratta bulunamıyacak ve kendileri de murakaba 
edecek, sevahile yığacak, bütün mühimmat ve icap ederse bütün kuvayı mütehaşşidesini 
oraya yığacak, üç gün içinde vapurlarla şimendiferle başımızın üzerine yığacak ve üç ay 
mütareke içinde de yine sulh edeceklerini temin edecek bir söz yoktur. Üç aydan soma da 
bize eğer şey olursa üç ay daha temdit edeceğiz diyorlar. Şu halde gayrî muayyen müddet
lerle biz mütarekeyi kabul edecek olursak bizim için intihardır. Mademki bu intiharı kabul 
edecektik, bunların teklifine karşı bidayeten sözlerine nasıl ve ne için intisap ettik. 
Binaenaleyh vatanın, milletin dökülen kanı heder değildir ve hiçbir vakit de heder edilemez. 
Şimdi biz hiçbir tarafın irşatına muhtaç değiliz. Yalnız bize itilâfgirizlik ediyorlar, demek 
maksadiyle bunların teklifini daha makul bir şekilde reddedebilmemiz için bunlara 
diyeceğiz ki sizin bize vaktiyle mütareke şeraitine tamamiyle riayet etmediğinizden bu 
mütareke şeraitine itimadımız yoktur. Bu mütarekeyi kabul edersek ne ile temin edecek
siniz? 
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İkincisi efendim mütarekeyi yine bizim kabul edebilmekliğimiz için tespit edecekleri 
sulhun hututu esasiyesini fiili bir surette ispat etsinler. Yunan Ordusunu bir kere 
Anadolu'dan tamamiyle çeksinler. Trakya'dan çeksinler; sonra bize yapacakları şeraiti sul-
hiye ne ise onu biz kabul edebileceğimizi, edemiyeceğimizi o vakit düşünebiliriz. Yoksa mey
danda katiyen bize teklif edecekleri sulhun hututu esasiyesi tespit edilmeksizin böyle bir 
mühim teklifât karşısında silahlarımızı teslim ediyoruz ve intihar ediyoruz demektir. Bu 
teklifi katiyen kabul edemeyiz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Muhterem arkadaşlar; müzakereyi salim bir 
neticeye raptedebilmek için iki kısma ayırmak faydadan hali değildir. Birinci kısım şüphe
siz bu günkü teklif edilen mütareke üzerinde oynayarak herkes kanaatim, hâsıl ettiği fikri 
hasbihal karşısında söylemektir. Bu hiç zannetmem ki muzır olsun. Esas cevap verilmek 
lâzım geldiği zaman Salâhattin Bey biraderimizin fikrine tamamiyle iştirak ederim. Vaziyeti 
askeriyemizi ordu kumandanlarından ve soma vaziyeti maliyemizi, vaziyeti siyasiyei umu-
miyemizi, dahiliyemizi uzun boylu dinlemek ve o zaman fikirlerimizi de, hâsıl ettiğimiz 
kanaatlar dairesinde beyan etmeğe hiçbir zaman bugünkü fikirlerimiz mani teşkil etmez. 
Ben bugün bunun üzerinde görebildiğim ve hâsıl ettiğim kanaatları söylerim. Yarın da yine 
hâsıl olacak kanaatimi da o vakit ayrıca söylemek mecburiyetindeyim. Bugün görebildiğim 
bizim düşmanlarımız Yunanlılar mıdır? Yoksa Yunanlıları istihdam eden İngilizler midir? 
Evvelemirde bir kere maziye ircaı nazar ederek bunun üzerinde bir saniye tavakkuf etmek 
lâzım gelir. Biliyorsunuz ki mütarekede İngilizler her tarafa mümessiller ve askerler gön
derdiler. Askerlerini gönderdiği memlekete vaziyet ettiler. Ermenilerin müdafii hukuku ol
dular. Rumların amalini tatmine çalıştılar. En nihayette İzmir'e Yunanlılar saldırdılar. Ak
dettikleri Sevr muahedesinin bir aleti cinayeti olan Yunan canavarları Anadolu'ya saldırdı
lar. Bizim hakiki düşmammız bizim karşımızda davacımız ve uğraştığımız, bendenizce Yu
nan değildir. O bir alettir. Benim bildiğim İngilteredir. Bu İngilterenin oynamak istediği ve 
geçen seneyi de nazarı dikkata alacak olursak sulh konferansım uzata uzata oraya imali 
nazar edecek olursak ikinci bir komedi, teşkil edilmiş ikinci bir komedyadır. Geçen sene 
bizi şöyle ve dolayısiyle İstanbul marifetiyle Londra konferansına çağırmadılar. İstanbul 
vasıtasiyle Ankara mümessilleri bulunabilir şeklinde. Böyle biz ta Londraya kadar gittik. 
Orada konferans ve Londra müzakeratı devam ederken 23 Martta ikinci İnönü taarruzu ile 
karşılaştık. Efendiler, eğer o vakitler Allah göstermesin ordumuz muvaffak olmasaydı 
Yunanlılar oradaki mümesillerimize ve bize dikte ettireceği şeyler pek aşikâr idi. 

Bugün hazırlanan ikinci komedya şark ile münasebetamızı ihlâl etmek ve bizi böyle 
açıkta ve yalnız bırakmak, kendi noksanlarını da ikmal etmek ondan soma günün birinde 
bizi bir darbe ile paçavra gibi atmak istiyorlar. Artık biz aldanmıyacağız ve çok aldandık. 
Çok cezasım çektik. Bundan soma aldanmıyacağız, inşallah. 

Soma bu mütarekede şayanı dikkat bir şey vardır. Bendenizin en çok nazarı dikkati
mi celbeden bir mesele Asyayı sugradır. Trakya ne oluyor? Demek ki Trakyayı bu mütareke 
şeyinden tamamen çıkararak bize Asyayı suğra esası üzerinde mütarekeyi kabul ettirmiş, 
evet taahhüt ettirmiş oluyorlar. Günün birinde konferansa ve yahut sulh konferansına 
gittiğimiz zaman diyecekler ki efendiler mütareke esası şu esasa müstenittir. Siz bunu 
taahhüt ettiniz. Asyayı suğra meselesi üzerine idi. Trakya meselesi yoktur. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - İstanbul yok bile efendiler. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Bu çok sayam nazarı dikkattir. 

Böyle bir mütarekeyi biz böyle günde düşünemeyiz. Evet bizim de istediğimiz şeyler 
vardır. Mütarekeyi de böyle reddedecek değiliz. Biz sulhetmek istiyoruz. Davamızı kazan
mak istiyoruz. Davamız açıktır. Sarihtir. Memleketi kurtarmak, Yunan canavarlarını 
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İzmir'den çıkarmak, anavatanda düşman bırakmamak. Davamız bu olunca buraya topla
nan Meclis bundan feragat ediyor mu, etmiyor mu? Eğer davasından feragat ettiği kanaati 
geldi ise ve bundan azıcık inhiraf etmiş bir şey varsa dava çürümüştür ve biz iflas ederiz. 
Mahvoluruz. Binaenaleyh kanaatlarımız, dünkü ideallerimiz ne ise bugünkü kanaatlarımız 
ve davamızdan hiçbir suretle feragat etmiyoruz. Davamızı istihsal biz burada sabit kadem 
oldukça davamızı edip kurtarmak için edeceğimiz mücadelede zahirimiz bizim cenabı hak 
olduğu gibi milletin azmü iradesi de buna kudretkâr olacaktır. İnşallah (İnşallah sesleri) 
Eğer biz kanaatlarımızdan, ideallerimizden biraz inhiraf ettiğimizi ve misaki milliden vaz
geçtiğimizi gösterecek olursak hariçte şarkta da garpta da ve her tarafta cereyanlar husu
le getirecektir. Demek ki bunlar artık kanaatlannda zayıflamışlardır. Kanaatlarından da 
davalarından da vazgeçiyorlar. Kısmen feragat ediyorlar diye bizi şüpheli bir şey altında bu
lundurmak istiyorlar. Bunun arkasında böyle bir korku da görüyorum, efendiler. 

Bu hususta maziye infazı nazar etmemizi rica ederek hatırlatmak istiyorum. Biliyorsu
nuz ki Fransızlarla yapılan itilâfta az çok prensiplerimizden, misakı milliden şöyle fedakâr
lık eder gibi olduk. Fakat hiç şüphesiz ve hiçbir vakit itilaf katî bir mahiyeti ve davamızdan 
feragat eder bir şekli göstermiyordu. O gün için memleketimizin bir kısmma matuf idi. Bu 
şeraitle tabiî şey yaptık. Fakat bizim dostlarımız üzerinde, Şarkta bir tesir yaptı. Dediler ki 
acaba bunlar misakı millilerinden vazgeçip te Garba yanaşıyorlar mı? diye derhal bize mu
avenetleri hali inkıtaa uğradı. Bu sui tefehhümatı izale için Hükümet epey çalıştı. Hamdol-
sun muvaffak oldu. Bugün de münasebat ve siyasetimiz hüsnü münasebetle eyi olarak gö
rünmektedir. Böyle yine davamızdan inhiraf edecek bir mahiyette mütarekeyi kabul edecek 
olursak bizi yaya ortada bırakmağa sayeden bir İngiliz melanet ve şeytanatı görüyorum. 
(Bravo sesleri) Bu mütarekede şüphesiz bendeniz demiyorum ki meseleyi bugünden alelim-
ya reddedelim. Kumandanların, ordunun, Hükümetin noktai nazar mı, mümessillerimizden 
gelecek hakiki malumatı ve Hariciye Vekilinden gelecek hakiki malumat ve kanaatları din-
liyelim. Bizi tenvir edecek belki kanaatlarımız mühim ve müessir olacak şeyler olabilir. Fa
kat o zamanki hadiseler üzerinde mi, veyahut bugünkü münakaşalar, hasbihalimiz düşün-
mekliğimize mani midir? Hayır değildir. O gün de düşünebiliriz ve daima düşünmek vazi
fesiyle mükellefiz. Memleketin bugünkü hal ve vazını da nazarı dikkate almak mecburiye
tindeyiz. Bu mecburiyetle beraber bu mütarekenin altında saklı olan melanet de hiç naza
rımızdan kaçmıyor. Biz onlara diye biliriz. Efendiler, siz mütareke etmek istiyorsanız benim 
kanaatımca böyle bir şey yapılabilir. Evez biz de mütareke yapmak ve sulh yapmak istiyo
ruz ve hedefimiz budur, Davamız da budur. Fakat çıkınız bizim memleketimizden, ne du
ruyor sunuz? Yunanilere tahliye ettiriniz, o vakit konuşabiliriz. Siz çıkmadan böyle Yunan 
ordularını biraz geriye alıp takviye etmek ve İngilizleri memlekete sokup eskiden olduğu gi
bi İngilizleri içimize sokup yine memleket dahilinde eski mütareke ahvalini bir daha görme
mek üzere biz sizi görmek istemeyiz. Eğer siz hakikaten Şarkta hakiki bir sulh temin etmek 
istiyorsanız hakiki sulh temin etmenin yegâne çaresi Anadolu'dan Yunan kuvvetini, Yunan 
canavarlarını çekmektir. Anadoluyu tahliye ettirmektir. Bu şeraiti bir defa prensip olarak 
ve onun icabatı olarak teklif ediyoruz. Fransızlarla itilâftan mukaddem, biliyorsunuz Heye
ti Vekilenin mukabil bir teklifi olmuştu. Bekir Sami'nin itilâfı üzerine ne demiştik? Biz Be
kir Sami Beyin itilafını reddettik. Sizinle konuşabiliriz. Metahbimiz şudur, demişlerdi. Efen
diler biz şimdi onlara yine diyebiliriz. Biz mütarekeyi yapabiliriz. Sulh yapacağız. Sizin tek
lif ettiğiniz mütareke şeraiti altında birtakım gizli şeyler görüyoruz. Bizim esasatımız şu
dur. Bu esasatı kabul ediyorsanız şarkta hakiki sulh yapmak için görüşebiliriz, deriz. On
dan sonra yeniden bir münakaşa, anlaşma meselesi hasıl olabilir. O vakta kadar gerek Ha
riciye vekilimizin ve gerek mahafıli hariciyenin. Şarkın, Garbın beliren noktai nazarları 
bunların hakiki arzuları ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ona göre de tedabir alabiliriz. 
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Sonra hiç şüphesiz mütareke mevaddi hepinizin manzuru oldu. Üç ay ve bilâhare de üç ay 
daha temdit olunabilecek. Tabiî bu üç ay müddet zarfında biz ve onlar nazarı dikkate ala
cak olunursa birisi müsbet birisi menfi olacaktır. Bizim vesaiti nakliyemiz bulunduğumuz 
hal başka onlarm vesaiti nakliyeleri ve bulundukları vaziyetleri pek başkadır. Zira bu üç ay 
zarfında biz pek az hazırlanabiliriz. Onlar üç ay zarfında pek çok hazırlanabilirler. Yani ma-
küsen mütenasip bir surette tarafeyn için bir menfaat vardır. Bu günden ordumuzun içine 
ve ordunun sinirlerini gevşetecek, harekâtını ihlâl edecek bir tarzda bu fikri sokarak böyle 
üç ay orduyu geriye çekip rahat edip asap gevşedikten sonra harekete getirebilmek ve or
dunun zabtı rabtını temin etmek bizim için daha güç olabilir. Onlar için daha kolay olur. 
Çünkü onların arkasında otomobilleri bitmez, tükenmez İngiliz menabü vardır. Maalesef bi
zim arkamızda hiçbir şey lüzumu kadar mebzul değildir. Onun için bendenizin noktai na-
zarımca mütareke şeyi yine konuşulsun. Vakıa beyler ordu kumandanı ile paşa hazretle
riyle münakaşa etsinler, görüşsünler, Yusuf Kemal Beyden o güne kadar gelecek şeyler ve 
ordunun vaziyeti ve vaziyeti maliyemiz de düşünülsün. Kendilerinin de düşünebildiği ve ne 
suretle cevap verileceği hakkındaki kanaatlariyle formülleri buraya gelsin. O vakit hakiki 
kantatlarımızı karşılaştırarak beyanı mütalaa edebiliriz. Bugünden benim düşündüklerim 
budur efendim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Arkadaşlar bendeniz bugün tebliğ edilen mütareke şe
raitini bendeniz İcra Vekilleri tarafından verilen mütemmime ile tebliğ edilen ve cevabı ve
rilmesi zaruri olan mütareke şeraitini anlayışıma göre kısaca tetkik etmek isterim. Zanne
diyorum ki verilecek cevabı bize yazdıracak olan yine bu tebliğ edilen mütareke şeraitinin 
metnidir. Hiç şüphesiz esasatı dahilinde bizim için mühim tuzaklar kurulmuş olan bu mü
tareke, esasatını lehimize kullanabileceğimiz bir alettir. Şüphe yok ki mütarekenamenin 
heyeti umumiyesini okuyan her arkadaş iki tarafı keskin olan bu kılıcı derhal görmüştür. 
Bu nokta üzerinde fazla rahatsızlık vermek istemem. Kabulü bir felaket, ceffelkalem reddi 
pek mühim ma haz iri dai. Ancak bu adamlar bize diyorlar ki (Şarki karibte - sulhu iade et
mek ve Asyayı Suğra'nın tahliyesi için teklifatta bulunabilmek için). İptida bu kelime üze
rinde duruyorum. Mütareke sulh yapmak için yapılır. Mütareke ya sulh yapmak için ve ya
hut şeraiti sulhiye akdedilmek için yapılır veyahut herhangi bir fiili askerinin ikmali için 
yapılır veyahut diğer nıesailde gördüğümüz gibi cenazelerini kaldırmak için yapılır. Yani 
mütarekeden bir maksat vardır. Bu mütarekeden maksat sulh esasatını kurmak ise onun 
hakkında hiç bir kelimeye tesadüf etmiyorum. Yahut bu mütarekeden maksat tahliyenin 
esasatını görüşmek ise onun için de maatteessüf pek zayif ve pek müphem görüyorum ve 
kötü keilnıeye tesadüf ediyorum. Diyor ki Asyayı Sugranın tahliyesi için teklifatta buluna
bilmek... Ne vakit, nasıl ve niçin? Pek çok teşekkür ediyorum ki nihayet düveli muazzama 
Asyayı Sugranın tamamiyle bize ait olduğunu anlamış ve kani olmuş ve onun tahliyesi lü
zumunu esasatı sulbiyeden addetmiştir. Bunu itiraf eden bu cümleyi kabul ediyorum. Tah
liye maksadıyle yapılacak olan bu mütarekenamenin birinci cümlesi itiraf ve tasdik edilen 
bu hakperest ane harekete teşekkür etmekle beraber tahliye şeraitinin taayyün etmesidir. 
Bu kelimeyi tekrar etmekliğime müsaade buyurunuz. Mütareke akdolunabilmek için asıl 
tahliye şeraitinin - esasatmın taayyün etmesi lâzımdır. Acaba bize kim temin edebilir ki 
mütarekeyi kabul ettikten sonra tarafeyn ordularının terhisi teşkil etmiyecektir. 

Pek kolaylıkla Avrupa kabul edebilir ki Yunan orduları yalnız tahliye edilsin değil, ter

his de edilsin. Fakat ona mukabil Anadolu ordusu da terhis edilsin. Esasatı sulhiye konu

şulacağı zamanda bizim elimizde hiçbir şey bulunmamış olsun. Bilakis bu ihtimali temin 

edecek bir hakikat da vardır. Mütarekenin üçüncü maddesi diyor ki müttefikin komisyonla

rı muharip devletlerin herbiri nezdine memur edilecek komisyonlarla zuhur edecek 
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hadiseleri bilmeye aynı zamanda takviyeyi mene., ila kelimeler vardır. Şu halde bu cümle

den tazahür eden mana şudur ki tahliye edilecek olan Yunan ordusu değildir. Karşı karşı

ya iki ordu. Müterakenin ruhunda tahliye edilecek nedir? Ve o halde neyi tahliye edecek

lerdir? Yani polisler jandarmalar vesaireler mi? İstanbul'dan vali mi tayin olunacak? Yahut 

beşeriyeti muztaribenin çehresine atılmış olan en mühim bir damı iğfal teşkil eden Cum

huriyeti Akvam mı ne derler, yani bu son zamanda ağlayan insanlara karşı istihzanın en 

kötü bir surette çehresini teşkil eden o heyeti mi gelip idare edecek? Biz arkadaşlar, sulhu 

kabul ediyoruz. Mütarekeyi kabul ediyoruz. Fakat mütarekedeki esasatımızı tamamiyle en 

nihayet milletin azmi bülendi önünde ve şarkın ve garbın dimağları, sade Şarkın değil, gar

bın da insaflı dimağlarında taayyün eden hakikatin önünde tezahür eden Asyayı Suğra'nm 

tahliyesi ve Şarki Trakya'nın bilâ kaydü şart tahliyesi esasını esasatı tahliye olmak üzere 

kabul ediyoruz. Birincisini bu cihet teşkil ediyor. Şüphe yok diyebilecekler ki bu şeraiti tah

liyenin müzakere ve tayin edilmesi lâzımdır. O hususta da ajans Havas bizi tenvir ediyor. 

Nim resmi olan bu ajans diyor ki; İstanbul'da teşekkül edecek olan bir komisyon şeraiti 

tahliyeyi tayin edecek. Onun altında ne kadar kirli emeller gizlenmiş olduğunu söylemeye 

lüzum görmem. Fakat ona karşı bizim de diyecek çok cevaplarımız vardır. Bir defa görünü

yor ki teklif edilen şerait bile asgari müddette cevap vermek kudretine malik değiliz. Bu bi

zim kanaatımızda, tereddüdümüzde değil vesaiti muharebenin müşkilâtından ne kadar sı

kıntı çektiğimizi biz gördüğümüz gibi onlar da görüyor. Hüsnüniyetle gördükleri bu komis

yon yani yapılabilecek olan bir tahliye şeraiti komisyonu neden Eskişehir'de veyahut Anka

ra'da inikat etmesin? Ne için muhaberattaki müşkülât bizim için bu noktada ısrarda kuv

vetli bir vesile teşkil etmesin? 

Üçüncüsü şeraiti sulhiye. Pekâlâ tefrik etmekliğimiz lâzımdır ki, Avrupa ile yapılacak 
şeraiti sulhiye değil, Yunan ile yapılacak olan şeraiti sulhiye mevzubahistir. Halbuki biz her 
iki hale de amadeyiz. Bittabi hakkımız tanınmak şartiyle. Yunan Hükümeti ile şeraiti sulhi
ye esasatı konuşulurken Trakya hakkında bir kelime geçmemesi kabil olamaz. Çünkü Trak
ya'yı işgal eden bilfiil Yunan Hükümetidir. Halbuki Boğazları bilfiil işgal eden Yunanlılar de
ğil, İngilteredir. Soma yine hatırlamamız lâzımdır ki biz Avrupa ile sulhederken bundan ev
vel akdettiğimiz ve elyevm sadık kaldığımız bir muhadenetname ile merbutuz. Boğazlar me
selesinde bizimle bizden ayrı sulh yapmamayı taahhüt eden ve bizim kabul etmeyeceğimiz 
bir sulhu tanımamayı deruhde eden bir Hükümetin, müşterek bir Cumhuriyetin -ki olduğu 
gibi görmek istiyorum- yani Sosyalist Cumhuriyeti Hükümetinin de diyeceği bir laf vardır. 
Bu cihetin de Cenova konferansında bizim için onların pek güzel yaptığı gibi bizim yazaca
ğımız cevapta onu nazarı itibara almamız bir kuvvet teşkil eder. Ondan soma ordunun va
ziyeti buyuruldu. Eğer kabil olsaydı gönlüm isterdi ki müzakerat devam etmekle beraber, ce
vabımızda onlardan daha fazla sefki dima'dan nefret ve tahliye esasatına ısrar kelimelerin
den daha çok, daha parlak cümlelerle beyanı mütalaata devam etmekle beraber yine gön
lüm hiç şüphesiz isterdi ki Ordumuz da henüz akdedilmeyen mütarekede vazifesini ifade de
vam etsin ve hadisatı harbiye de sözlerimize bir istinatgah olsun. Fakat yine itirafa mecbu
ruz ki bu dediğimiz şekilde devam edebilmek için herhalde ordunun lüzum gösterdiği ihza-
rat bir devrei istihzarat olmab ki hepimiz kadar idrâk etmekte olan ordu bu şekli cereyanı 
bilfiil tatbik etmemekte bulunmuştur. Şu halde şeraiti mütareke itibariyle de kazanılacak 
bir gün meselesi meydana çıkıyor. Yani cevapta tahliye esasatı kabul olunsun. Yani onun 
şeraiti esasiyesi taayyün etsin. Ondan sonra mütarekeyi kabul ederiz demek vardır. Bir de 
bu şeraiti tahliyeyi takarrür ettirdikten sonra bir de kabili temdit olmak üzere esasatı 
konuşmak için beş on günlük bir mütarekeyi kabul etmek var. Bu cihette söz söyleyebil
mek için hakikaten ordunun kanaatinin tenevvür etmesi lâzımdır. Netice itibariyle de iki
si aynı yola gidiyor. Ancak istifade edeceğimiz köşe hacetimiz var mı, yok mu meselesidir. 
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En nihayet gayri resmi telgrafta üç imza bulunmasına mebni gayri resmi menabiden Pa
ris'te akdedilen konferansın dört Hükümetten ibaret olduğunu öğreniyoruz. Yani İngiltere 
ile beraber Japonya'nm da bulunduğu söyleniyor. Bilmem burası doğru mudur? Müsaade 
ederlerse bu ciheti anlamak isterim. Eğer bu dört kişilik konferansta Japonya da bulun
muş ise sebep göremiyorum ki neden Rusya ve Amerika da bulunmasın ve bir mukabil tek
lif olmasm. 

REİS - Celâl Beyefendi, Japonların bulunup bulunmadığı sual olunuyor. 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ (Saruhan) - Konferans üç devletin 
Hariciye Nazırlarından mürekkeptir. Telgraf üç Harici. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - Yani Japonya Hariciye Nazırı bulunmuş diye malu
mat vardır. 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ (Saruhan) - Hayır efendim. Komis
yon üç Hariciye Nazırından mürekkeptir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - Müzakeratta acaba bulunmuş mu? 

MAHMUT CELÂL BEY HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ (Saruhan) - Malûmatım yoktur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - Bu vesile ile de ufak bir istidrat yapmak isterim. Mak
sadım tenkit değildir. Hele bugünkü beyanatta o cihete hiç yanaşmayacağım. Binaenaleyh 
bir an evvel bizi ne kadar üzdüğünü görüyorum da her halde buradan Heyeti Vekilece bir 
kuriye çıkarılmasını ve Avrupa'da bulunan arkadaşlarımızın da Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti hududuna en az müddetle dahil olacak kuriyeleri birbiri ardı sıra her günün hadi
selerini mahmul olarak bize yetiştirilmesini ve bunun devam etmesini temenni ederim. Öy
le tahmin ediyorum ki Karadeniz'den Köstence tarikiyle üç dört günde İstanbul'a, İzmit'e 
vasıl olacağı gibi Antalya'dan dahi kabil olabilir. Yani Akdeniz tarikiyle Antalya'ya da gel
mek kabildir. Bunu tekrar tekrar rica ederim. 

Cevabî notada nazarı ehemmiyete alınacak bir husus daha vardır : Şeklinin, cümlele
rinin kıymeti uzması olduğu gibi şekli tebliğin de kıymeti vardır. Görülüyor ki, mütareke 
şeraiti, Avrupa notası bize geldiği vakit Yunan ajansı onun kabul edildiğini söylüyor. Aca
ba nasıl kabul ettiğini bilmiyoruz. Bugün zannederim Ali Şükrü Bey biraderimizin elinde 
gördüğüm gazetede yazıyor. Avrupa bu ajansta daha bugünden bu şeraiti sulhiye lehine 
propagandalı tebligat yapıyor. Buna biz de şahit oluyoruz. Güya tahliyeyi kabul etmişler. 
Esasatı kabul etmişler. Hemen bizden kabul bekliyorlarmış. Yani kabul etmemek bir günah 
imiş,bir kusur imiş gibi şimdiden bir propaganda var. Temenni ederim ki, Büyük Millet 
Meclisi de cevabî notasmı tebliğ ettiği gün onun bir suretini bir çok Hükümet ve gazetele
rin elinde bulundursun. Temenni ederim ki, bizim ajansımız da ellerine varmadan bizim ce
vabî notam izm lehinde fakat muhteviyatı meçhul olduğundan bahis olmak üzere hüsnü ni
yetimizi gösteren beyanat ile meşbu ve mahmul olsun. Şüphesiz bize bu notayı tebliği mu
cip olan hadiseyi tahlil edersek görürüz ki, nota ne kadar adiliklerle, tuzaklarla dolu ise o 
hadise sırf bu tuzağı yapmış olmak için toplanmış bir şey değildir. Onu da açık görelim. 
Dünyada süratle gidebilmekte olan hadisatı umumiye, hadisaü iktisadiye bizim bunal
dığımız kadar haksızlığı ile daha çok bunalan bir Avrupa var ki, sulh için bağıran cihana 
karşı tatmin için birtakım şekillere müracaat etmek zaruretinde bulunuyorlar. İşte o şekil
ler, o zarureti tevlit eden esbap bir tuzak değildir, arkadaşlar. Tuzak o esbabı teşkil eden 
şeklin içinden kurtulabilmek için oldukça maharetle yazılan notadadır ve bu notanın 
muharrirlerindedir. Binaenaleyh müsaade ederseniz Avrupa'nın pek ayırmıyarak üç vekili
ni de itham ediyorum. Kabahati yalnız mahmulü kabahat olan Lord Gürzona değil, bunun
la beraber bu metni kabul eden yalancı Avrupa hükümetlerinin kendi halkını da iğfal eden 
vekillerine isnat ediyorum. 
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SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bir dosta... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - Bizim Avrupa'da çok kuvvetli dostlarımız var. Müsa
ade ediniz, o dostlarımız temin ederim yalnız Fransa'da değil, İngiltere'de dahi var. Hiç şüp
hesiz ki Fransa'da daha çoktur. O da ittifak ile hakikati gören ve o da bu Hükümetten nef
ret eden halktır. Avrupa'da dostsuz değil, çok dostluyuz. Orada sefki dima'dan nefret eden, 
orada insan kanının ziyan olmasını istemiyenler var. Onların meclislerinde bizim kadar 
haksızların hakkım teslim eden, teslim ederekten bir gün evvel kansız sulha isal etmek is
teyenler var. Hakperestler vardır. Bittabi itiraf etmeye mecburum ki, Türkiye'nin hakkını 
tanımakta en ön ayak olan sosyalistlerdir. 

Notamız verilirken istiyeceğimiz bir hakkımız daha vardır. Tabii müşterek kanaatla ya
zılacak olan notamızda dostumuz Rusya Hükümetinin vesaitinden istifade etmek hakkımız 
olduğu gibi bizimle Adana itilâfını yapan ve taahhüt altına giren Fransa Hükümetinden 
dünyanın mukadderatını idare etmek iddiasında bulunanların Meclisinde hakkımızı müda
faa etmesini talep etmek hakkımızdır. O halde cevabî nota yazılırken Fransa Hükümetine 
hitaben yazılacak sözlerimiz ve ona isal edilecek arzularımız vardır. Daha ziyade tatvil et
mek istemem. Bu kanla idare ettiğimiz ve etmekte bulunduğumuz cidalimizin yeni girmek
te olduğu safhasındaki muvaffakiyatımızı cevabî notamızın muhteviyatı ve şekli tahriri gös
tereceği gibi onu takviye edecek olan tedabiri tebligiye kuvvetini de takviyede çok medhal-
dar olacaktır kanaaatindeyim. 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) - Efendiler bendenizin nazarında üçler konferansının bi
ze vaki olan şu teklifi kaba Türkçe ile bir ışıldak mahiyetindedir. 

HİLMİ BEY (Bolu) - Ne.. . Ne... Kaba Türkçe mi? 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) - Kaba Türkçe demek lisanı edebisi olmayan halkın ko
nuştuğu Usan demektir. 

HİLMİ BEY (Bolu) - Katiyyen. En mukaddes lisandır. 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) - En mukaddes lisan olduğunu ben de tasdik ederim. 

HİLMİ BEY (Bolu) - Halk dilini ne zaman öğrenecek olursak o zaman kurtulacağız. 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) - Rica ederim. Rica ederim senden daha evvel ben Tür
küm. Onu biraz nazarı dikkate alınız... Evet halkın görüştüğü lisan da ışüdaktır. Işıldak an
cak akvamı vahşiyeye ve çocuklara gösterilir, aldatmak için, İngilizler Afrika sahillerinde 
herkesin elinden altınlarını almak için nasıl yeşil boncuklar götürürlerse, mavi boncuklar 
götürürlerse bize de öyle yapmak istiyorlar. Fakat bilmiyorlar ki, bizim başımızdan bir 
Trablusgarp Harbi geçmiştir. Bir Balkan Harbi geçmiştir. Koca bir Mondros Mütarekesi var
dır. Bizim ağzımız sütten yanmıştır. Yoğurdu üfleyerek içeriz. Binaenaleyh biz bu tekliften 
ne seviniriz, ne yeriniriz. Bundan payı metanetimiz zerre kadar haleldar olmaz. Biz azmi
mizde sabitiz. Ordumuz elimizin altındadır. Demin burada mevzubahis oldu. Meclis mi ev
vel fikrim söylesin, ordu mu izhar etsin? Ordu bizim tahtı emrimizdedir. Heyeti Celileniz 
buraya toplandığı vakit ne ordusu vardı, ne silâhı vardı, o günleri size hatırlatırım arkadaş
lar. Elbette siz memlekete hâkimsiniz. Vazife sizindir. Mesuliyeti nihaiye de sizindir. Bu gün 
Heyeti Vekile kendisi karar veremediği vakitlerde sizinle istişare etmek istediği vakit siz el
bette fikirlerinizi söylersiniz. Size gösterilen şeylere göre. Fakat yeni istihbarat gelirse yeni 
menabiden yeni haberler gelirse Başkumandanlığın da reyini alırsanız ona göre bir karan 
nihaî verirsiniz. Binaenaleyh meselenin bu gün burada konuşulması elzemdir. Bu itibarla 
da bendeniz söz aldım ve söylüyorum; şimdi, meselenin bir resmî, bir de nim resmî şekli 
vardır. Resmü şekli hepinizin şurada yazdığınız Avrupa devletlerinin tebliğidir. Bu tebliğin 
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mukaddemesinde tahliyeden bahsediliyor. Bu alelade bir mütarekeden ibarettir. Ne tahliye 
vardır, ne de bizim hukuku meşruamız mevzubahis olmuştur. Mütareke teklifinin mukad
demesinde mevzubahis olan tahliye meselesi teklifatta bulunabilmek üzere diyor. Ne gibi 
teklifatta bulunacağı tabiî meşkûktür. Binaenaleyh Heyeti Vekiîenin tabiî bu noktaya na
zarı dikkatini celbederim. Mademki bizimle istişare etmek istiyorlar. Bunun için bir taah
hüdü ihtiva etmeyen bir sözden ibaret olduğunu kayıt buyursunlar. Yani üçler meclisinin 
kararı hiç bir taahhüdü tazammun etmeyen bir temenni mahiyetindedir. Teklifata bulun
mak üzere demiyor da bulunabilmek üzere diyor. İkinci, pekâlâ biliyorsunuz siyasette bir 
tavassutu cebri vardır. Bir de tavassutu dostane vardır. Burada tavassutu dostane mahi
yetinde, bilmem belki aşağıdır. Olsa olsa tavassutu dostane olabilir. Ne diyor burada, diyor 
ki ilk vazifemizin muhasımîne terki muhasemat tavsiyesinden ibaret olduğunu takdir edi
yoruz. Bize musırrane bir tavsiye ediyor. Avrupa demiyor ki şunu tebliğ ediyoruz, yapıyo
ruz, yahut müdahale ediyoruz. Kan dökülmesine nihayet vermek için bu işe karışıyoruz. 
Şöyle yapıyoruz demiyor. Binaenaleyh Heyeti Vekiîenin nazarı dikkatini bu noktaya da cel
bederim. Demek oluyor ki bendenizin bundan anladığım netice Avrupa'nın gayet zayıf ol
duğu meselesidir. Pek ivi hatırlıyorsunuz ki Avrupa yani İngiltere, Fransa ve İtalya şimdi
ye kadar bizim meselemiz hakkında müsbet bir itilaf, müsbet bir ittifak akdedememişler
dir. Ancak neticede işte bir şey yapabildiler. Yaptıkları şey de fiske ile vurulsa kırılacak bo
zulacaktır. Onda da nihayet itilâfları bize bir dostane tavsiyede bulunmaktan ibarettir. Bu 
nokta da mühimdir. Bendenizin nazarında. Çünki bizim mukavemetimizin devam ettiği 
takdirde - ki devam edeceğine zerre kadar şüphem yoktur. Katiyyen haleldar olmayacaktır-
Onlarm kararlarını niyetlerini bozarak bizim kararımızı kabul edecekleri noktasına varıyo
ruz. 

Arkadaşlar bir meseleye daha Heyeti Vekiîenin nazarı dikkatini celbederim. Bu tebliği 
resmî tabiî Avrupa'da neşredildi. Bizini haberüııiz olmasa bile, Fransız hükümetinin nîm 
resmî vasıtai neşirî efkârı olan Ajans Havas nim resmidir; bizim için bu meselei siyasiyede 
resmî bir ehemmiyeti yoktur. Fakat bizi tenvir ediyor. Diyor ki : Ermenistan meselesi ma
sanın üzerine konacak, ey Türkler gözünüzü açınız. Mesele İstanbul'da müzakere edilecek. 
Fransızlar tarafından gelmiş bir imayı dostane olarak tetkiki kabul ediyorum. Ey Türkler 
gözünüzü açınız, sizin aranıza komisyon sokacağız. Cemiyeti Akvamı karıştıracağız? Her 
işinize müdahale edeceğiz, diyor. Binaenaleyh Ajans Havasın bu tebliği neşretmesini, bize 
bir ikaz mahiyetinde olarak, bendeniz alıyorum. Heyeti Vekiîenin nazarı dikkatini celbede
rim. Biz Ermenistan dendi mi gocunuruz, İstanbul dendi mi gocunuruz. Kontrol, komisyon, 
dendimi kocunuruz. Binaenaleyh zaten devletlerin bu konferansta demin söylediğim gibi 
birbirleri ile zorla bir itilâf akdetmeleri esbabını araştırsak Ajans Havas'ın tebliğinin mahi
yeti katiyen açığa çıkar. Pekâlâ bilirsiniz, İngiltere bu gün bizim katiyen itilâf ve Türkiye'nin 
bu harbten kurtulması taraftarı değildir. Bu malûm olan esbaptır. Yunanistan'ın artık mu
kavemet edememesi, Hint meselesi bilhasa ve bilhassa İngiltere'nin vaziyeti iktisadiyesidir. 
Milletlerin kudreti iştiraiyesi kalmamıştır. İngiltere'de fabrikalar kalmamıştır. Kapanmıştır. 
Resmen 1 - 2 milyon işsiz vardır. Belki hakikatte 7 - 8 milyon işsiz vardır. Binaenaleyh mil
letleri kaldırmalı, milletleri yükseltmeli ki onlar işleyebilsin. Milletleri kaldırmanın noktası 
da Türkiye'dir. Vaziyeti coğrafyası itibariyle müslümanlık itibariyle cihanda mühim mevki 
işgal eden Türkiye sulha girmedikçe ne fabrikalar işleyebilir, ne de milletlerin kudreti iş-
tiraiyyeleri düzelebilir. Binaenaleyh İngiltere bizim düşmanlığımızda sabit kadem olup, 
lâkin şeklen hasbezzarure bizimle itilâfa görünmek iztırarmda kalarak Paris'e gelmiştir ve 
teklif ettiği şey de bizi sureti zahirede aldatıcı ve demin arzettiğim gibi bir ışıldaktır. 
Hakikatte ruhan aleyhimizedir. Bütün Heyeti Celile kanaatini gösterdi. Ancak şu noktayı 
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unutmayalım ki; bu mesele Yunan ordusu aleyhindedir de. Yunan ordusu bu kadar kan 
dökmüştür. Birtakım hayalâta kapılmıştır. Bu hayalâtın buz gibi eridiğini görünce ve ken
disine mühimmat veren İngilizler tarafından bu teklifin vaki olduğunu görünce, elbette Yu
nanistan'ın kuvvei maneviyesi berbat olacaktır. Biz bunu maalmemnuniye kendi hesabımı
za kabul ve kaydederiz. ... dediği bu iki taraflı bir silah ise bizi kesmek istediği halde Yuna
nistan'ı kesiyor. Yani muhakkaktır. Onun için demin arz ettim ki, ne seviniriz ne de yerini
riz. Bizi çok tecrübesiz zannediyorlar, biz bilakis çok tecrübeliyiz. Aklımız da yerinde, fikri
miz de yerinde, ordumuza da sahibiz. Kemali sükûnetle düşünürüz. Ona göre cevabımızı 
tahrir ederiz. Binaenaleyh bendeniz burada bir mesele hakkında Heyeti Vekilenin nazarı 
dikkatini celbedeceğim. O da Paris sefaretinden gelen bir telgrafname. Bu hata gayri kabi
li afdır. Nazarımda o da Lord Gürzon'un temaruzu cihetiyle Paris konferansının içtima ede-
miyeceği hakkında bir telgraftır. Bu meseleler bendenizin işittiğine göre 22 Mart, belki ta
rihi değildir dediler Celâl Bey, Fakat ne olursa olsun istihbaratta bu hata olur şey değildir. 
Koca üçler konferansı göz önünde Paris'te toplanır, bizim sefaretin haberi olmaz. Hiç olmaz
sa biraz kulağını çekmek lâzımdır. Sefaretin bundan dolayı tecziyesi lâzımdır. (Şimdi azlet-
meli sadaları) Heyeti Vekilenin bir noktaya daha nazarı dikkatini celbederim. O da madem 
ki bu devletlerin müracaatı üzerine ve İstanbul'dan komiserlerin çekilen bu telgrafnamesi 
üzerine elimizde bizim malûmat yoktur. Nasıl karar verebiliriz? Malûmatı kâmile olmadan 
bilhassa bizim Yusuf Kemal Beyi dinlemeden karar vermemek makuldür. Kendileri İstan
bul'a bir şey yazmışlar. Onda diyorlar ki, biz âcil bir surette cevap... Oraya bir şey ilâve ey-
leselerdi daha muvafık olurdu. Onda demeli idiler ki, siz telgraf hu tutunu açınız. Bizim ora
da bir mümessilimiz vardır. Onun reyüıi dinlememiz lazımdır. İstanbul hututunu açınız ki, 
biz Avrupa ile acilen muhabere edelim. Aldığımızın cevabını verelim ve zannederim ki, bu
nu söylemeli idiler. Ve bugün dahi bunu söyleyebilirler. Bu noktaya da Heyeti Vekilenin na
zarı dikkatini celbederim. 

MAHMUT CELAL BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Saruhan) - Yusuf Kemal Beye ilk iş ol
mak üzere bu noktaya dair bir telgraf yazdık. Şeraiti sulhiye hakkında mütareke hakkında 
ve ahvali umumiye hakkında istihbaratını istitlâatı ne ise bize katiyetle bildir. Bu telgrafı 
İstanbul'a gönderdiğimiz zaman bizim muhaberatımıza tavassut eden zata dedik ki verece
ğiniz cevaplar ancak seri bir surette geldiği zaman da medar olabilecektir. Yani Yusuf Ke
mal Beyden alacağımız cevabı seri bir surette bize göndermek için siz orada her vasıtaya 
müracaat edebilirsiniz. Ve aynı zamanda general Pelle'nin dahi vesatetine müracaat edebi
lirsiniz. Dedik ve bize süratle de cevap almayı temin ediniz dedik. Binaenaleyh Heyeti Ve
kile bu noktai nazarı ihmal etmemiştir. 

İSMAİL SUBHİ BEY (Devamla) - Şayanı şükrandır. O halde efendim bir kere daha mü
racaat edilse belki daha faydası olur efendim. 

Bir noktadan dolayı Heyeti Vekilenin nazarı dikkatini tekrar celbederim. Asiyayı Suğ-
ra'nın tahliyesi deniyor. Tabiî Trakya'dan bahsedilmiyor. Onlar başkadır. Asiyayı Suğra de
niyor. Lâkin Asiyayı Suğra coğrafî tabirdir. Az, yetmiyor dedikleri fırenkçe bir tabirdir ki an
cak Lazistanda kokmuş burundan İskenderun'a kadar havaliyi ihtiva eder. Vilayatı Şarkiy-
yenin kısmı küllisini ihtiva etmez. Nazarı dikkati âlinizi ve Heyeti Vekilenin nazarı dikkatini 
celbediyorum. Demek oluyor ki, bir Ermenistan, bir Kürdistan, bir bilmem ne meseleleri 
kendi kafalarında vardır. Biz şüphelenmek hakkını haiziz. Arkadaşlar başka türlü çıkarsa 
o da başka. Fakat biz gözümüzle gördükten sonra, elimizle yoklamadan sonra inanmayız. 
O kadar Avrupa'dan ağzımız yanmıştır. Binaenaleyh arkadaşlar ben mütalâatımı arz ettim. 
Binaenaleyh biz müsbetiz, sabit kademiz. Son söz bizimdir. Hiç kimse bizi aldatamaz. Bu 
propagandayı biz onların aleyhine çeviririz. Biz onlara deriz ki, kan döken ve kendi sinesi 
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üzerinde en elim ve canhıraş, zalimane harblerin cereyan etmesi itibariyle dünyada en zi
yade acı his eden Türkiye, biran evvel sulha kavuşmaya hazırdır. Lâkin bugün için de ev
velâ hukuku meşruası uğrunda, bu kadar fedakârlık yaptığı hukuku meşruasının, kâğıt 
üzerinde değil, mukabilinde kendisine meşru haklarının kabul edildiğinin bildirilmesini ta
lep eder. Ondan soma mesul olan Yunan ordusu derhal çekilmelidir. Bu şerait altında bir 
mütarekeyi kabul edebiliriz. Başka suretle ve illa felah... 

REİS - Efendim söz alan 38 arkadaştan 22'si söyledi. İlyas Sami Beyle 23 oluyor. 

BASRİ BEY (Karesi) - Efendim; mühim ve hayatî mesele olduğu için söz alan arkadaş
larımın kâffesi söylemek lâzımdır. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) - Efendiler, bir mütareke, teklif ediliyor. Mütarekenin mahiye
tini, ihtiva ettiği meaniyi ve şimdiye kadar edilen tecrübeler kâfi derecede bize ruh ve zih
niyeti anlatmaya burhan ve delildir. Efendiler bu mütareke teklifi harbi maddiden ziyade 
siyasî bir meseledir. Maddî taarruzdan evvel bir taarruzu siyasidir. Siyasî bir taarruzdur. 
Çünkü siyasî taarruzlarda silâhlar kadar siyasetler de mühim safhalar geçirir. Binaenaleyh 
mesele burada tamamiyle tahakkuk etmiştir. Tenevvür etmiştir. Bu mütarekenin şimdiye 
kadar olan tarihî hali, maziye ait acı bir hatıra olarak gerek içimizde ve gerek hariçte tasav
vur etmiyorum ki, kabulüne taraftar olsun. Ve onu mevzubahis etsin. Binaenaleyh o suret
le kabulü halinde tasavvur edecek bedbinane şeyleri tadadu mahal yoktur. Çünkü kabu
lüne taraftar olabilir. Bu mesele mevzubahis olduğu zaman arkadaşların hatırlarına ilk ev
vel gelen şey nedir? Bu babta ordunun vaziyetini bilelim. Çünkü efendiler bugün kemali 
şükranla karşısında bulunduğumuz bu vaziyet milletin hakikati idrâk ettiği gün tehaddüs 
eden heyecan ve vicdanı millîden doğan orduya müşekkiriz ve bu vaziyeti ona medyunuz. 
Binaenaleyh ilk hatıra ordunun vaziyeti gelir. Yalnız bunu ilâve etmek icabeder ki, mübec-
cel ordu dimağı, silâhla şu dakikaya kadar getirdiği vazifesini şu dakikada da siyasetle yap
mıştır. Bu hilei siyasiyeye karşı da vazifesini yapmış, beyannamesini neşretmiş. Ordunun 
efradma ve bütün zabitan arasına teyakkuz ve basireti tavsiye etmiş ve orduya uyuşturu
cu Avrupa'nın bize karşı ötedenberi istimal ettiği hile ve desisesi olduğunu söylemiştir. Bu 
suretle vazifesini yapmıştır. Efendiler bu gün şükran ile gördüğümüz şu vaziyeti biz neye 
medyunuz? Ordunun ve zabitamn bütün vazifesini gördüğünden medyun olduğumuz ka
dar hakikati de bu gün gözönüne koyarak hileden, siyasetten şahsen tecerrüt eünekliğimiz-
dir. Yani vaziyeti olduğu gibi görmekle kabil oldu. Bir kere hakikati gördük. Yani mukad
desatımız çiğneniyordu. Gördük ne yaptık? Heyecan ettik. Bir kuvvei resmiye meydana gel
di. Bir ordu meydana geldi. Şu hakiki vaziyetimizin bugün mükâfatını görüyoruz. Fakat bu 
bir hilei siyasiyyeden ibarettir. İnnemel hilyetü fi terk. Düşmanların en büyük hilesi terki 
mühasemattır. Fertlerin, milletlerin en büyük hilesi hileleri terketmek, işi ve vaziyeti oldu
ğu gibi görmektir. Binaenaleyh işi olduğu gibi görmek için Heyeti Âliyenlze hatırlatacağım 
şey, yine aynı vaziyete ait olacaktır. Mütareke nedir? İki kişi yekdiğerine taarruz etmiş, hu
kuku sarihasını, kanım diğeri emmiş ve ortaya çıkıyor. Diyor ki hemen ben sizi barıştıra
cağım. Hemen bir mütareke yapınız. Ben sizi uylaştıracağım diyor. Bu hissi kalbimizde 
duyduğumuz zaman mütarekeye verilecek cevap kendi kendine doğar. Binaenaleyh kabu
lüne temayül Heyeti Vekile arkadaşlarımızdan, Meclisi Âliden aranıyorsa bu aranılmamalı-
dır. Bunun vaziyeti budur. Yalnız bu hilei siyasiyedir ki bizi siyaset çukuruna düşürdük
ten sonra arkadan da maddî taarruz kuvvetiyle düşürecektir. Hile dalma has mm üzerinde 
deveran eden sahanın üzerine döndürmek için biz hileye değil, vaziyetimizin hakiki olduğu 
şekle müracaat edeceğiz. Efendiler şunu evvelâ hatırı âlinize getirmeğe müsaade buyurun 
ki garbın hile ile aleyhimize çevirmiş olduğu, üzerimizde şimdiye kadar istimal ettiği silah
lar iflas etmiştir. 55 inci senei meşrutiyetini hususî, millî bir şekilde idrâk eden Ermeni 
milletinin en büyük hâmisi, en büyük müdafii kesilen Avrupa, Cemiyeti Akvam diye orta-
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ya bir şey çıkardı. Ermeniye bir şekli resmiyet vermek için uğraştığı zaman Karabekir Kâ
zım paşa süngüsüyle tırpaniyle bütün amali siyasetini mahkûm ediyordu. Bu haberler Ce
miyeti Akvamda okunduğu zaman tir tir titriyorlardı ve işler yalnız bir protestodan ibaret 
kalıyordu. Binaenaleyh sekiz yüz senedir kucağımızda beslediğimiz, bütün millî adat ve 
akidesine riayet ettiğimiz o Rumlar ki, o Ermeniler ki hiyanetin en büyük cezası gayet elim 
ve derindir. Şimdi Rum kardeşlerimiz de uğrayacaklardır. Ne zaman buna uğrıyacaklar? Ne 
vakit ki biz bu hakikati olduğu gibi göreceğiz. Efendiler, Türkler arasında o kadar yoktur ki 
mütareke teklifine taraftar olsun. Hayırhah telakki edilen Fransız zabiti Saro'nun teklifi 
belki hayırhah bir tekliftir gibi kaldı. Çünki arkadaşlardan bazısı öyle telakki etti. Konfe
rans size şu teklifi ediyor, dermayan ediyor, müsalahaya ait esasatınızı tespit ve ona mu
vafakat şartiyle muvafakat ederiz derseniz daha iyi olur deyince arkadaşlar da ne iyi bir tav
siyede bulundu; ne iyi dediler, ne makul dediler. Efendiler şu kuvvei milliye vazifei milliye-
sini ifa ediyor. Şimdiye kadar şükranından aciz kaldığımız şu vaziyeti bize ihdas ediyor. Şu 
kuvvet bize meşgul arazi tahliye edilse bile elden çıkacak, feragat edilecek bir kuvvet değil. 
Çünki bizim maksadımız yalnız arazi değil -teklifin vaziyetinden de anlaşılıyor- Yunan me
nafimin en şiddetli müdafii olan bunların biz arazi delisi değiliz. Biz araziden feragat ede
ceğiz. İzmir'deki Rumun bir az hakkım muhafaza etmekten başka bir şey yapmıyacağız. Fa
kat efendiler onlar mütecavizdir. Onların bir hakları olmadığına kail olurduk. Eğer bugün 
bu teklif bu suretle olsaydı Meclisi Aliniz değil, belki hariçte hiçbir adam kabul edilmeye
cektir. Erazii meşgulenizi kamilen terk ve tahliye kaydiyle bir mütareke kabul ediniz diye 
aldatıcı bir mütareke kabul edilecek olmaz. Çünki -müsaade buyurunuz- çünki misakı mil
li bizim veçhemizdir. Ben misakı milli kelimesini telaffuz ettiğim zaman hür ve müstakil bir 
Türkiye gelir. Hür ve müstakilin manası arazi demek değildir. Emin olunuz biraz sebat gös
terirsek bundan bilistifade buna razi olursa bunun üzerine ordularından terhis edelim, tec
rit edelim; ikinci bir Mondros, üçüncü bilmem ne... başımıza daha mühim bir iş açacaktır. 
Tarihe inkılâb edecek daha birçok hadiseler tahaddüs edecektir. Binaenaleyh mesele ne
dir? Mesele burada müstakil Türkiye şimdiye bize bir muvazaa teklif ediyor. Muvazaa di
yor. Diyor ki "Bu arazi sizin elinizde iken ey Türkiye'nin zimâmdârîni, ben sana bunu ter-
kettim. "Seni siyasetle vücuda getirdim. Heyecan karşısında durulmaz. Öyle bir kuvvettir 
ki bu hak mukaddesi, bu istiklali vermiştir. Bu bir heyecanı millidir" diyor. Bunların heye
canını söndüreyim. Ondan soma orduları kalsa bile ben komisyonları vesair heyetleri içe
rilerine soktuktan soma... Nitekim eskiden vardı ve bu arazi, meşgul olan arazi elimizde idi. 
Bunu ben bir hile, yine bir desise ile sokarım. Binaenaleyh bunları istediğim ve bunların 
istediği yola götürebilirim. Binaenaleyh mesele bendenizce vazıh, vecizdir. Bendenizin bu 
husustaki kanaatim vaziyyeti hakiki görmektedir. Vaziyetimizi hakiki bir surette gördüğü
müz zaman ne görürüz? Karşımızda silâhı elinden bırakmış, ondan istihsal için çırpınmış, 
didinmiş son kuvveti ağzma götürmüş bir vaziyet görüyorum. Bir levha, bu levhanın kıy
meti yok. Yalnız önündeki mütarekenin hiç bir kıymeti yoktur. Buna verilecek katî cevabı 
öğrendikleri zaman; hilenin hasım üzerinde döndürülmesi için metin, mantıkî bütün beşe
riyeti ki -bu teklifle bütün beşeriyet aleyhimize çevrilmek isteniliyor- şu teklif beşeriyeti 
muhafaza edecek... Ben memnunum, yurdum sevinmiş, ordumdan, içtimaî vazifesini ifa 
eden şu kuvvetten, şu mukaddes vazifeden feragat edemem. Meğer ki arazii meşgulenin ter
ki değil; hür, müstakil, kontrolsuz, bir Türkiye'ye mazhar olduğum gün -bunu da yapacak
tır- biraz daha mukavemet ederek, dişlerimizi sıkarak bunlar hal olunacaktır. Bu sinir ve 
mukavemet işidir. Biraz daha şey etmek istiyorum. Verilecek cevabm kabule şayan ol
madığı gibi ceffelkalem refi değil, şu suretle bir teklif ile cevap verilmelidir. Mesele de bu 

suretle tenevvür etmiştir. Bir şey ilave etmekle huzurunuza nihayet ( Vela hükmen ne 
hasme itaat et, ne de tayin ettikleri hükmüne de itaat et. "Ve ente ) Hasmı da hilebaz -
lık ediyor. Tayin ettikleri hüküm de hilebazlık ediyor. (Bravo sesleri) 
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T UN ALI HİLMİ BEY (Bolu) - Arkadaşlar; Meclisi Âliyi bütün ruhumla takdis, tebrik 
ederken bir buçuk asırlık ismi meçhul bir şairin iki mısralık bir sözü hatırıma geliyor. Za
af, iman bir yana, davayı merdan bir yana (Yaşa sesleri) zayıf imanın eserini bu Meclisin 
dahilinde değil haricinde bile göremeyiz. Çünki harici kahraman Türkiye'dir. Dahili olduğu 
gibi... Binaenaleyh zayıf iman, belki düşmanlarımızda, Türkiye'nin haricinde vardır. Dava
yı merdan nedir? Onu misaki millî göstermektedir. Arkadaşlarımızın tekrar ettiği veçhile 
hakimane bir tarzda kabul ediyor muşuz gibi ret etmektedir. İşte o kadar. (Yaşa sesleri) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Teklifi vakii arkadaşlarımızın her birisi bir surette beyan 
ettiler kanaatindeyim. Yalnız insanların bazısı harici ve bazısı sulh taraftarıdır. Bendeniz 
sulh tarafı değilim. Daima kanlı işleri severim. Berveçhi peşin şunu arzedeyim ki : Öyle bî-
akıl olmuşum ki, şeytandan .... Beklerün. O melun İngilizi de, Fransızı da, İtalyanı da do
muz oğlu domuzlar bizi bir dam tezvire bırakmak için, yanmış ocağımıza sulh kovasiyle su 
döküyorlar. Bundan sonra bu vaziyet kalmamıştır. Bir çift çorap giyerseniz, burnu yırtılır, 
tabanı yırtılır. Boğazmı 50 bin sene giyseniz artık o yırtılmaz. Zaten bize olan olmuş gelen 
gelmiş, yanan köylerimiz yanmış geride kalmış çıplak dağlar. Teklif anlatılıyor ki, şimendi
fer hattını düşmanlar zabt etsinler, tutsunlar. İki ordu arasında 12 kilometrelik bir mesa
fe boşluk bırakılsın. Yani 12 kilometre daima geri gelmemizi teklif ediyorlar. Bu bir mela
net bir hınzırlıktır. Teklifi birden bire ret etmek te kâri akıl değildir. Heyeti Vekile bizden bir 
ruh, bir his almak istiyor. Tabii kendilerinin de bir düşüncesi vardır. Bendeniz son söz ol
mak üzere arz ediyorum ki, Heyeti Vekile eğer düşmanlarmıızı meşgul arazilerimizden çı
karır, yalnız Rum ekseriyeti vardır yoktur diye -vakıa bu bizce malumdur- Avrupa'nın bazı 
lıııızırlarınca bililtizam meşkûk görülen İzmir'e Yunan ordusunu... Ve mütarekeyi yaparlar
sa bunu bizzarure kabul ediyoruz ve illa ordularımızı fiiliyattan geri çekmek, kendilerini 
sulh sözüyle harbten soğutmak muzırdır. Birinci mütareke başımıza ne felaket getirdiyse, 
bu ikinci ondan 4 kat daha fazla felaket getirecektir. 

Bundan dolayı Heyeti Vekileye şu ruhu -Hariciye Vekili Bey dinlemiyorlar- Vermek is
tiyorum ki eğer İzmir mıntıkasına kadar düşman çekilir de mütareke edecekse bunu kabul 
ediyoruz ve illâ bu vaziyeti istemiyoruz. Allah düşmanın da belâsını versin, teklif edenlerin 
de belâsını versin. İnşallah bir gün Cenabı Rabbülâlemin bu Müslümanların intikamını bu 
hınzırlardan alacaktır. 

OSMAN FEVZİ EFENDİ (Erzincan) - Malûmu âlinizdir ki, bu gün için bu mesele için 
intihap edilmiş, buraya gelmişiz. Buna nazaran, bunun ehemmiyetine nazaran evvelki mü-
zakeratımız la hükmündedir. Binaenaleyh şu başımızın üzerinde taşıdığımız (Veşavirühüm 
filemr) emri celiline riayet etmenizi rica ederim. Bir şey var ki karşınızdaki muhasımla mu
habere edip ona galip olmak maksadını takip etmek bu bizim işimiz değildir. İkincisi, hita
bettir. Tabiata muvafık gelen bir mukaddemat ile mukabillikte bulunan bir kimseyi teşvik 
etmekten, tergip etmekten ibaret. Bunun için bir konferans şeklinde uzun müzakere icabe-
der. Şimdiki meselemizin ehemmiyetine nazaran ricam şudur ki cümleten (Veşavirühüm fi
lemr) emrine inkiyat edelim. Bu nedir? Şurada bir kuş olsa, iki mühavir konuşurken haki
kati birbirine kabul ettirmeyi lütuf yollu telâkki ederek o kuş oradan kaçmayacak. Yani 
uzun boylu muhaverelerle vakit geçirmiyecek maksadım hulasaten ve gayet hakimane, ha-
limane birbirine tefhimden ibarettir. Bendeniz rica ederim ki; bu meselede bu usulü takip 
edelim. Kısa kısa söyîiyeliı ı, bir birimizin fikrini anlayalım. İtiraz yolunu tutmayalım. Bel
ki hiç ummadığımız bir reisimizin kalbinden ve ruhundan tulü eder. Bunun için çok rica 
ederim. Müşavere tarikini ihtiyar edelim. Bu hususta asıl maksat üzerine bendeniz müta
laa arzetmiyorum. Yalnız ikinci arzedeceğim şey şudur ki, meselenin ehemmiyetine binaen 
şimdi öyle anlıyorum ki ret tarafına gidersek olmayacak. Kabulü ise hiç olmayacak. Bir taraftan 
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nota da tacil ediyor. Biz bu tacili kabul etmiyelim. Ama ne suretle? Bu zannımca mümkün
dür. Hükümetimizin 5 gün veya bir hafta mühlet talep etmesi yolu vardır; ta ki biz ordu
muzun ahvalinden tamamiyle malûmattar olalım; siyaseti dahiliye ve hariciyemizi ve belki 
de Fransa'da bulunan sefirimizden havadis gelecektir. Böylece bir müddet talebinde zan
nımca haklıyız. Zannederim bu talebi kabul ettirebiliriz. Bendeniz rica ederim. Eğer müm
künse bize 5 gün ve yahut 10 gün bir hafta mühlet versinler. Eğer mümkünse talebe de ha
cet yoktur. Eğer bu müzakere devam edecekse badema mütalaatımızı arzederiz. Müzakere 
edelim. Teatii efkâr edelün, yanılmayalım. Bendenizin şimdilik maruzatım bundan ibaret
tir. 

FEVZİ PAŞA HAZRETLERİ (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) - Efendim, Heyeti Vekile, Heye
ti Celilenizin, burada söz alan ve söz söyliyen arkadaşların sözlerine nazaran bir derece te
nevvür etmiştir. Verilen takrirlerin bize verilmesine karar ita buyurursanız, onları da alır, 
onların da münderecatını nazarı dikkate alaraktan - bu gece cepheye gideceğiz- orduda 
müzakere ederek bir şekil tespit edip onu Heyeti Âliyenize getirelim. 

REİS - Efendim, şimdilik kifayeti müzakereyi reyinize arzediyorum. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü. Efendim, zaten bu gün karar vermiyece-
ğiz. Cepheden geldiği zaman yeniden müzakere açacağız. Şündi, Divana verilmiş takrirleri 
okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Düveli itilafiye tarafından alâtariküttavassut dermeyan olunan mütareke teklifine ıttı
la hasıl olmuştur. Düveli itilafiye mütarekeyi (Yunanistan'a Asyayı Suğra'rıın tahliyesini 
teklif edebilmek için) dermeyan etmekte bulunuyorlar. Tahliye teklifi gibi besatetı zahir ve 
neticesi meşkûk bir maksatla ikinci bir üç ay için dahi kabili tecdit ve temdit bir mütare
keyi bu şekliyle kabul etınekliğimize bittabi imkân yoktur. Bizim için misakı millî gaye ol
duğuna göre mütareke teklifi ancak Türk topraklarının tahliyesi esbabının kabulü ile ve 
mütarekenin yevmi iptidarmdan itibaren tahliyeye başlanacağının dahi taahhüt edilmesiy
le nazarı itibara alınabilir. Şurası da mukarrerdir ki bu surette dahi mütareke müddeti -ta
biî kabili temdit olmak üzere- azamî bir ay için kabul olunabilir. Takririmizin İcra Vekille
rine tevdiini talep ederiz. 

Çorum Eskişehir 

Ferit Celal Abdullah Azmi 

İzmir 

Yunus Nadi 

Riyaseti Celileye 

Mütareke meselesinin evvelâ Başkumandanlığın ve Heyeti Vekilenin mütalaası alındık
tan sonra müzakeresine devam edilmek muvafık olacağını arz ve teklif eylerim. 

Tokat Mebusu 

İzzet 

Riyaseti Celileye 

Mütareke akdi hukuku harbiyeden olmakla Yunanistan'ın esasen zümrei itilafiye 
meyanında bizimle muharip olmaması ve İstanbul Hükümetinin mütareke akdi zamanında 
hilafı usul ve hukuk olarak memleketimizi âdeta şekâvetkârane bir surette işgal ve tecavüz 
etmesinden dolayı Yunanistan'la yapılacak muamele ancak zulüm ve itisafa nihayet vermek 
üzere topraklarımızdan tardetmektir. Başka bir muameleye imkân yoktur. Ve mütareke 
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akdi hilafı usul ve aynı zamanda tecavüzü şekavetkâraneden ibaret olan bir meseleyi res
mî bir şekle sokmak için entrika mahiyetindedir. Binaenaleyh bu hususun ademi kabulü
nü teklif ederim. 

İsparta Mebusu 

İbrahim 

Riyaseti Celileye 

Mutelifin konferansırun mütareke teklifi ve şeraiti hakkında şark müttefiklerimizin no-
katı nazarı hakkında Hariciye Vekilimiz izahat vermemiş olduğundan bu noksanın ikmali 
ve mevzubahis Asya'yı Suğra irae edilmiş olmasına ve teklifin İstanbul Hükümetine de vu
kuu malûm bulunmasına göre İstanbul ve boğazlarla sevgili yurdumuz Trakya mukadde
ratının mülevves ricalin ebedü ihanet ve hiyanetine tevdian ve derecei ulâda bir sureti tes
viyeye raptı demek olacağından (fevkalâde calibi nazardır) misakı millî dairesindeki hudu
du memleketten hariç bırakılan kıymettar eczayı vatan tamamen nazara alınmak şartiyle 
ve takrir edilecek sureti tesviyei mutavassıta dairesinde hareket muvafık olacağından (tek
lifin reddi muvafık olamaz) Heyeti Vekilece bu cihetlere atfı ehemmiyet olunmak üzere tak
ririmin Heyeti Müşarünileyha Riyasetine tevdiini talep eylerim. 

Muş Mebusu 

Mahmut Esat 

Riyaseti Celileye 

Üçler konferansının Paris'te inikadiyle ilk vazife olarak mütareke teklifi hakkında bu
gün muttali olduğumuz mütareke şeraiti herhalde bir tuzak mahiyetinde olduğu ağlebi ih
timaldendir. Fakat şunu da anlıyoruz ki sırf İngiliz ve Yunan menafii hasisesi için yapılan 
bu tuzakta diğer iki devleti muazzemenin de bariz bir menafii olduğunu zannetmekteyiz. Şu 
halde ceffelkalem kabul edilmesi kanaatımızca muzır addedilen bu mütareke teklifinin red
dini de o suretle menafii âliyei vataniye ile kabili telif bulmuyoruz. Binaenaleyh arzu edilen 
sulhun misakı millî dairesinden çıkmamak şartiyle şeraiti esasiyesi şimdiden tespit edile
rek daha kısa müddet zarfında bir mütareke akdine taraftar olduğumuzun cevap olarak 
mütekabilen bildir ilmesini teklif eyleriz. 

Lâzistan Mebusu Bursa Mebusu 

Necati Şeyh Servet 

REİS - Efendim üç takrir de evvelce okunmuştu. Münderecatı da Heyeti Celilenizin ma
lumudur. Binaenaleyh mütareke meselesi hakkında kararı katî Meclisi Âlice âtiyen ittihaz 
edilmek üzere şimdilik bu takrirlerin Heyeti Vekileye tevdiini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Heyeti Vekileye tevdii kabul edildi. 

LÜTFİ BEY (Malatya) - Takrirler kabul edilmedi. Heyeti Vekileye tevdü kabul edildi. 

REİS - Zaten takrirlerin havalesini reye koydum. Meclisi Âli kararı katiyi bilâhara it
tihaz edecektir. 

Mersin Mebusu Salâhattin Beyin takririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Berveçhi ati maruzatın iptidai olarak nazarı mütalaaya alınmasını ve maahaza bu 
nokatta bazı tadilâtı dahi mümkün görebildiğimi arzeylerim. 

Mersin 

Salâhattin 
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1. Evvelâ Şarkı karipte sulhu sükûnu temin için düveli muazzam anın vaki olan teşeb
büsüne şimdiden teşekkür edilmelidir. 

2. Sekiz senedir İstiklâl namına en müşkül şerait altında harp eden milletin toprakla
rına sahip olmak hususundaki hukukundan düveli muazzamaca müştereken tanınmış 
olan esasatı bilmeden ve anlamadan yalnız Anadolu'da bir tahliye teklifatına mukabil altı 
ay müddetle atalete mahkûm edilmesini düveli mezkûrenin nazarı insahna vaz ve binaena
leyh mütarekeden evvel bu esasatı müşterekenin tebliğini rica etmek. 

3. Mütarekenin Anadolu'nun tamamen tahliyesi esasını şâmil bulunduğunu Hükümet 
senei ittihaz eder. 

Bu senenin samimiyetini öğrenmek isteyen ve Yunanilerin Anadolu'daki fuzulî vaziyet
lerini teessürle telâkki eden milletin ve Hükümetin mütareke suretiyle altı ay daha bu va
ziyeti temdit etmesi için hiç olmazsa ilk mütareke teklifine esas olarak Yunan ordusunun 
geçen 1921 temmuzdaki vaziyete olsun aldırılmasını ve Türkiye ordusunun keza tarihi 
mezkûrdeki vaziyetini alarak şimendiferine sahip olmasını düveli muazzamamn hissi ada
letinden ümit eder. Bu yolda bir teklifin ademi kabulü nihaî bir vaziyetin şimdiden tenviri
ni ve kabulü kademe, kademe tahliyenin tabi bulunacağı şeraitin milletçe de görülerek ga-
yei asliye üzerinde tavahhudu mucip olacağı gibi bir çok hususi mesailin, vaziyetin de hal
le hadim bulunacağından Türkiye Hükümeti bu teklifin sayam kabul bir esası mütareke 
olarak telâkki edileceği kanaatındadır. 

4. Müfredatm bilâhare taayyünü kabil olacağı anifülarz şeriat altında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti Yunan ordusuna karşı harekâtı hasmaneyi üç ay müddetle tatile 
muvafakat edebileceğini tebliğ eyler. 

Mersin 

Salâhattin 

REİS - Efendim, tensip ederseniz bu takriri de Heyeti Vekileye tevdi edelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bir noktayı Hükümetin nazarı dikkatine arzetmek is
tiyorum. 

REİS - Efendim; müsaade buyurun; şimdilik bu iş bitti. Geldiği vakitte tabiî olarak tek
rar müzakere açacağız. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 148 : 149 

ONBEŞİNCİ İNİKAT {Birleşim) 

27 Mart 1922 Pazartesi 

BİRİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sâni Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Âtıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

® 

REİS - Efendim, celsei hafi olarak kuşat ediyorum. 

4. - Düveli mutelifeden mevrut mütareke mevzuu hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyase
tinden mevrut telgraf. 

REİS - Efendim Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin Sivrihisar'dan çektikleri bir 
telgrafname var. Heyeti Âliyenize arz edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Bu akşam Başkumandan Paşa Hazretleri ve Garp Cephesi Kumandam İsmet Paşa Haz
retleriyle mütareke notasına verilecek cevap hakkında Heyeti Vekilenin huzuru ile geç vak
te kadar müzakere olunmuştur. Başkumandan Paşa Hazretleri Sivrihisar'a teşrif etmezden 
evvel cephede bulunan bilcümle ordu ve kolordu kumandanlarının dahi bu husustaki nok-
tai nazarını birer birer istifsar eylemiş bulunuyorlardı? Cereyan eden müzakerede gerek 
Büyük Millet Meclisi tarafından beyan olunan mülahazatm gerek Heyeti Vekilenin fikir ve 
nazarının ve gerek Ordu kumandanlarının mütalaalarının hemen aynı noktalar üzerinde 
temerküz eylemiş olduğu anlaşıldı. Bu noktalar hulasaten mütarekeyi, arazii meşguleyi 
tahliye ettirmek ve mukaddimatı sulhiyeyi tespit etmek maksadiyle kabul etmek ve müta
reke müddeti tahliye müddetinden ibaret olmak ve ne ordumuz ve ne de memleketimiz da
hilinde kontrol etmemek, düveli müttefikanm nezaret ve kontrolünü tahliyenin tanzim ve 
tahliye olunacak arazide emval ve eşhasın hayatına hasretmek ve müddeiyatı sairemizi mü-
zakeratı sulhiye esnasmda ileri sürülmek gibi hususattan ibarettir. Yusuf Kemal Beyden 
bu gece kendisinin Cuma günü Şark Sürat katariyle ve Burgaz - İnebolu yoluyla izahat ver
mek üzere yola çıktığından ve muvasalatından evvel cevap verilmemesi lüzumundan bahis 
bir telgraf alınmış olduğu cihetle verilecek cevap hakkında kararı kati müşarünileyhin 
vücuduna talik edilmiştir. Müzakeratm geç vakte kadar devam etmesi hasebiyle bugün öğ
leden sonra Meclise yetişemeyeceğimizden müzakeratımızın hulâsasını berveçhi bâlâ arz 
eyledik. Yusuf Kemal Beyin muvasalatında alınacak malûmata göre mesele tekrar mev
zubahis olacaktır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi 

Fevzi 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 164 : 170 

ONYEDİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

30 Mart 1922 Perşembe 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sâni Rauf Beyefendi 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

$ 

REİS - Celsei hafiye kuşat edildi. 

İngiltere, Fransa, V..lya Hariciye Nazırları Fransa'da sulh esasatına dair şurutu esasi-
yeyi gösterir bazı tekâlifi Hükümeti Milliyemize teklif ediyorlar. Bu bapta Hükümet hafi cel
se talep ediyor. Heyeti Muhtereme hafi olarak kabul ederse hafi olsun. (Hafi sadaları) Cel
se hafi olarak kabul olundu. 

5. - Düveli mutelifeden mevrut şeraiti sulhiyeye dair teklif. 

REİS - Celsemiz hafiyet kuşat edildi. Söz Hariciye Vekilinindir. 

MAHMUT CELAL BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Saruhan) - Notanm sureti tab'edildi. 
Azayı kirama tevzi edilecektir. 

Efendiler, geçenlerde okunan mütareke teklifinden sonra şeraiti sulhiye hakkında da 
28 Mart tarihli diğer bir teklif karşısında bulunmuş oluyoruz. Bu teklif İstanbul'da Paris 
Sulh Konferansı namına General (Pelle) tarafından 28 Mart tarihinde bizim işlerimize ba
kan Doktor Hikmet Beye Hilâli Ahmer binasında sureti resmiyede tevdi edilmiştir. Şeraiti 
sulhiyeye ait olan bu notayı tamamen ve aynen okuyacağım. Bu tabı ve tevzi olunan nüs
hada bazı mürettip hataları olmakla beraber esasatmda bazı kelimelerde de tehalüf vardır. 
Hem takip buyurur ve hem de tashih edersiniz. 

Yusuf Kemal Beyin buraya sureti muvasalatı hakkında tahkikat ve tetkikatta bulun
dum. Muhaberenin tesrii için çalışmakta olduğumuzu evvelce arzeylemiştim. İstanbul mu
ameleye tavassut ve tesri edeceğini vaadetmiştir. Yalnız Ferit Beyden müstacel işaretli bir 
telgraf aldık. Fakat o telgrafı okumaya lüzum görmüyorum. Çünki bu kadar tafsilât karşı
sında Ferit Beyin verdiği malûmat ancak bir fihrist kabiîindendîr, bir fihrist mahiyetinde
dir. Yanıma almadım. (Gürültüler) Arzu ederseniz ayrıca onu getirtiriz onu da okuruz. 

Yusuf Kemal Beye gelince : Yusuf Kemal Beyin Çarşamba günü İnebolu'ya muvasala
tının memul olduğu bildirilmekte, Kendisinin Burgaz'dan İnebolu'ya nakli için İstanbul'dan 
bir Fransız torpidosunun salı günü hareket etmiş olduğu ilâve olunmakta idi. Şu dakikaya 
kadar İnebolu'ya muvasalatına dair henüz bir haber alamadım. Mahâza İnebolu'ya muva
salatını müteakip oradan bize malûmat verilecektir. Müsaade ediniz. Şimdi notayı aynen 
okuyorum : 

Şark Konferansının Hükümetinize teklifatı 

Paris'te toplanmış olan nazırlar konferansı Reisinin talimatına tevfikan Fransa Cum
huriyeti fevkalade Komiseri, Mösyö Puankare, Lort Gürzon ve Mösyö Şanzer'in Ankara Hü
kümetine irsal eyledikleri melfuf telgrafnameyi Hikmet Beye tevdi ile kesbi fahreyler : 

28 Mart 1922 

Dersaadet Fransa Cumhuriyeti 

Fevkalâde Komiserliği 
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Biz müttefik üç devletin, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya'nın Hariciye Nazırları Pa
ris'te 22, 23, 24, 25, 26 Mart 1922'de toplanarak Şarkı karipteki vaziyeti, orada yeniden in
tizamın ve müsalemetin hükümferma olduğunu görmek arzuyu har ve samimisi ile tetkik 
ettik. İşbu tam tetkikten sonra binnetice vasıl olduğumuz tekliflerin mükemmel bir hülâ
sasını, bu teklifatı muhik gösteren esbabı işaret ederek, leffen size tebliğ ediyoruz. Müme-
sillerimizin kararlaştırılacak bir beldede yekdiğeriyle birleşerek âtide işaret olunan teklifle
ri müştereken tetkik etmelerini temenni ederiz. 

Zaten Dersaadet'teki Fransız, İngiliz ve İtalyan fevkalâde mümessilerine alâkadar ta
raflar mümessilleriyle birlikte hazır bulunmaları için mezuniyet itasına mütemayiliz. Bu iç
timain bilâtehir vukua gelmesi menfaati umumiye icabından bulunduğundan bu konfe
ransların küşadı gününü işbu tahriratın tarihinden üç hafta sonra için kararlaştırabilme-
yl arzu ederiz. 

26 Mart 1922 

Şanzer Gürzon Puankare 

İcmal : Müttefik Fransa, İngiltere ve İtalya devletlerinin Hariciye Nazırları Türkiye ve 
Yunanistan'ın mümessilleriyle akdemce görüştükten ve müzakerelerinin her merhalesinde 
bu maksatla davet olunan askeri ve malî mütehassıslarla istişare ettikten soma Şarkı ka-
ribdeki vaziyeti arzettiği bilcümle eşkâl tahtında beş gün mütevaliyen tetkik ederek Şarkı 
karib meselesine kendi yedi iktidarlarında olduğu kadar en munslfane çarei hal olmak üze
re arzettikleri teklifatı âtiye hakkında her üçü mutabık kalmışlardır. 

Fikirlerinde daima hazır bulundurdukları ve tekliflerinin istinat ettiği esas noktalar 
berveçhi atidir : 

Muhasım Türkiye ve Yunan orduları arasında sulhu iade etmek maahaza her iki taraf 
hakkında insaf ile hareket etmek ve bir ademi muvaffakiyeti veya mağlubiyeti takip edecek 
şeraiti ikisinden hiçbirine tahmil etmemek arzu ederler. Tarihî ve pek şöhretli payitahtları 
İstanbul merkez olarak Türkiye'nin kuvvetli ve müstakil bir mevcudiyeti milliyeye tekrar ip-
tidar edebilmesine müsaade edecek kuvasiyle Türk millet ve Devletim kendilerine ait adde
dilebilecek topraklarda tekrar iade etmek arzu ederler. 

Müslümanlara en munsifane bir tarzı idare temin etmek ve Türkiye Sultanının cisma-
nî ve dinî sultasını idame etmek arzu ederler. Yunan milletine harp esnasmda müttefikle
rin davası için kabul ve ihtiyar ettiği azim fedakârlıklar için bir taviz ve millî ve iktisadî te
rakkisi için serbestli hareket itasını arzu ederler. 

İki millet birbirine temas ettikleri, kezalik ehalilerinin muhtelif oldukları havalide, is
tikbalde itimat, şeref ve haysiyeti mütekabile şeraiti tahtında yaşayabilecek bir hale koy
mayı arzu ederler. 

Gerek Avrupa'da, gerek Asya'da daha ehemmiyetli siyasî ve ırkî zümreler arasında 
mevzu bulunan gerek Müslüman, gerek Hıristiyan yahut herhangi ırk ve mezhepten muh
telif ekalliyetlerin emniyet ve himayesi için tedabir ittihazını arzu ederler. 

Ahiren hali harpte bulunmuş olduğu devletler ile Türk milleti arasında bir ihtilâfı mü-
sellahın avdetini menetmek arzu ederler. 

Bir çarei hal teklif ederken iki taraftan hiçbirinin lehinde taraftarlık şüphesine maruz 
bulunmamayı, fakat her ikisi arasında teraziyi metin bir elle muvazin tutmayı her şeyin fev
kinde arzu ederler. Bu maksatla müttefikin nazırları sulh mecalisinin muvaffakiyetim ve 
uzlaşmaya müstenit bir sureti tesviyenin tahkikini teshil edebilecek surette Asya'yı suğrada 
muhasım ordular arasında muhasematın tatilim temin etmeyi ilk hedef tayin etmişlerdir. 
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İmdi Türkiye ve Yunan Hükümetlerine Mareşal Foş'un riyaseti altında memurini askeriye 
tarafından kararlaştırılan ve her iki taraf için gayet itinakâr tarzda munsifane bulunan şe
raite tabi bir mütarekenin akdini teklif ettiler. 

Yunan Hükümeti bu teklifi kabul ettiğini şimdiye değin bildirmiştir. Türkiye'nin kara
rı beklemektedir. Mütareke teklifi Yunan kuvvetleri tarafından Asya'yı suğramn sureti mus-
lihanede tahliyesini ve bu havalinin mecmuu üzerinde Türk hakimiyetinin iadei tesisini te
min etmek niyeti sarihasiyle yapılmıştır. 

Bu tahliye için ittihaz olunacak tedabir; şimdi teklif olunan umumî tarzı halin birinci 
merhalesi teklif yapıldığı esnada Mareşal Foş'un riyaseti altında memurini askeriye tarafın
dan tanzim olunmuş ve bunların bilâmehil mevkii icraya vazı mümkün bulnmuştur. 

Yunan kuvasının kamilen ve muslihane bir tarzda geriye alınması için muktazi zama
nın dört ayı hafifçe tecavüz edeceği hesap olunuyor. Şurası mülahaza olunmalıdır ki : Bu 
tekâlifin iki taraf canibinden kabulü takdirinde metalibi milliyelerinin başlıcasını teşkil et
tiği malum ve müberhen olduğu veçhile Türkler yeniden can ve nakit fedakârlıklarına ma
hal kalmadan Anadolu'yu tekrar ele geçireceklerdir. 

Eğer bu ameliyede muvaffak olunursa Yunan ordularının şerefle çekilmesi icra olun
dukça Akdeniz'den Karadeniz'e ve Boğazlara ve maverayı Kafkas'ın, İran'ın ve Mezopotam
ya hudutlarından Adalar Denizi sahillerine kadar Asya'da Türk hakimiyeti tamamen temin 
edilmiş olacaktır. 

Gerek Türk vilâyetlerinde, gerek Avrupa'da Yunan arazisinde bazen pek kesretle bu
lunan ırkî ve dinî ekalliyetlerin hem esbabı tarihiye ve hem esbabı coğrafiyeden inbias eden 
himayelerim temin lüzumu katisini teslim eden nazırlar her iki havalide din ve ırk farkı ol
maksızın ekalliyetleri himayei kâmilesini temin için bir sıra tedabir teklif ederler. 

Bu tedabir aynı zamanda mevkii meriyette bulunan muahedatta ve hazırlanmış olan 
muahede lâyihalarında ve alâkadar memleketlerin kavanini medeniye ve diniyesinde mev
cut mevadda müstenit olacaktır. Bundan maada nazırlar her iki havalide işbu tedabirin 
başlıca alakadar cemaatlar hakkmda icra ve tatbikine bilhassa nezaret etmekle muvazzaf 
komiserler tayini suretiyle bu programa muzaheret etmesi için Cemiyeti Akvamı davet ey
lemeye karar vermişlerdir. 

Ermeni meselesi : Ermenilere karşı müttefikin devletler canibinden harp esnasında alı
nan taahhüdat ve bu kavmin çektiği feci ıztırabat dolayısiyle vaziyetleri sureti mahsusada 
nazarı mülahazaya alınmak lâzım gelmiştir. Binaenaleyh Ermenilerin bir millî yurt teşkili 
hakkmdaki ananevi emellerini tatmin için yukarda bahsolunan ahkâm ile ekalliyetlere bah-
şolunan himayeden fazla olarak Cemiyeti Akvamın muaveneti ar anılmıştır. 

Boğazlar ve Trakya : Müsalemetin menafii ve istikbalin emniyeti 1914'te ve sinini mü-
taakibede boğazların kapanması suretiyle Avrupa'nın kendisine tahmil olunmuş olan mu-
hatarat ve fedakârlıklara bir daha hiç maruz olmamasını sureti kafiyede talep ettirmekte
dir. Bu mevkide feda olunan sayısız insan hayatları ve sarf olunan büyük fedakârlıklar bey
hude yere sarfedilmiş olmamalıdır. Türkler gayrı askerî geniş bir mıntıka tesisi sayesinde 
bu havalide her gûna muhasım tasavvur atı askeriyeyi gayrı mümkün kılacak şerait tahtın
da Çanakkale Boğazının Asya sahiline tekrar kabul olunacaklardır. Fakat boğazlara ser
bestçe duhulü temin için Gelibolu şibihceziresine bir müttefik işgal kuvveti konulmalı ve 
orada kalmalıdır. Bu şibihcezire kezalik gayrı askerî bir mm tıka teşkil edecektir. Müttefikin 
garnizonu Çanakkale Boğazına duhulü temin etmek için kâfi bir kuvvet teşkil edecektir. 
Boğazlardan seyrisefain evvelce teklif olunduğu veçhile bir Türkün tahtı riyasetinde beynel
milel bir komisyonun nezareti altına tevdi olunacaktır. Bu komisyonda boğazlarda ticarete 
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veya seyrisefaine alâkadar bütün başlıca devletlerin temsil edilecekleri ümit olunur. Boğaz
ların Asya sahilindeki gayrı askeri mmtıka şimdiki Çanakkele livasiyle tedahül edecektir. 
Artaki şibthceziresi müstesna olmak üzere Marmara Denizinin Cenup sahilinde başka ara
zi gayri askerî hale ifrağ olunmıyacaktır. Karadeniz boğazının Asya sahilinde gayrı askerî 
mmtıka şimdiki bitaraf mıntıkaya maksur olacaktır. Çanakkale Boğazınm haricinde imroz, 
Bozcaada, Limni, Semadirek ve Midilli adaları ve Marmara Denizinin bütün adaları kezalik 
gayrı askerî hale konacaktır. 

Marmara Deniziyle Çanakkale'nin Avrupa sahiline gelince üç devletin Hariciye Nazırla
rı Şarkî Tirakya'nın talii meselei müşkile ve vahimesiyle karşılaşmıştır. Bir taraftan şimdi
ye kadar izah edilmiş olan esbaptan dolayı Gelibolu şibihceziresini Türkiye'nin yedi iktida
rına tekrar vazedecek bir sureti halli kabul edememişlerdir. Diğer taraftan İstanbul'un Şi
mal ve Garbında Türkiye'nin Avrupa'daki arazisiyle Yunanlılar tarafından işgal edilmiş olan 
Şarkî Trakya arasmda şimdiye kadar teklif olunan hat hudutlardan bazılarının Türkiye'nin 
payitahtına istikbalde ya bir askerî istilâya maruz kalabilmesi ya ahdi karipte kendisiyle 
muharebe edilmiş olan bir devletin endişe âver kurbiyeti dolayısiyle gayrı kâfi bir himaye 
temin ettikleri itirazım nazarı dikkate almaları lâzım gelmiştir. Bu tehlikeler en müessir bir 
surette şu tarzlarda defolunabilecektir : 

1. Mutasavver hududun Dersaadet'ten kâfi bir meseleye kadar uzaklaşürılması. 

2. Bu hududun haricinde kâin arazinin fiilen bitaraflaştırılması. 

Bundan maada nazırlar hali hazırın gayrı kabili inkâr hakikatları ile karşı karşıya kal
mışlardır. Şarkî Trakya'nm gayrı musaddak Sevr Muahedesi mucibince Yunanlara tevcihi 
mamulünbih bir senet ad olunsun, olunmasın Yunan kuvvetleri bu mıntıkayı işgal etmek
tedirler ve Yunan Hükümeti bundan maada külliyetli ve bazı noktalarda faik bir Yunan 
ahalisini ihtiva eden ve hayli müddet ihtiva etmiş olan bu arazinin idaresini icra etmekte
dir. Bu şerait tahtında üç hariciye nazırı şurasını hatırlatmalı ki 1919'da İzmir'i işgale dev
letler tarafından davet edilmiş olan Yunanistan'a yalnız tekmil Anadolu'nun tahliyesini de
ğil bundan maada bir de Şarkî Trakya'nın tamamen tahliyesini teklif etmek mesuliyetini 
deruhte edemezlerdi. Binnetice balâda serdolunan ve Türk Devletlerinin ve payitahtının 
emniyetini temin etmek arzuyu makulanesile hulâsa olunabilen mülâhazatı sevkulceyşiye-
nin ehemmiyetine mebni üç devletin hariciye nazırları kendilerim müteleatı fenniyeleriyle 
temin etmeleri için memurini askeriyeyi davet etmişlerdir. Bu memurin Marmara Denizi 
üzerinde Ganus kurbünden Şimale ve Şimalişarkî istikametine, Bulgar hududuna doğru 
uzanan ve Istıranca dağlarının Garp silsilesinde işbu hududa vasıl olan bir hattm çizilme
sini tavsiye etmişlerdir. Bu hudut Yunan beldesi olan Tekfurdağı'm Türkiye'ye bırakacak
tır. Babaeski ve Kırkkilise'yi Türk - Yunan hududunun Yunan tarafına vazetmektedir. 
Memleketin topografik teşekkülâtı hem Yunan hem Türk tarafından tekmil Şarki Trakya 
arazisinin gayrı askerî hale vazı ile de takviye bulacak olan hududun emniyetini temin eder. 
Böylece Yunanlar İstanbul'u tehdit edemiyeceklerdir. Türkler Yunanlılara hücum edemiye-
ceklerdir. Bu mıntıkanın ve gayrı askerî hale vazolunan diğer mıntıkaların muvakkaten tef
tişi Gelibolu şibihceziresindeki müttefikin kıtaatı askeriyesine mensup müttefikin zabıtam 
marifetiyle icra olunacaktır. Şibmcezire'nin işgali Şarkta Tekfurdağı'na kadar imtidat 
edecektir. Edirne şehri için ahkâmı hususiye ittihazı lâzım olup olmadığı meselesi tetkik 
edildi ve Şarkî Trakya'nın hemcivar arazisinden tefrik etmek gayrımümkün olduğu kabul 
edildi. Türkiye'ye avdet eden İzmir'le Yunanlılar tarafından muhafaza edilecek olan Edirne 
oldukça müşabih bir vaziyette bulunmaktadırlar. Üç nazır Türk ve Yunan Hükümetleriyle 
iki beldenin gayrı Türk ve gayrı Yunan halkının, anların idaresine sureti munsifanede iş
tiraklerini temin edecek ve aynı zamanda Edirne'nin müessasat ve mebanii diniyesini 
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muhafaza eyleyecek dostane bir itilâfın akdi zımnında dostane müzakerata girişmeye pek 
mütemayildirler. Üç nazır Trakya meselesinin bu sureti halli iki tarafın hiçbirince hararet
le karşılanacağım düşünmek iddiasmda değildirler. Bu mesele o kadar kolay tarzda halle
dilemez. Yalnız kendilerince adalet ve meselenin malûm noktalarına en muvafık görünen 
bu teklin efkârı umumiyei cihana tavsiye edebilirler. 

İstanbul : İstanbul'a gelince üç Hükümet payitahtlarının Türklere iadesinden bilâhara 
feragat olunabileceği hakkında Sevr Muahedesi projesinde mevcut tehditten sarfı nazar et
mek hususunda evvelce beyan etmiş oldukları tehditten sarfı nazar etmek hususunda ev
velce beyan etmiş oldukları niyetlerini teyit etmeyi arzu ederler. Bu şehrin Padişahın Hü
kümetinin tam hüküm ve iktidarına iadesini teyit ederler. Ve bundan maada sulh muahe-
denamesinin tasdikinden soma İstanbul'u işgal eden müttefikin askerini kamilen çekmeyi 
taahhüt etmeye mütemayildirler. Türk Hükümeti Sevr Muahedesinde tasavvur olunandan 
daha ehemmiyetli bir kuvvet teşkil edecek olan bir garnizonu şehir dahiline ikame etmeye 
davet olunacaktır. 

Atideki mesail kalıyor : Türkiye'nin istikbalde malik olacağı kuvvei askeriye, nail ola
cağı istiklâli malî ecnebilerin müstefid oldukları kapitülâsyon hukukunun ilga veya tadili. 

Ordu ve Jandarma : Türkiye'nin kuvayi askeriyesine gelince : Hükümeti müttelika di
ğer muharip devletlerle münakit muahedelerde tatbiki zarurî tanınmış olan prensibi terk 
edemezler. Bu halde ahzı asker usulünün devamını ibkayı kabul edemezler. Bu maahaza 
üç nazır Türk Hükümeti ile maan ve bir fikri dostane ile bu bapta bir müddet kararlaştırıl
masını tetkik etmeye amade bulunacaklardır. 

İşbu müddetin inkızasmda bu memlekette gönüllü kaydı suretiyle ahzı asker usulü te
sis olunacaktır. 

Türk Ordusunun kuvvei adediyesine gelince : Nazırlar Sevr Muahedesinde mevcut olan 
veyahut bilâhare 1921'de Londra'da telkin olunan erkamın pek şayanı ehemmiyet bir mik
tarda tezyidini bahşetmeyi teklif ederler. Elyevm intihaen teklif olunan kuvvetlerin er kamı 
şunlardır : Jandarma 45 000 kişi, muntazam ordu : 40 000 kişi yani ceman 85 bin kişi ki 
Sevr Muahedesi projesiyle tayin olan miktarı pek mahsus surette tecavüz eder. Eğer Türk 
Hükümeti yukarda zikrolunan jandarma teşkilâtı için ecnebi zabitlerinin muavenetini arzu 
ederse - k i : Bu hal anın müessiriyetini bilâşek ziyadesiyle çoğaltmak neticesi tevlit edecek
tir. Nazırlar anları Türkiye'nin emrine vermeye amade bulunacaklardır. 

Ahkâmı maliye : Sevr Muahedesinin ahkâmı maliyesi Türkiye'nin hakimiyeti esasmı 
müttefiklerin menafii iktisadiyesiyle ve harpten evvelki Türk düyunatmın ve Türk'lerin te
diyesine muktedir olacakları makulâne bir surette farz olunabilecek bir miktarda tayin edi
lecek bir tazminat m müttefiklere tediyesini temin için lâzım gelen murakabe tedabiri ile te
lif etmekle beraber Maliye Komisyonunun teşkilinden vaz geçilecek surette tadil olunacak
tır. 

Harpten evvelki düyun komisyonu ibka olunacak ve zirde tarif olunacak vazifeyi ifa için 
bir hususi müttefikin tasfiye komisyonu da teşkil edilecektir. 

Elyevm mevcut kapitülasyon usulüne gelince Devletlerin kendi tebaaları menfaat-
larının himayei meşruasiyle kabili telif istiklâli iktisadiyi Türkiye'ye en vâsi tarzda temin ar
zusundadırlar. Bu maksatla sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vazından itibaren üç 
ay zarfında İstanbul'da Britanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Türkiye mümessillerinden 
mürekkep ve kapitülasyonlardan istifade eden diğer devletleri temsil eden fenni müşavir
lerin muavenetlyle maliyeye mütedair kapitülâsyon ahkâmını yeniden tetkik vazifesiyle 
mükellef bir komisyon teşkiline hazırdırlar. Bu teklifat ecnebi tebaasını müfridane vergilere 
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ittibadan ve vergilerin tahsilinde sui istimalden vikaye etmekle beraber bunlarla Türkler 
arasında malî hususta müsavata temin edecektir. Kezalik alakadar devletlerin muvafakatiy
le gümrük rüsumunda icrası zarurî tanınacak tadilâtı yaptırmaya matuf olacaktır. 

Ahkâmı adliye : Adlî mesailde kapitülasyonlara gelince müttefik devletlerin nazırları 
muvakkaten devam edecek olan kapitülasyon usulü yerine kaim olacak bir adliye ıslahatı 
planını hazırlamak için aynı müddet zarfında mümasil bir komisyonun teşkili hakkında ak
demce vuku bulan tekliflerini tekrar ederler. Teklif olunan planın mevkii meriyete vazına 
intizaren Türkiye'nin dahil bulunacağı bu komisyona muhtelit veya tevhit olunmuş bir 
usulü adliye tavsiye etmekle muhtar olacaktır. 

Hatime : Hükümetleri namına hareket eden üç devleti muazzama hariciye nazırlarının 
tavsiyesine müttehiden karar verdikleri usulün hututu umumiyesi itibariyle böylecedir. 

Bu teklifat şimdi evvelâ doğrudan doğruya methaldar iki tarafın, saniyen daha az bir 
derecede olmak üzere cihanı temeddünün muhakemesine vazolunur. 

Şurasını ilâveye hacet yoktur ki; tarafgirlik saikasiyle bunları reddedecek olan millet 
veya Hükümet -şayet böyle bir felâket zuhur edecekse- insaniyetin efkârı ammesi muvace
hesinde çok ağır mesuliyeti, iki kıtayı şimdiye değin o kadar derin surette alt üst eden ve 
avdeti yeni tahribat ve yeni harabeler meydana getirecek bulunan ve Şarki karibdeki örfler 
ve dinler arasında daimi bir zıddiyete müncer olacak olan bir mücadeleye tekrar başlamak 
mesuliyetim yüklenecektir. 

(Artaki) nin aslı (Kapudağı) dır efendim. Burada sarih bir azabı vicdanî hissediyorum. 
Aslmda düyunu umumiye demiyor. Fakat bu olması lâzım. Başka borcumuz yoktur. Ruhu 
mesele budur. 

Teceddüdidir efendim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Tekerrürü olsa gerek. 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) - Aslı Rıza Nur Beydedir. Aslı (renouvellement) dır... 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) - Ferit Beyin telgrafından bahsettiniz. 

CELÂL BEY (Devamla) - Yanıma almadım. Müsaade ederseniz ikinci bir içtimada Ferit 
Beyin telgrafını da okurum. Ferit Bey bunların baş cümlelerini almıştır. Şu mesele şöyle ve 
bu mesele böyledir diyor ve şurasını da efendiler ilâveye mecburum ki Heyeti Vekileniz bu
nu aldıktan sonra Yusuf Kemal Beyin avdetinden soma notaya verilecek cevap hakkında
ki kararım mülâhaza etmekte ve bunun etrafında düşünmektedir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Arkadaşlar müsaade buyurursanız bir iki söz söyliye-
yim. (Müzakere yok sadaları) Yani müzakere yok diye bu paçavrayı olduğu gibi kabul etmek 
mi (Hayır sadaları) O halde (Gürültüler) (Devam sadaları) Memleketin en ciddi bir mesele
sinde de bir arkadaşınızı dinlemek lütfunda bulunmak istemez misiniz? 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Efendim, Yusuf Kemal Beyi dinlemedikten soma kimseyi 
dinlemek istemiyoruz efendim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) (Devamla) - Allah'a minnetle söylüyorum ki bu Meclisi 
Âlide bulunan azayı kiram okuduğu bir şeyi anlayabilecek derecededir. Yusuf Kemal Bey 
de gelip de malumat verdiği vakit müzakeremize devam ederiz. Benim söylemek istediğim 
mesele maatteessüf evvelki teklife cevap verilmemek yüzünden bir anda elimizde bulunan 
ikinci mesele ile tevhit etmek doğru değildir. Mütareke teklifi başka, bu mesele başkadır. 
Pek çok temenni ederdim ki keşke Yusuf Kemal Bey ve biz herhangi taraftan mütareke tek
lifine muttali olup da verebüeceğimiz cevabı bunun gelmesinden evvel verebilseydik, hiç 
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şüphesiz daha iyi olacaktı. Fakat kaybolan bu fırsata kaybettik. Şimdi ise ikisini tevhit ede
rek yeni bir hataya düşmek doğru değildir. Birinci maruzatım şudur ki mütarekeye cevap 
hakkmda Meclisin müçtemian verdiği kararda şüphesiz bunun mevcudiyeti nazarı itibare 
alınarak ve bir mesele addedilerek evvelki verdiğimiz kararda sebat etmeliyiz ve bunu ayrı
ca mevkii müzakereye koymalıyız. Her ne vakit bu Heyeti Umumiyede mevkii müzakereye 
konacaksa her mesele hakkındaki mütalâamı ayrı ayrı beyan edeceğim. 

HÜSREV BEY (Trabzon) - Usulü müzakere hakkmda söyleyeceğim. Arkadaşlar bu ga
yet mühim bir notadır. Hemen bunu okur okumaz beyanı mütalâa etmek çocukluktur. 
(Bravo sadaları) Soma zaman da bizi iki ayağımızı bir papuca sokuyor değildir. Allah ordu
muza muvaffakiyet versin, yerinde duruyor. Soğukkanlılığı muhafaza edecek bir zamandır. 
Yusuf Kemal Bey de yoldadır ve Hükümet çok doğru yapmıştır. O gelmeden cevap verme
yecek. Mütarekeyi zayıflar ister. Kuvvetliler istemez. Binaenaleyh müsaleha meselesi de ka
rışması doğru ve makuldür. İkisine beraber cevap verelim. Zaten biz mütarekeden tahliye
yi murat ediyoruz. Muharebeyi murat etmiyoruz. Böyle ise yapacağımız iş bunları koynu
muza koruz ve okuruz. Fakat hariçte kimseye söyleyemeyiz. Kendi kendimize okuruz. Ara
mızda müdavelei efkâr ederiz. Cumartesi günü içtima ederiz. Meclis, noktai nazarını birer 
birer izah eder. Hükümet bunları nazarı dikkate alır. O zamana kadar Mustafa Kemal Pa
şa da belki avdet eder. Meclis Reisi olmak sıfatiyle, Yusuf Kemal Bey de o vakte kadar çı
kar. Bu mesele bir şekle girer, makul bir şey olur. 

REİS - Büyük Millet Meclisi Hükümetine İtilâf devletleri tarafından verilen nota üzeri
ne -ki Hariciye Veldlimiz aynen okumuşlardır- bazı rüfeka söz aldılar. Meclise hitap etmek 
istiyorlar. İsimlerini de okuyorum : Hüseyin Avni Bey, Operatör Emin Bey, Şeref Bey, Şük
rü Bey bu husus hakkmda söze devam etmek etmemek Heyeti Âliyenizin kararma tabidir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Reis Bey; söz isterim. Esas hakkmda değil, usulü mü
zakereye dair. 

Efendiler, benden evvel arkadaşlarım da bu hususta mütalâatta bulundular. Bir kere 
Sevr Ahitnamesini bundan bir sene evvel havadis kabilinden gelen Sevr Muahedesini elimi
ze alalım. Bir de şunu elimize alalım. Efendiler; her ikisinin de saikini aramak lâzımdır. Bu
nun için intizar şarttır. Olduğumuz yerde de ne oldum diye çıldırmamak. Bugün Avrupa'da-
ki efkâr nedir? Bunları hangi fikir hangi zaruret doğuruyor? Bunu imza eden Gürzon Sevr 
Ahitnamesini teklif etmiştir. Acaba bunun sebebi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi düş
manının vaziyetini bilmeden bizim karşımızda biliyorsunuz. Yunan değildir efendiler, Yu-
nan'ı İngilizler getirmiştir. Dava İngiliz davasıdır. Ricat edenler İngiliz'lerdir. Bu ricatin es
babı nedir? Biz ne dereceye kadar İsrar edeceğiz? Daha ne gibi faydalar koparmak ümidi 
vardır. Yusuf Kemal Bey de ben gelmeden cevap vermeyin demesi işaa ve işar edemeyeceği 
sebepler vardır. Bu sebepleri anlayalım. Bunu soğukkanlılık ile anlayalım. Fıkra fıkra Sevr 
Ahitnamesiyle mukabele ederek okumalı. (Bravo sesleri) Ondan soma bunun müzakeresi 
açılabilir. 

NUSRAT EFENDİ (Erzurum) - Hüseyin Avni Bey; bu muahedename Sevr Ahit
namesinin tersidir. Doğrusu bunu reddedelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bununla onun arasında azim fark vardır. Allah'a şük
redelim. Bu bizim hepimizin ve arkadaşlarımızın müttehiden ve müştereken vatan düşün
celerini düşünmelerinin mükâfatıdır. Günden güne artacaktır. Soğukkanla münakaşa 
ederek bunu durendişane müzakere edelim. 

ŞEREF BEY (Edirne) - Aziz arkadaşlar, bugün milletin hesap günündeyiz. Yani bütün 
millet bugün bizden bir şey istiyor. Hiç acele etmeyelim. Bendeniz bir şey rica edeceğim. 
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Sairlerimizle değil kafalarımızla düşünelim. Çok rica ederim arkadaşlar Avrupa'nın bütün 
bağırıp çağırdığı akalliyetler meselesi dediği işleri mühim bir iş addediyorum; Nöyyi, Ver-
say, Senjermen muahedelerini tetkik edelim. Bilhassa Nöyyi ile Senjermen muahedesinde 
ekalliyetlere dair mühim esaslar kaydedilmiştir. Sonra da Sevr muahedesini tetkik edelim. 
Çok rica ederim. Bunları dördünü bir yere getirelim. Mukayese edelim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hariciye Vekâleti bastırsın efendim. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Emin olunuz milli istiklâlimizin en mühim noktasında bulu
nuyoruz. O Senjermen Muahedesinin saiki ne idi? 

Soma efendiler çok rica ederim; ekalliyetler meselesine dikkat ediniz. Fransa ile İtalya 
Nöyyi Muahedesiyle Senjermen muahedelerinde ekalliyeti ırkiye ve mezhebiye lafzını sok
muştur. 

Onun için çok rica ederim. Yavaş yavaş, ağır ağır, hatve ve hatve hatta kelimesinde bi
le düşünelim. Acele etmeyelim. Hariciye Vekâletinden rica ederim; öteki muahedeleri de tab 
ve tevzi ettirsin. Bunların hepsini elimize alalım. Aklen ve mantıken müzakere edelim. Çok 
rica ederim. Acele etmevelim. Zararı yok. Cuma günü toplanırız. Kafa kafaya vererek düşü
nürüz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim bendeniz de bir nokta için Hariciye Vekâletinden 
rica edeceğim. Bu muahedenin ve bu mütarekenin esas olacağı mevaddı sulhiye var. Bun
larda ekalliyetler boğazlar ve saire denilmiştir. Bunlar için Avrupa şimdiye kadar diğer dev
letlere teklifte bulunmuştur. Bunların hepsi Hariciye Vekâletinde mevcuttur. Veya bulun
ması lâzımdır. Meselâ Şeref Beyin buyurdukları gibi Versay, Senjermen Ahitnamesinde 
bunlar nedir? Bunlar arkadaşlarımızca ve hepimizce bilinmelidir. Bilâhare bu mütarekenin 
müzakeresi için buradan gidecek arkadaşlarımızın elinde bulunması lâzım gelen malûma
tı esasiyeyi şimdiye kadar elbette Hariciye Vekâleti hazırlamıştır. Bunlardan tab tevzii lâ
zım gelenleri vermeli ve ait olduğu encümenlerde böyle yavaş yavaş imali fikredilmelidir. Bi
ze öyle esaslar veriliyor ki bu esaslar üzerinde şimdiden kolumuzu sallayarak İstanbul'a ve
ya her hangi bir yere boş gidilirse gayet fena bir vaziyette kalırız. İki seneden beri Hariciye 
ne hazulamıştır, şimdi onu soruyorum. Sulh müzakeresi için elimize vereceği mevaddı esa
siyeyi elimize vermesini rica ederim. Bakalım vazifesini yapmış mı? 

REİS - Efendim BiÜis Mebusu Yusuf Ziya Beyin bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 

Mesele gayet mühim ve şayanı tetkiktir. Rüfekayı kiramın teklifat üzerinde imali fikret-
mesine ve kariben vürudu memul bulunan Yusuf Kemal Beyefendinin vüruduna kadar bu 
bapta müzakere açılmamasını ve müzakerenin tehirini teklif eylerim. 

Bitlis 

Yusuf Ziya 

REİS - Efendim müzakerenin tehiri teklif edilmektedir. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Teehhürü kabul edildi. Hafi celse nihayet bulmuştur. Celse alenidir. On dakika teneffüs et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 172 : 196 

YİRMİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

4 Nisan 1922 Salı 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait Bey (Muş), Ziya Hurşit Bey (Lâzistan) 

REİS - Celsei hafiye kuşat edildi. 

6. - Avrupa'dan avdet eden Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin ahvali siyasiye ve 
intibaatı hakkında beyanatı ve suallere cevabı ve mütareke teklifine verilecek cevabî nota. 

REİS - Efendim; söz Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendinindir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Arkadaşlar; malumu âliniz Heyeti 
Celilenizin müsaadesi üzerine ihtiyar ettiğim seyahat, hakikatte bir tenvir ve tenevvür seya
hati idi. Yani millî davamız hakkında Avrupa'ya yalandan malûmat vermek ve bu babta iza
hatı lâzıma ita etmek ve onların bizim hakkımızdaki doğru ve eğri fikirlerini mümkün 
olduğu mertebe anlayabilmek idi. Vazifemin birinci kısmı hakkmda söz söylemeye lüzum 
yoktur. Çünkü neler diyeceğimi bir buçuk, iki seneden beri Meclisi Âliniz âdeta benim 
kafam gibi söylemiştir ve ben de sizlerin efkâr, mütalâat, mülâhazatınızı ayniyle söyledim. 
Misakı Millî mefhumunu elimizden geldiği kadar en gizli noktalarına kadar Avrupa'ya sok
maya çalıştık ve zannederim muvaffak olduk. Asıl maruzatım tabiî ikinci kısma taallûk 
ediyor, ikinci kısımda maruzatta bulunabilmek için en ziyade mühim olan kısım için 
maruzatta bulunacağım -ki bunların teferruaü hakkmda maruzatta bulunmuş idim-
bugün olan maruzatımda İstanbul meselesini ve İstanbul'da geçirdiğim on beş gün zarfında 
İstanbul adamlariyle temasımı, İzzet Paşanın Avrupa'ya seyahatini ve İzzet Paşa ile cereyan 
eden sözleri bütün teferruatiyle nazarı âlinize arz etmek istiyorum. İşe vakit olsaydı oradan 
başlamak isterdim. Fakat sulhe müteallik istediğim şeyleri ve öğrendiğim şeyleri 
evvelemirde arz etmek ve bugünkü vermek istediğimiz cevaba şiddeti taallûku itibariyle onu 
takdim ediyorum. Mademki burada mevzubahis olmuş ve tekrar ediyorum, mademki be
nim gıyabımda mevzubahis olmuş şiddetle arzu ettiğim birinci meseleyi Meclisi Âlinizde bü
tün üryanlığiyle mevzubahis etmek isterim. Binaenaleyh pek teferruata girişmiyeceğim. Ya
ni Ankara'dan İstanbul'a varıncaya kadar ve İstanbul ahalisi de dahil olduğu halde bütün 
efradı milletten gördüğüm harekâtı size ayrıca arz edeceğim. Yalnız bunu müsaadenizle bir 
kelime ile ifade edeyim. Bunların da Meclisin lisanını kullandığını gözümle gördüm. Onla
rın verdiği muhzırların hulâsaları İngiliz gazetelerinde neşredildi. Binaenaleyh şimdilik 
bunlardan sarfınazar ediyorum. İcap ederse diğer bir celse yaparız siyasî cihette malûmu 
âliniz ilk temaslarımız İstanbul'da oldu. İstanbul'da devletlerin komiserleriyle görüştüm. 
İngiliz ve İtalyan komiserleriyle ve kendi tarafından vuku bulan davet üzerine Japon komis-
eriyle görüştüm. İstanbul'da aşağılı yukarılı bizim hakkımızda neler düşünüldüğü 
anlaşılıyordu. Yani hulâsa edilecek olursa hükümetlerinden aldıkları talimattan ve istih
barat neticesinde muttali oldukları şeyleri hükümetlerine arz edeceğini bildiren İngiliz 
komiseri Rumbold ile mülakatım sırasında aşağı yukarı şeraiti sulhiyenin ne olacağı onun 
lisanından biraz dökülüyordu. Bu sırada İngiliz komiseri Rumbold bir sual sordu. 
Bu nokta, seyahatim esnasmda tekerrür ettiği için Meclisi Âlinizin nazarı dikkatine arz et
mek istiyorum. Bir şey imza etmeye salâhiyetin yok mu dedi. O halde seyahatin bir 
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tenvir ve tenevvürden ibaret kalıyor öyle mi dedi. Ben de, evet dedim. Bunun üzerine Rura-
bold sulhe bir an evvel vasıl olmak için temenniyatta bulundu. Biz komisyon ikmaline ha
zırız ve komisyonun müzakeresinin neticesini tatbike hazırız dediler ve sizi memnun etmek 
için sulh yapılacaktır. Bunu istiyoruz ve bu teklifi aldıklarını söylediniz dedi. Soma Fran
sız komiseri ile görüştüğüm sırada dediler ki : Ankara itilafhamesine merbut mektup mün
derecatına göre hareket edeceğiz. Şimdi bu zihniyetle hareket edilirse gayet iyi tesir hasıl 
edecektir. İngiliz komiseriyle görüştüğüm zamanda bizim coğrafya yolumuzu yani Brendizi 
tarikiyle Romanya, oradan Paris'e, Londra'ya geçeceğimizi söyledi. Ben; başka cihetlerde 
tenvir edilecek noktalar varsa söylemesini söyledim. Buna mukabil kendisinden bu teklifin 
bizim tarafımızdan kabul edilmesine dair sözler işittim. İtalya komiseriyle görüştüğüm za
man aynı hâli hikâyet ettim. Ne demek istiyorsunuz dedi. Ben dedim ki tamamiyle Türk ve
ya ekseriyetle Türk olan yerleri istiyoruz ve iktisadî idarî, siyasî istiklâlimizi istiyoruz de
dim. Bizim ne tarikle hareket edeceğimizi sordu. Ben de İtalya'ya uğrıyacağımızı söyledim. 
Çünki sizde kabine buhranı vardır dedim. Onun için sizinle ancak avdette görüşebilirim de
dim ve vapur tedarik edemediğimizden daha bir kaç gün burda kalacağız dedim. Bunun 
üzerine İtalya komiseri, bize vapur bulmağa çalıştığını söyledi. Fransız komiseri bizim İtal
yan vapurlariyle ha;-ket edemiyeceğimizi anlayınca Bahriye Nezaretine yazayım, İstan
bul'da... Zırhlısı vardır. Onunla sizi göndereyim dedi. O sırada Yunanlılar Fransızların Is-
puvar vapurunu müsadere etmişlerdi. Bittabi Yunanlıların işgal ettiği araziden geçmek bi
zim için mümkün değildi. Bu hâdise üzerine İngilizler ve İtalyanlar hiçbir hareket göster
mediklerinden biz İstanbul'da bu yüzden on beş gün kalmağa mecbur olduk. Soma bura
dan Paris'e hareket ettik. Bizi istikbale gelen mihmandar rıhtımda kabul etti. Aynı zaman
da Franklen Buyyon geldi ve görüştü. Paris'e gittiğimizde tabiî ilk hücum gazetecilerden ol
du. Onlarla ve bazı dostlar geldi, onlarla görüştük. Fransız'larla görüştüğümüzde söyledi
ğim şeyler Franklen Buyyon ile görüşülen ve anlaşılan şeylerden başka bir şey değildi. Bun
lar bana dediler ki : Mösyö Puankare her şeyi ben hallederim fikrinde bulunan bir adam
dır, belki sizi kabul ettiği vakit şen ve şatır bulunmıyacaktır. Fakat buna ehemmiyet ver
meyiniz ve Mösyö Puankare size karşı kendi istediği gibi hareket edecektir. 

İki gün soma M. Puankare ile görüştüm. M. Puankare öyle onların dediği gibi beni so
ğuk kabul etmedi. Pek şen ve şatır olarak kabul etti. Mülakata başladığımız zamanda Fran
sız'larla yaptığımız itilâfnamenin bazı mahallerinin tatbik edilmediğim ve ezcümle gümrük 
meselesini görüştük. Hatta bunu M. Puankare ile görüşmezden evvel Gl. Goro ile görüştük. 
Bu meseleleri zaten aramızda halletmiştik ve bunun tatbikinde karışıklık oldu dedim. Onu 
anladılar ve biz bir komisyon ikmaline hazırız ve komisyonun müzakeresinin neticesini tat
bike hazırım dedim. Bu teklif üzerine M. Puankare umumi meselelere girişti ve biz bu hu
susta uhdemize düşen kısmım sizin gibi harfiyen tatbik edeceğiz dedim ve adlî, malî cihet
leri görüştük ve kendisine Boğazlar meselesinde söyletmeğe çalıştım. Bunun üzerine dedi
ler ki : Şimdi bu zihniyetle hareket edildikçe gayet hüsnü tesir hasıl edecekir ve Türk da
vasını müdafaa edeceğiz. Ben Mr. Puankare'ye dedim ki : Bizim Misakı Millîde münderiç 
metalipten ibarettir ve istediğimiz bir adalet sulhudur ve devamlı bir sulhtur. Aynı zaman
da Boğazların beynelmilel münasebatmda Karadeniz devletlerinin alâkadar olduğunu söy
ledim ve ekalliyetlerden bahsettim. Binnetice yapılacak sulhun devamlı bir sulh olmasını 
söyledim. Bunun üzerine adamakıllı bir cevap veremediler. Mademki sulh teklifi gelmiştir 
ve orada sarahaten bunu istiyorsunuz. Fakat ekseriyetin sureti telakkisinde ihtilâf olabilir. 
Meselâ İzmir şehrinde Müslümanlar ekalliyettedir dedi. Dedim ki farzediniz ki İzmir'de ekal
liyet Müslümanlardadır. Fakat yalnız oradadır ve orası mülhakatiyle ekseriyetle Türktür 
dedim. Fakat biz bunu müttefiklerimizle halledeceğiz dedi. Bu suretle müttefiklerine karşı 
olan derecei merbutiyetirıi anlarsınız. 
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REİS - Tensip ederseniz Vekil Bey Hariciye Encümenine karşı izahatta bulunsunlar. 
Yoksa bunu kabul edeceğiz, reddedeceğiz, bu mevzuu bahis değildir. (Müzakereye devam 
edeceğiz sözleri) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Bu beyanatı Hariciye Encümeni dinlemiştir. 

REİS - Devam ediniz efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Puankare ile olan mülakatımızın tafsilatına pek ma
hal yoktur. Mülakatımızın hulâsası Fransız'lar tarafından bizim hukukumuzun müdafaası 
cihetidir. Puankare bana bu hususta teminat verdi. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim; bütün suallere Puankare tarafından verilen 
cevablar bunu müttefiklerimizle görüşeceğiz tarzında imiş. 

REİS - Efendim; suallerinizi not alır, sonra yaparsınız. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Hatta diyebilirim ki burada bunlarla beş altı saatten 
ziyade görüşemedim. Fransa'da ayandan birinin bana dediği gibi, anladık, Anadolu'da ek
seriyet Müslümanlardadır. Farzediniz ki İzmir'de ekseriyet hıristiyanlardadır. Fakat Müslü
manlarla karışık olmak dolayısiyle bir tesavi hasıl olsa bile İzmir'i herhangi bir surette Ana
dolu'dan ayırmak doğru değildir, diyordu. Bu suretle onlarca Türk'leri kendi taraflarına cel-
betmek arzusu uyanıyordu. Ha şimdi onlar bize Anadolu'nun tahliyesinden bahsediyorlar
dı. Ben de ona mukabil Misakı Millimizi müdefaa ettim. Yani İzmir'in Anadolu ile olan mü
nasebetini nazarı dikkate almak kuvvetli bir delildir. Bu hususta Fransa bunu tamamiyle 
müdafaa edecek değil mi, yani Fransa bunu kabul edecek değil mi dedim. Yani İzrnir'in ay
rı bir idareye tabi kılınmasının Anadolu'yu boğazlamak olduğunu söyledim ve ben de sizin 
karşınızda sizinle beraber muahede akdedecek devletlerden biri bulunuyorum. Onun için 
şimdiden bunu size söylemek, şimdiden umumi müsalahayı imza etmek... Tabiî onu söyli-
yemem. Sonra M. Puankare'den soma müsteşariyle görüştüm. Müsteşariyle daha açık, da
ha sarih bir surette görüştüm. Onunla meselenin biraz teferruatına giriştik. Uzun uzadıya 
ordu meselesini, kapitülasyon meselesini, Trakya meselesini görüştük. Kapitülasyonların 
adlî, malî cihetlerini görüştük ve Boğazlar meselesinde onu söyletmeye çalıştım. Boğazlar 
meselesinde şimdilik biz birşey söyliyemezdik. Yani İstanbul'un emniyeti temin edilmek 
şartiyle biz. Boğazları herkese kuşat etmek şartiyle Boğazları münakalâtı aleme küşade bu
lunduruyorduk. Aynı zamanda Boğazların beynelmilel nizamnamesinin tayininde Karade-
nize sahil olan devletlerin de söz söylemesi lâzım gelirdi. Fakat bu umumiyet içerisinde mu
ayyen bir şekil olmak üzere biz Boğazlara şu şekli veririz diye geldik. Müsteşar bana bir ce
vap veremedi ve soma uzun uzadıya M. Berti ile görüştüm. Mülakatımızın benim üzerim
de ne tesir yaptığmı sorduğu zaman fena tesir yaptı dedim. Ne için fena bir tesir yaptı diye 
sordu? Dedim k i : Biz buraya Fransa'dan pek fazla ümit besleyerek geldik. Halbuki biz Per. 
Puankare'ye ne sorduksa ben bunu müttefiklerimle halledeceğim dedi. Binaenaleyh sözle
riyle müttefikleriyle hemfikir olduğunu söyledi. Müttefikler içerisinde bizim lehimize hare
ket edecekler yoktur. Bu suretle pek memnun olmadım. Soma bana İzmir'de bir Rum ek
seriyetinden bahsetti. Bu bahis beni müteessir etti ve bu beni büsbütün şüphelendirdi. 
Mer. Puankare bana teminat verdi ve ümitsiz olmayın dedi ve aynı zamanda Fransa'nın da 
halledilecek meseleleri olduğunu nazarı dikkaten dür tutmayınız dedi. Fakat Fransa'nın 
sizin hukukunuzu müdafaa edeceğinden emin olunuz dedi. Ayrıldık. Fransa'da, Paris'te 
pek çok kimselerle görüştüm. Fakat birtakımlariyle beş altı saatten ziyade görüşemedim. 
Vakit kalmadı, Bazı zamanlar mülakatlarımız gecenin ikisine kadar devam ediyordu. Bu 
suretle geceleri altı saatten fazla uyku uyuyamıyorduk. Bunun da sebebi müracaatlar çok 
fazla oluyordu. Bilhassa gazetecilerin müracaatlarını reddedemiyordum. Hepsini dilgir 
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etmemek için birtakım zevat ile görüşemedim. Soma oradan Londra'ya gittik. Londra'ya 
vardığım zaman şüphesiz gazetecilerin hücumuna uğradım. Bunlar tabii fırsattı. Onlardan 
alabildiğine istifade ettim. Teşekkür ederiz ki gazeteciler de namuskârane ve müstakimâne 
hareket ediyorlardı. Bizden duyduklarını yazıyorlardı. Burada bir heves gördüm. Yani Türk 
dostluğu burada yeni uyanıyor. Orada Türk dostluğunu kazanmak için Türkleri kendi ta
raflarına celbetmek arzusu uyanıyordu. Bu görünüyordu. Matbuatın kaffeten orada neşret
tikleri şeyleri aldık. Onları isteyen, istedikleri veçhile görebilir. Londra'ya gittiğim vakit Lord 
Gürzon hasta idi. Loid Corç da Londra'da yoktu. Montegü hâdisesi yeni çıkmıştı. Montegü 
hadisesi de tabii malûmunuzdur. (Hayır sesleri.) Arz edeyim : Hindistamn muhtelif eyalet
lerinin vaMerinin reyleri alındıktan soma Hindistan Hükümeti, Hindistan nazırına bir telg
raf çekiyorlar ve Hintliler bu telgrafta diyorlar ki : Türkiye ile olan harbi biz kazandık. Bu 
harp için biz kanımızı akıttık. Binaenaleyh bu bapta söz söylemeye biz salahiyettarız ve bu 
hakkımızdır. Binaenaleyh biz Hindistan namına söylüyoruz ki, Trakya, İstanbul Türklere 
verilmelidir ve Türklerin makamı mukaddese ile irtibatları, münasebetleri kesilmemelidir. 
Anadolu'nun teklifi kabul edilmelidir. Yani Hindistamn bunlar sulh şartlarıdır dediler. İn
gilizler de bu telgrafı neşrettiler ve bu telgraf müthiş bir tesir yaptı. Lord Gürzon ile Monte-
gü'nün araları bilhassa bundan dolayı açıldı. Gayet galiz tabirlerle aralarında mektuplar te
ati edildi. Soma Montegü gitti, istifa etti. İstifasından sonra dairei intihabiyesine gitti. Ora
da pek acı ve pek fena bir nutuk söyledi. İngiliz hükümetini hayrette bırakacak birtakım 
imalı sözler söyledi. Yani fena ittihamat altında bulunduruyor. Meselâ para oyunları ve da
ha buna ait birtakım fena sözler söyledi. Bir fırtına koptu. Biz o sırada oraya vardık. Arz et
tiğim gibi Loid Corc yoktu. Lord Gürzon da hasta idi. 

Paris'ten Nihat Reşat ve Reşit Sait Beyi beraber alarak götürmüştüm. Bir gün soma 
Nihat Reşat Beyi temas için gönderdim. Ben, Nihat Reşat Beyi Hariciyeye gönderdiğim sı
rada Hariciye Nazırı Rayan idi. Rayan'la görüştük. Bu zat İstanbul'da tercüman idi. Bu 
memlekete yapmadığı fenalık kalmamıştır. Rayan'la görüştüğüm şeyleri burada uzun uza-
dıya arza hacet yok. Yalnız Rayan'ın tadili efkâr ettiğini, vaktiyle yaptığı şeyleri bir memur 
olarak yaptığı için mazur görülmesi icap eder ve Sevr muahedesi bize hakkı hayat veriyor
sa da istiklâl vermemekte olduğunu, bu gün ise bizim istiklâl istemekte olduğumuzu ve 
Sevr muahedesinin gayri kabili tatbik olduğunun vaktiyle kendisince söylenmiş olduğunu 
söyledim. Buna mukabil bunu istemediklerini, fakat öyle de olsa bugün vukuatın tamamiy-
le tebeddül ediyordu dediler. Fakat bunun esbabını izah etmediler. 

Efendim; Paris'te toplanan konferans sulh konferansı olmayıp üç hariciye nazırının ak
dettikleri bir konferanstır. Ben Paris'e gitmezden evvel bana bunu Gl. Pelle tebliğ etti. Dedi 
ki : İngilizler şüpheleniyorlar, çekiniyorlar. Onun için Puankare de sizin konferans esnasın
da Paris'te bulunmanızdan çekiniyor. Paris'in civarında bir yerde oturmanızı istiyor. Öyle 
olduğu halde konferansın esnayı inikadında ben Paris'te bulundum ve hatta M. Puankare 
de benim Paris'te bulunmamı istiyordu. Bizim mütareke teklifi üzerine gösterdiğimiz vazi
yetten sıkılmış idi. Mr. Puankere, git Versay'da otur dediği halde bilâhara hariciyeden biri
si gelerek otelde oturmamın daha iyi olduğunu söylediler ve burada kalırsanız bile ehem
miyeti yoktur dediler. O hükmü tamamiyle kaybetmiştir. Bilahara öyle olmalı. 

BASRİ BEY (Karesi) - Bendenizin sualim notaya ait değildir. Avrupa'da bir gazeteye vu-
kubulan beyanatınızı buradaki bizim gazeteler yazdılar. Türkiye Hükümetinin yeni birta
kım hukuk ile, yeni bir şekilde yürüdüğünü, kavaninin Avrupa'dan alındığını ve alınacağı
nı, Türkiye'de muhafazakârlığın hiç bir mevkii olmadığmı beyan buyurmuşsunuz. Bundan 
maksat nedir? Eğer tatmin ise acaba bu sözlerin samimiyetine mi yoksa mahiyeti mil-
liyemizin renksizliğine mi vermeli? Soma Avrupa'daki telkinat ne şekilde olacaktır? 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim; bu şeyi mevzubahis eden Deyli Telgraf Ga
zetesinin diplomasi muhabiridir. Bu suali sordu. (Cevap istemez sadaları) Müsaade buyu
runuz cevap vereyim. 

Basri Beyefendi bunu okuduğu vakitte yanındaki adama, ben Yusuf Kemal Beyin ta
kip ettiği siyasetin taraftarı değilim demiş. Bu adam bana orada dedi ki : Siz akalliyetleri 
himaye edeceğinizden bahsediyorsunuz. Ben de teokratik tabiri bizim Müslümanlıkça ol
maz. Bu söz hıristiyanlığa, Papalığa ait bir şeydir. Hukuku âmmei İslâmiyece, teşkilatı İs-
lâmiyece teokratik değildir. Teokratik tabiri sizin hıristiyanlıkta Papalık makamı, Papalık 
sıfatıdır. Üluhiyeten bir alâkası var. Ona Vahy oluyor. Bana dedi ki : Siz teokratik bir hü
kümetsiniz. Ben dedim ki; hayır teokratik bir hükümet değildir. Müessesatımız millî mües-
sesat olacaktır dedim. Biz ahkâmı fıkhiyede buluruz, oradan alırız. Ahkâmı Garbiyede bu
luruz, oradan alırız dedim. Soma yazıp da bunları bana imza ettirmedi. Gitti. O Türk düş
manı olan adam böyle yazdı. 

Etmiş olduğunu ve nazarların dahi tebeddül etmiş olduğunu Rayan'm ağzından işit
tim. Rayan'a ayrılırken dedim ki; Lord Gürzon'la ne vakit görüşeceğiz? Şimdi gideceğim, ha
ber alacağım size malûmat vereceğim dedi. İki gün soma Lord Gürzon tarafından kabul 
edildim. Lord Gürzon mukaddime olarak vaktiyle bize bir muahede teklif edildiğini, geçen 
sene sulh için teşebbüste bulunduklarını ve bunun Yunanlıların kusuriyle geri kaldığını, 
Paris konferansına gitmek istediğini ve bu konferansa gitmezden evvel bizimle görüşmeye 
nail olduğundan bahtiyar bulunduğunu söyledi ve bu mukaddemeleri yaptı; Soma sizi din
lesem memnun olurum dedi. Kendisine bizim yaptığımız harbin nasıl bir harp olduğunu, 
yani müdafaa harbi olduğunu ve matalibi milliyemizin asgarî bulunduğunu ve daha lâzım 
gelen hususatı söyledim. Gayet umumî bir tarzda söyledim. Neticede Büyük Millet Meclisi
nin beni Avrupa'ya bilhassa sulh için, Avrupa efkârı umumiyesimn ne olduğunu anlamak 
için gönderdi dedim ve bu hususta İngiltere efkârı hakikiyesinin ne olduğunu söyledim. Me
muriyetimin mühim bir kısmının bu olduğunu söyledim ve bunun için sizi dinliyorum de
dim. Lord Gürzon, Müslümanların haklı olmadığını, Hindistan'da nazır olduğu zaman Müs
lümanlara dürüst hareket ettiğini, ve bizim memleketi bir kaç defa ziyaret ettiğini, hatta bir 
defa Çanakkale'de kaldığını, efkârın değiştiğini ve bilhassa İngiltere'de mühim bir kısmın 
sulh istemekte olduğunu, harp istemediğini, harpten bıktığını ve biran evvel sulhe kavuş
mak istediğini ve bizim Rusya ile olan müenasebetımızdan endişenâk olduklarını, bizim 
Rusya'dan mühimmat, para almakta olduğumuzu, bu aldığımız para ve mühimmat ile Mu
sul'da harekâtı harbiye yapmak üzere bulunduğumuzu ve bunun kendilerini endişenâk et
tiğini söyledi. Ben kendisine karşı dedim ki : Biz bir müdafaa harbi yapıyoruz. Müdafaa 
harbi yapan bir millet her türlü vasaite müracaat fikrindedir. Siz matalibi müliyemizi tat
min eder bir sulh yaparsanız endişelere de mahal kalmaz dedim. Dedi ki : Sorduğum suale 
doğrudan doğruya cevap vermiyorsunuz, dolaşıklı cevap veriyorsunuz. Lord Gürzon ben
den bir şey almak istiyordu. Fakat ben onu veremezdim. Sonra Paris konferansına gitmek 
istediğim ve benden evvel İzzet Paşa ile görüştüğünü ve İzzet Paşaya Paris konferansında 
takip edeceği esasların neden ibaret olduğunu söyledi ve onun zaptını okutturacağım söy
ledi. Ve zaptı okuttu. Lord Gürzon diyor ki : Evvelâ ekalliyetler hukukundan bahsediliyor. 
Bunlar mutlaka temin olunacak. Saniyen Anadolu tahliye olunacaktır. Fakat İzmir cihet
leri bir usulü mahsusa tabi olacaktır. Salisen Marmara'nın iki sahiline sahip olmayı 
katiyen hatıra getirmeyiniz. Rabian : Kapitülâsyonlar meselesinde : iktisadî kapitülasyon
larda birtakım şeyler yapmakla beraber adlî kapitülâsyonlar için başka türlü hareket yap
mak imkânı olmadığını, ordumuzun artık bundan soma hizmeti mükellefe efrattan değil, gönül
lü efrattan teşekkül edeceği lüzumundan bahsediyordu. Bu mülakat tabiî bir buçuk saat kadar 
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sürdü ve dedi ki başka mülakatımızda da sizi dinlerim. Pekâlâ dedim. İkinci bir mülakat 
anma kadar biz burada bazı kimseleri gördük. Müsaade ediniz ki, isimlerini sarih olarak 
söyliyeyim... 

Bundan anladık ki : Avrupa'da bizim aleyhimize düşmanların kullanabileceği en bü
yük silah bu ekalliyetler silâhıdır. Binaenaleyh ben ikinci gün kendisine gittim ve ilk evvel 
kendisine ekalliyetlerden bahsettim ve bunu ikiye ayırdık. Rum ekalliyetleri için mübadele 
esasını teklif ettim ve dedim ki : Biz devamlı bir sulh istiyoruz ve bunun için bu suretle bi
zi onlardan, onları bizden emin kılmaktır. Bundan sonra bizde kalacak Rumlarda harici bir 
fikir vardır. Bir gün Türkiye'yi parçalayacağız, burayı oraya raptedeceğiz. Buraların Türki
ye'de kaldığı sabit olmalıdır ki, birbirimizin elini tutalım. Birbirimizle iyi geçinelim. Bundan 
iyisi ise onları rahat yaşayabilecekleri yerlere göndermek ve Müslümanları da rahat yaşa
yabilecek bir yere celbetmek lâzımdır. Binaenaleyh bu suretle bu meseleyi cezri bir surette 
halletmek demektir. Emin bir esas koymaktır ve Şark'ta böyle Müslümanlarla Hıristiyanla
rın münasebatı iyi olur dedim. Biz, bunu diğer bir şey olmak üzere teklif etmiyoruz. Nite
kim Yunanlılar, Bulgarlarla bu babta bir muahede yapmışlar ve biz de vaktiyle Venizelos'la 
bir mukavele akdetmişizdir ve bunun için İzmir taraflarında Muhtar Beyin riyaseti altında 
bir komisyon teşekkül etmişti. İşte bunun sureti halli için size ilk teklifimiz budur. Bunun 
üzerinde dediler ki : Tü rkiye'de bulunan Hıristiyanları kaldırıp da Yunanistan'a göndermek 
pek güçtür. Ben de dedim ki : Fakat ewelemirde İzmir civarında bulunan Rumlarla yapa
lım ve diğer aksamı memalikte kalacak hıristiyanlar ise biz açık söylüyoruz. İtilâf devletle
rinin yekdiğeriyle veyahut muhasımlariyle kabul edilmiş olan esasları biz de kabul ederiz. 
Bu da onlara teminat olsun. Üçüncü derecede hiç onlara hacet yoktur. Bizim Millet Mecli
simiz Teşkilâtı Esasiye Kanunu yapmıştır. Bunda vilâyetlerin şahsiyeti maneviyesini kabul 
etmiştir. Yani vilâyetlerde halk idaresini kabul etmiştir. Vilâyetler meclisleriyle idare olun
maktadır. Nahiyelerde nahiyeler kendi kendini idare edecektir. Bunların muhtariyeti esası 
kabul edilmiştir. Eğer bir nahiyenin ahalisi Rum ise bunlar kendi kendilerini idare edecek
lerdir. Bunların üçü de teminattır. Birisi bizim teminatımızdır. Biz onu size sormadan yap
mışızdır. Diğeri mübadele esasıdır ki, meseleyi esasından halleder. Üçüncüsü de; başkala
rının kabul ettiğim biz de kabul ediyoruz ve biz istiyoruz ki : bize diğer Avrupa milletlerin
den gayrı bir muamele yapılmasın. Biz yeni Türkiye yeni esaslar istiyoruz. Eski Osmanlı 
İmparatorluğunun miraslarını istemiyoruz. Bunun üzerine ekalliyetler meselesinde, müba
dele meselesinin tatbikinde müşkülât vardır ve kısmen de sureti hal vardır dediler. Bu bi
raz akla yattı. Ben zaten öbür görüştüğüm adamlara bu hususu söylemiştim ve Gürzon'la 
onların vasıtasiyle görüşüyorum. Bu bizim mübadele esası onların üzerinde iyi tesir yap
mıştı ve dedik ki, biz kuvvetli bir Türkiye istiyoruz. Sonra ordumuzun gönüllülerden teşkil 
edilmesine dair olan teklifine karşı dedim ki, bir defa gönüllülerle ordu teşkiline istitaatı 
maliyemiz müsait değildir. Soma Türk ruhen askerdir. Her vakit askerdir. Binaenaleyh bu, 
abesle iştigal etmek demektir. S o m a mevkii coğrafimizi, yani hudutlarımızı düşünelim. 
Şimdi elde bulunan ordu ile hudutlarımızı mukayese edecek olursak bu asker, belki kâfi 
gelmeyecektir dedim. Soma o Marmara meselesi ile diğer meseleler hakkında umumi bir 
surette kendisine cevap verdim. Affedersüıiz orayı unuttum. Birinci mülakatımızda bana 
dedi ki, Anadoluyu tahliye ettirireceğiz ve Yunanlılara kabul ettireceğiz. Bu benim elimde
dir. Yalnız bana bir imkân veriniz ve bir mütareke kabul ediniz dedim. Siz o zaman buna 
cevap vermediniz dedi. İkinci mülakatımızda Hükümete yazdın mı dedi? Yazmadım dedim. 
Ne için dedi? Çünkü teklif adaletperverane bir teklif değil dedim. Geçen Martta bizim heye
ti murahasamız geldiği vakit bu mütareke teklifini yapmadınız ve onlara bu mütarekeden 
bahsetmediniz ve bunu manalı söyledim ki belki kulaklarına başka bir şey söylemek iste
diğimi ima ettim. Bu sene ise mütareke teklif olunuyor. Mütareke Anadolu'yu tahliye ettir
mek içindir. O halde bir meselei mütekaddime olmak üzere bunu ortaya korsunuz ve 
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Anadolu'nun tahliyesine karar verirsiniz. Yunanlılar demin buyurduğunuz gibi bunu kabul 
edecek ise eder ve bu suretle mesele hallolunmuş olur ve aynı zamanda bu tahliye mesele
sini bütün şeraitle beraber nazarı itibara alacaksınız dedim. O halde şeraiti sulhiyenin bi
zim tarafımızdan kabul ve ademi kabulüne dair bir şey söylemeyeceğim. Dedi ki : Sen her
halde Hükümetine yaz, bize oradan bir haber getir. Şayet biz konferansta iken muharebe 
başlarsa iş neticelenmez. Başlamazsa konferansın beş gün zarfında biteceğini söyledi. Ben 
dedim ki bunları umumiyetle bizim Erkânı Harbiyemiz bilir. Yalnız zannetmem ki bu beş 
gün zarfında Türk toplarının sesini işitesiniz. Bundan ötesini bilmem. İsrar etti. Yaz Hükü
metine bir cevap getir. Lord Gürzon'un ısrarı üzerine ben bunu size yazıyorum diye bura
ya yazdım. Sonra Lord Gürzon ile ayrıldım. Yalnız ayrılırken bir daha tekrar ettim dedim ki 
: İngiltere Hükümetinin Türkiye ile anlaşmak için söyleyeceği şeyler varsa onları da dinle
meye hazırım. Lord Gürzon hiç bir şey söylemedi. Lord Gürzon'un kalemi mahsus müdürü 
İngiltere Hariciye Nezaretinde yüksek bir mevki sahibi ve bizim işlerimizde fevkalâde müte
hassıs bir zat idi. Zaten zabıt kâtipliğini o yapıyordu. Şunu da arz edeyim ki, Lord Gürzon 
ile ilk görüşürken mukaddimeyi filân Fransızca konuştuk. Bilâhare Türkçe konuşuldu ve 
ben de Türkçe cevap verdim. Kendisiyle olan mülakatlarımızdan bir şey çıkıyordu. İngilte
re Hariciye Nezaretinde hususi olarak görüştüğümüz bu kimselerde sulhu yapmak arzusu 
var mı? Evet var idi. Lord Gürzon'da da bu arzu vardı. Yalnız bu zamana kadar bu binayı 
kuran Lord Gürzon'du. Bu mesuliyeti deruhte ederek söylenecek bir söz değildir. Aynı za
manda Lord Gürzon ile beraber Loid Corc da vardır. Yani bu, onların kurdukları binadır. 
Dedim ki, işittiğimize göre, Yunanlılar büyük, büyük taahhüdata girişilmiş bilmiyorum sa
mimi değil mi? Ve İzmir tarafında bulunan madenlerin, yolların, akarsuların, bilmem nele
rin imtiyazları münferiden ötekine berikine vaad edilmiştir. Bunlar Lord Gürzon'la görüş
tüğümüz resmî şeyler... Gayri resmî olarak görüştüğümüz şeyler ise; İngiltere efkârı umu-
miyesi lehimize dönüyor ve bunu bizim orada bulunduğumuz zamanda İngiliz matbuatının 
neşriyatmda gördüm. Konservatör adamlarla görüştüm. Amele fırkasından olan adamlarla 
görüştüm. Gördüm ki, İngiltere bu muharebe münasebetiyle mahrum olduğu ticareti anla
maya başlamıştır . Vaktiyle İzmir'den bu kadar demir eşya gelirmiş ve İngiltere'den oraya 
bir çok eşya gidermiş. Şimdi onlardan mahrumiyetim takdir etmeye başlamışlardır. Hatta 
İngiltere'nin şimalinden gelen bazı adamlarla görüştüm. Bize ihracat yaparlarmış. Onlar, 
şiddetle anlaşmayı arzu ediyorlar. Soma Hindistan meselesinin elbette ve elbette tesiri olu
yor. Âlemi İslârnın tesiri oluyor. Mareşal Lione ile görüştüğüm zaman dedi ki : Fas Sultam 
Hilâfet iddia ediyor ve ben de Halifeyim diyor. Fakat buna mukabil bütün Faslıların gözü 
Anadolu'dadır. Kendi menfaatleri yani ticaret menfaati başta olmak üzere âlemi İslârnın da 
tesiri olmuştur. Burada Meclisi Âlinizin göstermiş olduğu gayret ve himmet boşa gitmemiş
tir. Büyük eserler vücuda getirmiştir. Ben mesuliyeti deruhte ederek -ki belki hatırı âliniz -
dedir, burasını ümitle söyleyebilirim- ben Şarka ilk defa gidip geldiğim zaman ümidimizi 
kesmiyelim, orada bir âlemi İslâm var demiştim. Bu sefer de Garbe gidip geldikten soma 
da diyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin tuttuğu yolu ve gayret ve fedakârlığımızı Av
rupa tasdik ve takdir etmiştir. 

Bunlar heder olmamıştır. Ben bunu gözümle gördüm, hatta elimle de tuttum. Efkârı 
âmmede, İngiltere'de bunu daha ziyade çoğaltmak lâzım gelir. Elhasıl bizim orada yedi gün
lük ikametimiz çok tesir yapmıştır. Vakıa bunun mesuliyeti doğrudan doğruya bana 
müteveccihtir. Hakkınız var. Doğrudan doğruya ben de gözümle gördüm. İngiltere'de şim
diki hükümetin mevkii mütezelzil. Muhtelif taraflardan aldığımız haberlere göre gerek Lord 
Gürzon, gerek Loid Corc'un günleri artık sayılıyor diyorlardı. Konservatör fırkası Lord Gür-
zon'a bundan soma zahir olmıyacağını tahtı karara almıştır. Eğer bu Cenova konferansı 
olmamış olsaydı zannederim şimdiye kadar Loid Corc istifa ederdi. Loid Corc istifa edecek 
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olursa yerine konservatörlerden bir hükümetin gelmesi muhtemeldi. Onun için konserva-
tör partisinin en yüksek adamlarından biri olan ve bu defa kendisine Hindistan nezareti 
teklif edilip de onu kabul etmeyen ve gelecek hükümette ya başvekil veyahut hariciye na
zırı olması kuvvetle muhtemel bulunan Lord Derbi'dir. Lord Derbi bize karşı hissiyatı ha
yırhahı besliyor. 

Yalnız konuşmamız esnasında Boğazlarm bize karşı kapanmasına razı olmayız. Buna 
katiyen emin olunuz. Bir daha bize karşı Boğazları kapamanıza tahammül yoktur. Trakya 
meselesi bir az güçtür dedi ve Trakya'nın haritasını aradı. Bir harita bulduk. Harita üzerin
de Trakya'yı tetkik ettik ve kendisine lâzım gelen izahatı verdim. En son yine Boğazlar me
selesinde dediğim veçhile söylediler ve Trakya meselesinde biraz fikrini tadil eder gibi oldu. 

Fakat Boğazlar meselesinde sabitim dedi. Yalnız size hususî olarak ve mahremane ol
mak üzere size şunu söylüyorum ki, ben Türk dostu ve Yunan düşmanıyım. Binaenaleyh 
icabmda benimle gelir görüşürsünüz dedi. Maksat bu son sözü almaktı. Çünki ne olur ne 
olmaz gelecek kabinede bir başvekil veyahut hariciye nazırı olarak gelirse onunla tesisi mü
nasebet etmek maksadiyle ve millî arzularımızı ona bildirmek muvafık olacağım düşün
düm. Onun için kendisine müracaat ettim. Aynı zamanda şüphesiz Kenterburi Başpisko
posu ile de bir mülakat yaptım. Yalnız onun verdiği zamanla, Lord Derbi'nin verdiği zaman 
birbirine tevafuk ettiği için matteessüf ben gidemedim. Reşat Hikmet Beyi lâzım gelen söz
leri söylemek için gönderdim. 

Bilirsiniz ki İngiltere'de Hristiyanlara böyle yapılıyor, şöyle yapılıyor diyen ve İngilte
re'nin en büyük makamım işgal eden adamlardan biridir. Söylediğimiz söz yani ben bir ta
rafı dinliyordum, diğer tarafı hiç dinlememiştim dedi. Bazı sözlerin kendisine pek büyük te
sir yaptığını gördüm. Bilhassa biz Hristiyanlarm kiliselerini ahır yapmadık. Hristiyanlara 
hürmet ettik. Fakat Yunanlılar bizim camilerimizi yaptılar ve mukaddes kitablarımızı telvis 
ettiler dediğimizde âdeta ürperiyordu. Onun için o mülakatı pek faideli mülakat olarak gör
düm ve lâzım geldiği surette o mülakatı yazdık. Kendisine gösterdik, kendisi tasvip etti. Bu 
suretle Londra'dan kısa bir zaman zarfında ayrılmağa mecbur oldum. Yoksa Londra'da çok 
kalmak lâzımdı. Orada çok çalışacak işler var. Yani arz ediyorum bu söylediğim sözler ile
ride faideli olmak itibariyle Heyeti Celileniz tarafından bir sual olarak ve fakat benim me
suliyetimi de mucip olsa hakikati bilmeliyiz. 

Yani orası herhalde faide almacak veçhile çalışılacak bir mahaldir. Düşmanlarımız yok 
değil. Dostlarımız yok. Dostlarımız var. Maatteessüf Hintlilerden kimse yok. Yalnız Ağa Han 
Hindistan'a gitmişti. Sonra bir İngiliz var. Marka Diktavore denilen ki bu, ben Paris'te iken 
beni gördü ve Hilâfet komitası tarafından mahremane yazılmış bir kâğıt verdi. Adeta ülti
matom şeklindedir. Bunu yapmıyacaksmız diyor ve son cümlesinde diyor ki : Bizce maka
mı hilâfetten maksat; Büyük Millet Meclisidir. Onun için orada Hintlilerden yalnız Seyyit 
Emir Ali vardı. Onunla görüştüm. Seyyit Emir Ali müfit bir teşebbüste bulunuyor. Bizim 
muvafakatimiz olup olmayacağını sordu. Teşebbüsü İngiltere'deki Ermeni komitesi, yani 
Britanya Ermeni komitesidir. Yani demişti ki : Biz sizin ile birleşip de Türk'lerle Ermeniler 
arasındaki husumetini izale edecek bazı tedabire tevessül edemez miyiz? 

Yani bizim vilâyetlerde Hükümetin müsaadesiyle Ermenilerden ve Müslümanlardan 
muhtelit cemiyetler teşkil ederek oralarda bulunacak Ermenilerle halk arasındaki 
husumeti refedecek birtakım tedabire Hükümet müsaade eder mi diye Seyyit Emir Ah bana 
sordu ve daha muhtelif sualler sordu. Dedim ki biz böyle cemiyetleri biliriz. Bu cemiyetler 
teşekkül eder etmez türlü, türlü şeyler yaparlar. Onun için ecnebi bir heyetin, bir 
komitenin işimize karışmasını istemeyiz. Soma ne isteyeceksiniz, siz de Ermeni yurdu mu 
istiyeceksiniz dedim. Hayır dedi. Uzun uzadıya görüştük ve dedi ki, biz Hintliler gerek 
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Lord Gürzon'a ve gerek Loid Corç'a verdiğimiz kâğıtlarda ve diğer icap edenlere verdiğimiz 
kâğıtlarla Türkiye'de otonomi kabul ederniyeceğimizi bildirdim. Ne Ermem, ne Rum otono
misi kabul edemiyeceğiz. 

Binaenaleyh bu yapacağımız teşebbüs sırf Türkiye'de Ermenilerle Müslümanlar ara
sındaki husumeti kaldırmak için bir teşebbüstür. Ve hakikî maksadım bunların bu sıra el
lerinden silâhı düşürmektir dedi. Bu, ancak bir müddeti muvakkate için olacaktır ve bir ne
tice çıkmıyacağı da zahirdir. Bunu kabul ve tasvip eder misiniz dedi. (Anlayamadık sesle
ri). Yani Fransa'da olsun, İngiltere'de olsun Ermenilere bir yurt tedariki hususunda vaki 
olan müracaatlarını düşürmek için bir tedbir ve bir müdafaa silâhı olmak üzere istediler. 
Ben de arzettiğim şekilde tekrar kendisine cevap verdim. Ne ise, İngiltere'den kalkarak 
Fransa'ya geldik. Ha Lord Gürzon'a Fransa'da dedim ki, Ermeni meselesi üç suretle düşü
nülüyor veyahut nazarı itibara almıyor. Birisi Ermeni'lere Kars ve Ardahan sancaklarının 
verilmesi, ikinci mesele sair aksamda kalan Ermeni'lerin ekalliyet teşkil etmeleri itibariyle 
haiz oldukları hukuk, üçüncüsü de Adana'da Ermeni'lere bir yurt tesisi. Biz, evvelâ Erme
nilerle bir Gümrü muahedesi yaptık. Bu muahede bir galibin bir mağluba kabul ettireceği 
bir muahededir. Ki sizin kabul ettireceğiniz muahede de ondan başka bir şey değildir. Son
ra biz kendimizden bu muahedenin ahkâmında bazı şiddet olduğunu takdir ettik. 

Ermeni'lerin umuru dahiliyesinde müdahale etmemek lâzım olduğunu takdir ettik. Er
menilerle dostça Kars muahedesini akdettik. Kars muahedesinde Ermenilerle bizim ara
mızda muallâk olan ve halledilmesi lâzım gelen şeyler halledilmiştir. Hatta muahedenin 
maddelerinden birinin hükmüne göre, altı ay zarfında 1918, 1920 seneleri muharebeleri 
mültecileri hakkmda bazı ahkâm vazedilmiştir. Ermeni hükümetiyle münasebetimiz gayet 
iyidir. Ermem hükümeti haricin kendi işine karışmasını arzu etmiyor. Hatta, biz, Ermeni
lerle zaman oluyor buğday, tuz gönderiyoruz ve bu suretle Ermenilerle bizim aramızdaki 
mazideki husumeti kaldırmak ve bunlarla iyi yaşamak istiyoruz. Başka tariki selâmet yok
tur. İkincisi : Kars ne hakla, ne suretle Ermeni'lere verilmelidir. Bir defa ne münasebetle 
Ermeni'lere verebilir? Bir defa Ardahan'ı bir tarafa bırakalım Kars'ta nüfusun yüzde elli ye
disi Müslümandır. Soma bu ne hakka binaen isteniyor? Burada ekseriyet mi teşkil ediyor
lar? Tarihi bir hakları mı var, yoksa bizi mağlub ettiler de onun için bir hakları mı var? De-
tim. Dediler ki : Buna dair hususî bir yerden cevap aldın mı diyorlar? Hususî bir yer naza
rı itibara alınırsa bu mesele katiyen gayrı kabili tahakkuktur dedim. Yani mevkii fule ko
namaz dedim. Bilhassa hali hazır nazarı itibardan dür tutmamanızı rica ederim dedim. Bu
nun üzerine Lord Gürzon'un suratında azim bir tahavvül husule geldi. İkinci mesele olmak 
üzere, Adana'da Ermenüere yurt tesisini anlamıyoruz. Bu katiyen olamaz. Hiçbir yer yok
tur ki ekseriyetlerin olduğu bir yerde ekalliyeüere ait bir yurt teessüs etsin. Yalnız ekalli
yetlerin bazı hukuku haiz olmaları vardır. Ermenilerin bu defa Adana'da ne kadar nüfusu 
olduğu fiilen sabit oldu. Adana'da dört yüz küsur bin Müslüman vardır. Bu katiyen olamaz 
dedim. Üçüncü mesele de dahilde bulunan Ermenilerdir. Fakat siz sureti ciddiye ve sami-
miyede ekalliyetler meselesini halletmek istiyorsanız bunun için tek bir çare vardır. O da 
mübadeledir. Başka bir çare yoktur. Bunun üzerine bana cevaben dedi ki : Ermeni 
hükümetiyle sizin aranızdaki hissiyatm bu derecede bulunduğunu işitmekten pek ziyade 
memnun oldum. Bu sözlerinizle Ermeniler hakkmda hüsnü muamele edeceğinizi an
lıyorum dedi. Yalnız Kars'tan, Ardahan'dan bir şey vermezseniz belki başka taraftan bir şey 
isterler dedi. Başka türlü tefarruata girmiyorum. Sonra efendim, oradan kalktık Paris'e gel
dik. Ben Lord Gürzon'dan bir gün evvel geldim. İngilizlerin mütareke teklifi yapacaklarım 
biliyordum. Bu teklif, Londra'da olsaydı kabil olamıyacaktı. Çünki mevkileri sarsılmıştı. 
Zaten dahili mesail pek karışık idi. Loid Corc mütarekeyi hazır olarak getirmiştir ve bu 
tahliye ve mütareke teklifinin olacağını Puankare'ye bildirmiştik ve bunun kabulü ile iki 
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tarafa tebligatta bulunulması için söyletilmişti. Sonra Puankare de bunu kabul etmiştir. 
Yalnız Puankare tahliye teklifini mümkün kılmak için falan diye o tabiri koyabilmiş. İtalya 
Hariciye nazırı da bunu kabul etti. Ben bunun üzerine bir harekette bulunmak istemedim. 
Orada yanımda bulunan arkadaşlarımla istişare ettim ve müttefikan artık Paris'i terketme-
ğe karar verdik ve zaten konferans esnasmda Paris'te bulunmam aklığımı M. Puankare söy
lemişti. Mütarekenin akşam üzeri tebliğ edildiğini öğrendik. Ben bir şey açmak istemedim. 
Benim bu hareket sözüm Paris'te top gibi patladı. Her taraftan adamlar gelmeğe, mütead
dit telefon, telefon üstüne gelmeğe başladı. Bütün dostlarımız istiyordu ki biz gitmiyelim. 
Ben ise çabuk gitmek için emir var, onun için avdet ediyorum dedim. Fakat bu haberimiz 
Fransa ayanından ve mebusanmdan ve askerlerinden bir çoklarım M. Puankare'ye hücu
ma vesile oldu. O akşam biri geldi. M. Puankare sizi görmek istiyor dedi. Sabahleyin M . Pu
ankare ile görüştüm. M. Puankare, neden memnun olmadınız dedi. Bir kere mütareke tek
lifine mahal yok. Maksat tahliyedir. O halde doğrudan doğruya benimle karar verin dedim. 
Halbuki görüştüğümüzden bir gün evvel olan tebliğde, tahliye şeraiti şeraiti saire ile bera
ber mevzubahis oluyor diyordu. Uzun uzadıya konuştuk ve ben bir az sertçe davrandım. 
Zira sertçe davranmak lâzım geliyordu. Dedim ki : Biz Fransa'nın bize karşı olan taahhüt
lerinin icrasmı bekliyoruz. Dedi ki : Biz bütün kuvvetimizle onu yapacağız. Sonra dedim ki 
: Mütarekenin bir şartı vardır ki, bizim ordunun içerisine sizden de bir komisyon memur 
ediliyor. Ona ne lüzum vardır; sonra bir taraftan sulh istiyorsunuz, diğer taraftan şeraiti 
sulhiyenin aylarca devam edeceğini farzediyorsunuz. Eğer başka suretle başa çıkamadığı
nız Türk Ordusunu kontrol suretiyle yavaş, yavaş satmak fikrine düşüyorsanız bunu kati
yen yapamayacaksınız. Bunu ne Meclis ve ne de ordu kabul eder. Biz mütarekenin esası
na muhalif değiliz, yalnız öyle bir mütareke olmalıdır ki yahut tahliye o suretle kararğir ol
malıdır ki : Tahliyenin sureti icrası mütarekeyi tevlit etsin. Dedi k i : Cevap vermesinler, ma
demki siz de gidiyorsunuz, biz de her türlü vesaite müracaat ederiz. Yalnız siz de gidin, ora
da görüşün ve şu suretle cevap vermeğe hazırlanın dedi ve mütalâatını bildirdi. Fakat o sı
rada gördüm ki M . Puankare hakikaten sıkışmış bir halde idi. M . Puankare azametli bir 
adamdı ve herşeyi ben yaparım diyen Puankare düşünüyordu. Zira kendisini sukut ile teh
dit etmişlerdi. Yani hükümeti ıskat ile tehdit ediyorlardı. Yani Fransa'da hakikaten bizim 
için çalışan birtakım kimseler vardır. Tan Başmuharriri M . Herbetin B. M. Meclisi azasın
dan farkı yoktur. Öyle düşünüyor. Bittabi yazılarının tercümelerini okuyorsunuz. Biz ayrıl
dığımız gün bilhassa Boğazlar hakkında yazdığı şey Rusya'nın reyini tatmin edecek bir şe
kildi. Yani Rusya'nın reyi olmaksızın Boğazlar meselesi hallolmaz diyordu. Bu suretle bir 
Fransız gazetesi Puankare'ye şiddetli hücum yaptıktan soma artık bizim Paris'te kalmamız 
doğru değildi. Kendileriyle görüştüğümde şimdiye kadar bir şeye karar verilmedi dediler. O 
halde verilen kararları Soyfa'ya daha bildiriniz dedim. O sırada buraya tebliğ ettirmişler. 
Bittabi şeraiti sulhiyeyi okuduğunuz zamanda mantık ve insicam bulamadınız değil mi 
efendim? Bu neden gelmiştir? Bu zamana kadar bizim milleti mahvetmek itibariyle şahe
ser denmeğe seza olan Sevr muahedesi gibi muahede yazanlar, Versay gibi eserleri meyda
na koyanlar, bunu da ortaya koymuşlardır. O halde bu yekdiğerini nakzedecek ifadeler ne
dir? Benim fikrimce Fransa hiç olmazsa bu cihette temayül göstermiyecekti. Her neden ise 
bunlar bize tebliğ edildi. Daha pek çok tafsilâtı arzedeceğim. Daha dün akşam geldik. Ar
kadaşlarla görüştük. Diğerlerini gerek hususî ve gerek ayrıca bir celsede arzedeceğim. Şu 
ve şu maddî sebeplerden dolayı Paris'ten ayrılacağımın tahakkuk etmesi üzerine Ferit Bey 
vasıtasiyle Kont İsforçiya'ya ve Celâlettin Arif Bey vasıtasiyle Şanzer ile görüştüm. Şanzer 
ile görüştüğümde Şanzer bana dedi ki : Biz İstanbul hükümeti ile bazı şeyler hakkında 
görüştük. Onları sizlerle de görüştürelim. İzzet Paşa buradadır. Onların bir suretini is
teyiniz, bunun için akşama saat beşte kâtibi gönderirim dedi. Fakat akşam saat beşte 

100 

TBMM KUTUPHANESI



kâtibi gelmedi ve o saatte konferans devam ediyordu. Ertesi sabah Mösyö Tüğare'nin -ki 
Düyunu umumiyede İtalya dayinler vekilidir- bununla İstanbul'dan sureti mahsusada cel-
bettikleri İstanbul sefareti müsteşarı geldiler. Bu müsteşar ben Şanzer'le görüşmezden bu
gün evvel gelmişti ve o gün inceden inceye meseleyi okuyordu. Biz İstanbul'dan ne istiyo
ruz. İstanbul'un yaptıkları şeylerin tesiri nedir? Bunları bana soruyordu. Dedim ki; siz bun
lara ne karışıyorsunuz? Siz bizimle haricen münasebatta bulunuyorsunuz, ona uyunuz de
dim. Ertesi günü Şanzer, İstanbul ile bir şey yapmışlar da onu muteber kıldırmak istedi. 
Ben de dedim ki; bu gibi imtiyaz hakkında İstanbul'un yaptığı her şey keenlemyekûndur, 
ehemmiyeti yoktur. Arzettiğim gibi birinci konferans olduktan ve mütareke kararı teklif 
olunduktan sonra ikinci günü bu iki adam bize geldiler. Dediler ki; biz üç taraflı muahede
den vaz geçebiliriz. Bunu hiç mevzubahis bile etmiyeceğiz. Biz İtalya'nın yegâne alâkadar 
olduğu bu üç taraflı muahedenin devletler tarafından .... Bunun üzerine Puankare demiş 
ki; biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz ve demiştir ki ben bunun için ne bir şey ve ne de bir 
Fransız Frangı sarfedebilirim. O da demiş ki; o halde ben müzakereyi terk ederim. Bunun 
üzerine de Lord Gürzon hiç ses çıkarmamıştır. Binaenaleyh Şanzer'in bu teklifi suya düş
müştür. İkinci gün bu adamlar, Şanzer'in bu hareketi üzerine müzakereyi tatil etmişlerdir 
ve bunu bize nakletmiş ierdir ve dedim ki galiba sizler yine bizim aleyhimizde çalıştınız ve 
bir karar ittihaz etiniz. Bunun ehemmiyeti yoktur. Bu kararlar kâtî değildir. Elbette öbür 
konferanslarda bunlar tadil edilecektir. Eğer aramızda anlaşma olursa İtalya tamamiyle si
zin metalibinizi o konferansta müdafaa edecek dedi. Konuştuğumuz vakitte dedik ki bize 
istediğinizin bir listesini yapm dedi. Bunun kabahati sizdedir dedi. Eğer siz şimdiye kadar 
bunu takip etmiş olsaydınız bu noktada bir şeye vasıl olurduk. Mamafih ben de ne istiyor
sanız bize bildiriniz. Dedim ki Muhtar Beyi memur edeyim, onunla görüşün. O bize bildirir 
ve eğer B.M. Meclisi mülayim bir karar verirse size yazarım. Dediler ki biz size Marki Garo-
ni vasıtasiyle biz size tebliğ ederiz ve aynı zamanda hiç olmazsa bunlar hakkında bize bir 
mektup veriniz dediler. Ben de dedim ki : Size böyle bir mektup vermekte bir faide yoktur. 
Çünki bizim B. M. Meclisi Bekir Sami Bey itilâfnamesinden sonra pek şüphelenmiş tir de
dim. Şimdi benim tarafımdan böyle bir mektup verilmiş olsa sizin metalibinizin kabul edil
memesini mucip olacaktır dedim ve vermedim. O gün Muhtar Beyle görüştüler. İtalya ile 
olan şeylerimiz budur. Böyle bir şey yaptınız mı, yapmadınız mı demişler. İzzet Paşa demiş 
ki biz konuştuk. Fakat imza edilmemiş. Sonra Van'da, Bitlis taraflarında petrol taharrisi 
imtiyazım istediler. Kabul etmedik ve aramızda katiyen imza edilmiş bir şey yoktur. Garibi 
şurasıdır ki benim gönderdiğim adam İzzet Paşa ile görüştükten sonra o akşam bize gel
diler. Aramızda imza edilmiş bir şey yoktur dediler. Mamafih bir liste verdiler. Muhtar Bey 
o listenin üzerine konuşmuştur. Şöyle tetkik edeceğiz demiştir ve dedik ki İtalya bize bunun 
hakkında ne gibi teminat verebilir? Bunu yapacağınızı bizim naz aramızda isbat ederseniz 
biz de o zaman mesuliyeti üzerimize alarak bazı şeyler söyliyebiliriz dedik. Bu olmadıkça o 
yola gidilmesinin muvafık olup olmıyacağını zannetmiyorum. Şimdi efendim asıl imtiyazlar 
meselesine geliyoruz. 

REİS - Celseyi on dakika teneffüs etmek üzere tatil ediyorum. 

101 

TBMM KUTUPHANESI



ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait (Muş), Ziya Hurşit (Lazistan) 

REİS - Celse kuşat edildi. Müzakereye devam ediyoruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Efendim, İhsan Bey soruyorlar ki, 
İngilizler bizden ne istiyorlar? Gürzon cevap vermediyse sair hususî yerlerden de buna da
ir cevap almadın mı diyorlar. Hususî bir yerden İngiliz Hariciye Nezareti memurlarından bi
riyle görüştük. O memur Paris'e mütehassıs olarak da geldi. Dedi ki : bunu istemekle biz
den fazla emniyet istiyorsunuz, fakat onun daha zamanı geldi mi? Ben de dedim ki; o em
niyeti isteyemez miyiz? Zamanı geldi mi diye cevap verdiler. Şimdi efendim; bu konferansın 
içtimai neticesinde bulunduk ve iki teklif karşısında kaldık. Birisi : Mütareke teklifi, diğeri 
kendilerinin vüs'a iktidarları dahilinde olan en hakkaniyet perverane sulh teklifidir. Bu 
mütareke ve sulh teklifine tarafımızdan tabiî cevap vermek lâzım gelirdi. Bu cevap iki, hat
ta üç suretle olabilirdi. Birisi, mütareke teklifine cevap vermek, diğeri, hem mütareke, hem 
de şeraiti sulhiyeye cevap vermek ve bunu mütemezzican yapmak. Aynı zamanda da bu 
tekliften mübhem surette bahsetmek. Ben buraya geldim. Arkadaşlarla görüştüm. Arka
daşların bugün burada hazırlamış oldukları şekli hazır buldum. Dün akşam bunun hak
kmda beraber görüştük. Ufak bir iki tashih yapmak suretiyle ben de arkadaşlara iştirak et
tim. Bugün bu şekli Meclisi Âliyenize arz ettik. Bunu cevap olarak gönderdim diye arz edi
yoruz. Tabiî manzuru âliniz olmuştur. Bunda şeraiti sulhiye hakkmda cevap vermiyoruz. 
Onun münakaşasma girişmiyoruz. Yalnız mütarekenin tahliye anında başlamasının bizim 
reyimize de muvafık olduğunu söylüyoruz. Bu kabul edildiği takdirde sulh murahhasları
mızı göndereceğimizi bildirdik. Binaenaleyh bugün Heyeti Celilenize arz olunan şey budur. 
Bilmem okuyalım mı? 

REİS - Alelusul okunsun. Muamele noksan kalmasın, zapta geçsin. 

(Heyeti vekilenin tanzim ettiği cevabî notanın metni okundu) (Yazılacak. Nazarı dikka
te.) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Şimdi efendim; benim Avrupa'daki seyahatimden 
edindiğim kanaate ve Fransa'da bazı dostlarımızın ettiği vesayaya göre, evvelâ hakikaten ci
han sulh istiyor. İngiltere de hakikaten sulh istiyor. Buna binaen birinci noktaya mukabil 
olmak üzere bizim tarafımızdan harbi bilâ lüzum idame ettirecek her türlü harekâttan te-
vekki etmek lâzım gelir. Yani düşmanlarımızın harbi idame ettiren Türklerdir diyerek aley
himizde neşriyat ve propaganda yapacaklarına katiyyen kani olarak bunun önünü almak 
lâzım gelir. Bu surette cevabımız bu noktaya dikkat etmek lâzım gelir, -ki arkadaşlarımız 
yazdığımız şeyde buna tamamiyle dikkat etmişlerdir. Sonra bizim mütarekeyi tahliye olun
maksızın velevki o teklif ettikleri takdirde kabul etmekliğimizi yani teklif ettikleri veçhile 
velevki teklif ettikleri şeraiti mütareke tadil edilerekten -ki yani kontrol kabul edilmeyerek-
ten- kabul etmediğimizin ne gibi netayiç husule getireceğini benden ziyade zannederim Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisinin söylemesi lâzım gelir. Evet Avrupa sulhu istiyor. Bütün 
mazi, bu sulhu isteyenler içinde bulunan İngiltere'nin bizi zaman zaman bu gibi tatlı ümit
lere kaptırarak diğer tarafı takviye etmesiyle doludur. Binaenaleyh bu hususta da daima 
müteyakkız davranmak lâzım gelir. Bilmiyorum. Onun için kendi hesabıma zannediyorum 
ki, tahliyesiz bir mütareke ve bizim bilâ kaydü şart kabul edeceğimiz şeraiti sulhiye olmak -
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sızın onların karşısına gitmek muvafık olmaz. Onun için bir taraftan kendilerine biz sulh 
müzakeratma girişmeye hazırız. Fakat siz de hakikaten sulhu istediğinizi âsâr ve delaili 
maddiyesiyle ispat ediniz demek muvafık olur. Nitekim ben Lord Gürzon'un yarımdan çıkıp 
da Ostan'da dedim ki, ne için bu tahliye teklifini kabul etmiyorsunuz? Tahliye teklifi. Bü
kere mütareke teklifi bir hazırlıktır. Doğrudur dedi. Hakikaten ordunuzun ufak bir tefevvu
ku var. Ve bu suretle ordunun tefevvukunu kabul etti. Onun üzerine dedim ki o halde siz 
mütareke teklifiyle zannederim Yunanlılarla muharebeyi nazarı dikkate alıyorsunuz dedim. 
Hayır dedi. Yok bu var. Binaenaleyh tahliyeyi kabul edecek olursanız evvelâ Büyük Millet 
Meclisine karşı ve Türk Milletine karşı kendinizin hakikaten sulh yapmak hüsnü niyetinde 
olduğunuzu göstermiş olursunuz. Bu elbette Millet Meclisi üzerinde bir hüsnü tesir icra 
eder. Saniyen Yunanlıları da şerefiyle çıkıp gitmek cihetine muvaffak olursunuz. Salisen 
bugün sulha teşne olan cihan efkârı umumiyesine karşı ve islâm efkârına karşı da mem
nu niye tbahş bir harekette bulunmuş olursunuz dedim. Düşündü. Bunu bir daha Gür-
zon'la görüşeyim dedi. Fransa'da tahliye esasından bahsettiğimiz zaman Puvankare de için
de olmak üzere hiç bir kimse demedi ki; şeraiti saire ile beraber icra edilmelidir demediler. 
Yalnız Londra konferansı böyle bir tebliğ yaptı. Onun için benim takdirime göre bu sureti 
hareket belki İngilizlerce kabu edilmeyecektir. Çünkü gayet tatlı sözlerin altında, gayet mü
layim kelimelerin altında tahliye teklifi öyle ümit ediyorum ki : Tarzı tahrirdeki mülayemet 
Fransa efkârı üzerine gayet güzel bir tesir yapacaktır. Gelirken bana verdikleri sözlerde du
rurlarsa her taraf hazırlanmıştır. Bizim cevap gelir gelmez aralarında bizim lehimizde bir 
fırtına kopacaktır. Onun için böyle demişler ve bu tabiri kullanmışlardır. Fransa dahi bu
na istinat ederek bizim hukukumuzu müdafaa ederse ki İngiltere belki bunlar şeraiti sul
hiye hakkmda bir şey söylemediler. Binaenaleyh bunları bu tarafa imale ederiz gibi bir yo
la saparsa onlar tarafından da belki bir temayül bu cihete mümkün olabilir. Fransızlarla 
İngilizler temayül etti mi İtalya'dan bahsetmek zaittir. Onların da kabul edeceğine eminim. 
Onun için bu cihet de bir tecrübe benim de fikrime muvafık geldi. Bunun için arkadaşlara 
iltihak ettim. Burada tabiî şimdi mevzubahis olur. 

(İlave edilen son cümleyi okudu) 

Bu da zaten ilave olunacaktı. Yani bununla ne oluyor? Mütareke teklifine cevap veri
yoruz ve gayet mübhem bir halde de şeraiti sulhiyenin metnine cevap veriyoruz. Bunun 
kabulü ihtimali de vardır. Reddi ihtimali de vardır. Reddedilecek olursa cihan efkârı umu
miyesine karşı bu tarzı tahrir bize oyun oynatacak bir şekilde değildir. Onlar malûmu âli
niz ki bunu reddedecek taraf cihan efkârı umumiyesine karşı mesul olur. Biz diyoruz ki : 
Biz reddetmiyoruz. Yalnız şu şu mülâhazalara, tecrübeye binaen bu şekil tahliye halinde 
olmalıdır. Tahliye olmazsa bu sulha getirmez diyoruz. Yani teklifimizin mülayim olması ve 
esas itibariyle mütarekeyi kabul etmesi noktaları, onların bizim aleyhimizde istifade etme
sine mani noktalardır. Aynı zamanda bizim de ergeç arz ettiğim gibi esasen tahliye talebi 
olduğu tezahür edecektir. Muharebe halinde bulunan bir millet misakı millîyi hiç mevzu 
bahis etmeksizin ve şimdiye kadar misakı millî diye bağıran bir milletin ve bazı defalar 
misakı millînin esaslarını kabul etmedikçe biz sizinle müzakereye bile girmeyiz diyen bir 
milletin hiç ondan bahsetmeksizin yalnız tahliyeyi talep etmesi zannederim bizim aley
himizde istimal edilecek delil olarak bir şey teşkil etmez. Muhtelif noktai nazardan bu cihet 
tahlil edilecek olursa bu bize bir zarar getirmez. Kabul olunacak olursa tabiî güzel birşey-
dir. Ve ben kendi şahsım itibariyle bunu yazan arkadaşlarıma müteşekkirim. Çünkü ben 
de geldiğim zaman bu teklifi yapacaktım. Hatta şurasını da arz edeyim ki benim orada söy
lediğim şeyleri işittiler. Bu teklifi aldıkları vakit hayret edeceklerdir. Çünkü benim söy-
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lediğim sözlere karşı Meclis kabul eder mi, etmez mi diye soruyorlardı. Şimdi bu zihniyede 
hareket ettiğimiz gayet güzel tesir hasıl edecektir. Burada Edirne meselesi dahil değildir. 
Şimdi Hariciye Encümenindeki arkadaşlarla bunu görüştük. Onlar da aynen kabul ettiler. 
Artık o bir tarafını bilecek, takdir edecek Heyeti Âliyenizdir. Ben başka cihetlerde tenevvür 
edilecek noktalar varsa sorunuz cevap vereyim. Sual şeklinde kısa izahatla alalım. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Sizin Paris'e muvasalatınız hangi tarihe müsadiftir. 

REİS - Rica ederim; sualler cevabî noktaya ait olsun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Mademki sulh teklifi gelmiştir. Ve orada sarahaten di
yor ki Edirne Yunan içinde kalacaktır. Bunu bir cümle ile protesto etmeliyiz. Biz şimdi bir 
vaziyet karşısında bulunuyoruz. Bu teklifte Trakya mevzu bahis olmamıştır. Bu teklifte 
bundan bahsolunmaması bizim bir cümle ile protesto etmemiz lâzımdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim; bu metinde şeraiti sulhiyeden hiç bahsedil
memiştir. Şeraiti sulhiyeyi kabul edeceğiz, reddedeceğiz bu hiç mevzu bahis olmamıştır. 
Trakya meselesi olduğu gibi daha diğer mühim mesail vardır, kapitülasyonlar vardır, bo
ğazlar vardır ve daha şu ve bu vardır. Binaenaleyh burada şeraiti sulhiyeden ya tamamiy-
le bahsedilerek münakaşa edilmesi ve yahut hiç bahsedilmesine... 

HÜSEYİN AVNİ hıY (Erzurum) - Müsaade buyurursanız izah edeyim. Diğer mesail 
Düveli muazzamaya aiıtir. Fakat Trakya meselesi yalnız Yunanistan ile bize aittir. Şimdi 
Trakya'nın tahliyesini de istemek lâzımdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Fransa'da ayandan birinin bana dediği gibi anladık, 
Anadolu tahliye edilecektir. Anadolu sizin olacaktır. Fakat İstanbul'da ve Trakya'da ne ile 
olacaktır? Bunu bana söyleyiniz. Bunu da size temin edeyim demiştir. Arz edebiliyor mu
yum? Şimdi rica ederim tekrar tekrar rica ve istirham ediyorum, bizim burada yapacağımız 
şey gayet pratik olacak. Onlar bize Anadolu'nun tahliyesinden bahsediyorlar, biz de onlara 
Anadolu'nun tahliyesini teklif ediyoruz. Meclisi Aliniz karar verirse o zaman Anadolu ile be
raber Trakya'nm tahliyesini isteriz. Fakat bu amelî bir hareket midir, değil midir? Takdiri 
size aittir. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) - Bendeniz de Hüseyin Avni Beyin fikrine iştirak ediyo
rum. Cevabî noktanın 14 üncü satırında Türkiye Büyük Millet Meclisinin toprakları deni
yor ki, bu topraklar Asyayı suğradan mı ibarettir? 

REİS - Efendim, Heyeti Celilenin nazarı dikkatlerine bir şey arz edeyim. Müzakere no
taya ait tashihat üzerindedir. Not alan zevat söylesinler. 

FUAT BEY (Bolu) - Bendeniz de Hüseyin Avni Beyin söyliyeceklerini söyliyecektim. Yu
nanlılar yalnız İzmir'de mi cinayet yapmıştır. Bugün Trakya'da dahi mezalim yapılmakta
dır. Notada Türk toprakları denilmektedir ki bunda hiç şüphesiz Trakya da dahildir. İzmir 
tefsiri mevziî bir şeydir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) - Yusuf Kemal Beyefendi beyanatında buyurmuşlar ki, 
Puankare benim Paris'te bulunmamaklığımı arzu ediyordu dediler. Fakat bunun esbabmı 
izah etmediler. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim, Paris'te toplanan konferans sulh konferan
sı olmayıp üç Hariciye nazırının akdettiği bir konferanstır. Ben Paris'e gitmezden evvel ba
na bunu General Pelle tebliğ etti. Dedi ki, İngilizler şüpheleniyorlar. Çekiniyorlar. Onun için 
Puankare de sizin konferans esnasında Paris'te bulunmanızdan çekiniyor. Paris'in civarın
da bir yerde oturmanızı istiyor. Öyle olduğu halde konferansın esnayı inikadında ben 
Paris'te bulundum. Ve hatta Mösyö Puankare de benim Paris'te bulunmamı istiyordu. 
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Bizim mütareke teklifimiz üzerine gösterdiğimiz vaziyetten sıkılmıştı. Mösyö Puankare git 
Versayda otur dediği halde bilâhare hariciyeden birisi gelerek otelde oturmanın daha iyi ol
duğunu söylediler. Burada kalırsanız bile ehemmiyeti yoktur dediler. O hükmü tamamiyle 
kaybetmiştir. Bilâhare öyle olmadı. 

BASRİ BEY (Karesi) - Bendenizin sualim notaya ait değildir. Avrupa'da bir gazeteye vu
ku bulan beyanatınızı buradaki bizim gazeteler yazdılar. Türkiye Hükümetinin yeni bir ta
kım hukuk ile, yeni bir şekilde yürüdüğünü, kavaninin Avrupa'dan alındığını ve alınacağı
nı, Türkiye'de muhafazakârlığın hiç bir mevkii olmadığını beyan buyurmuşsunuz. Bundan 
maksat nedir? Eğer tatmin ise acaba bu sözlerin samimiyyetine mi yoksa mahiyeti milliye-
mizin renksizliğine mi vermeli? Soma Avrupa'daki telakkiyat ne şekilde olacaktır? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim, bu şeyi mevzu bahseden Deyli Telgraf gaze
tesinin diplomasi muhabiridir. Bu suali sordu. (Cevap istemez sadaları) Müsaade buyuru
nuz cevap vereyim. Basri Beyefendi bunu okuduğu vakitte yanındaki adama ben Yusuf Ke
mal Beyin takibettiği siyasetin taraftarı değilim demiş. Bu adam orada bana dedi ki siz 
ekalliyetleri himaye edeceğinizden bahsediyorsunuz. Ben teokratik tabiri bizim müslüman-
lıkça olmaz. Bu söz Hıristiyanlığa, Papalığa ait bir şeydir. Hukuku ammei islamiyece, teş
kilâtı islamiyece teokratik değildir. Teokratik tabiri sizin Hıristiyanlıkta Papalık makammm 
papalık sıfatıdır. Uluhiyetten bir alâkası var. Ona vahyoluyor. Bana dedi ki siz teokratik bir 
Hükümetsiniz. Ben dedim ki hayır teokratik bir Hükümet değildir. Müessesatımız millî mü-
essesat olacaktır dedim. Biz ahkâmı fıkhiyede buluruz oradan alırız. Ahkâmı garbiyede bu-
uruz, oradan alırız dedim. Soma yazıp ta bunları bana imza ettirmedi; gitti, oturun, düş
man olan adam böyle yazdı. 

FEVZİ PAŞA ERKANI HARBİYE REİSİ (Kozan) - Geçende vukubulan celsei hafiyede 
Meclisten temayülâtını anladıktan ve verilen takrirler üzerine Meclisin kararı alındıktan 
sonra Heyeti Vekile cebhenin münasip bir yerinde Başkumandan ile görüştü. Başkuman
danın yanında bilumum cephe ve ordu kumandanlariyle görüştükten sonra ordunun ruhu 
ve fikri hakkında hakiki bir temas ile mücehhez oldukları halde Heyeti Vekile ile birleştiler. 
Neticei beyanatta mütarekenin olduğu gibi kabulü bizim için gayet muzır olacağı gibi He
yeti Âliyeniz gibi ordunun da aynı fikirde olduğu anlaşıldı. Bu suretle mütarekenin behe
mehal tahliye ile beraber olması hakkındaki fikirde tevafuk hasıl oldu. Başkumandanlığın 
Heyeti Vekile huzurundaki beyanatına nazaran ordumuz düşmanların her türlü tecavüza-
tına karşı vazifei vataniyesini tamamiyle ifa edecek bir haldedir. Ancak düşmanlarımızla 
musaddak olan bu teveffuku maddî ve maneviyi haleldar etmiyecek surette cevabın hak ve 
kuvvete müstenit olması suretinde tasvip edildi. Bu suretle bu şekil hasıl oldu. Bu şeklin 
Hariciye Vekilimizin vüruduna kadar neşredilmemesi tensip olundu. Burada vukubulan 
beyanatından da anlaşılacağı üzere Avrupa'da hasıl olan efkârı bizim bu şeklimizle tatmin 
edeceği anlaşıldığından o da bize iltihak etmiştir. Bununla bizim istihdaf ettiğimiz nokta or
dumuzun tevaffuku maddî ve maneviyesini haleldar etmeksizin siyasî cihette kazanmış ol
duğumuz cihetleri temadi ettirmektir. Siyaseten kuvvetli olduğumuz kadar ordumuzca da 
kuvvetli olmak lâzımdır. Siyasetteki kuvvet malumu âliniz cabbarlık değildir. Daima efkârı 
umumiyenin arzusu olan Sulhperverliktir. Biz bunu şimdiye kadar gösterdiğimiz gibi bun
dan soma da müsalemetperver görünmeyi en büyük kuvvet addediyoruz. Düşmanlarımızın 
yapmak istediği tesiri makûsu izale edecek veçhede vereceğimiz cevapda efkâran mülayim 
gelecek şekli kabul ettik. Ancak bunun ruhunda bir şey var ki o da mütareke ile beraber 
tahliyenin de behemehal takyit edilmiş olmasıdır. Takyit ettiğimizden murat az müddet zar
fında bu teklifin mahiyeti hakikiyesini meydana çıkarmaktır. Avrupa eğer cidden sulhu ar
zu ediyorsa Yunanlılar üzerine bir tazyiki manevi ile ya çekilecekler veyahut reddedecekler. 
Reddedecekleri gibi zaten arada beyan ettiğimiz veçhile bütün alemi medeniyet nazarında 
sulhşikenlikle olunacaklardır. 
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BİR MEBUS - İlk on beş gün zarfında Yunan ordusu çekilebilir mi? Bir kere bu müta
rekeyi kabul ettiğimiz zaman bunu Avrupa Hükümetleri görüşerek Yunan ordusunu teb'id-
den soma on beş gün zarfında tahliye yapabilirler mi? 

FEVZİ PAŞA (Devamla) - Efendim; bu on beş gün müddet kabulünden itibarendir. Bi
zim teklifimizden itibaren değildir. Onlar kabul ettikten sonra arzu ediyorlarsa o müddete 
kadar tahliye keyfiyetini istihzar edecek komisyonlarını hazırlayacaklardır ve Yunanlılar da 
ona göre hazırlanacaklardır. İki üç saat yakındır. Arzumuz nedir. Şimendifer hattmı da ele 
geçirmektir. Yunan zaten duramaz. 

SELAHATTİN BEY (Mersin) - Bu daha iyidir bizim için, şüphesiz ben de bunu kabul 
ederim. Hükümetin de düşünmesini temenni ederim. İkinci şık, şayet Yunan ordusu Avru
pa'nın verdiği kararı kabul etmezse bir hafta yahut on beş gün soma malumu âliniz Yunan 
ordusuna taarruz edecek istihzaratta bulunuyoruz. Düşmanlarımız bunu bildiği için esbap 
arıyorlar. Biz mümkün olduğu kadar az müddet zarfında düşmanm... Maksadımız zaten 
vakti taarruzumuzu gizlemektir. 

Şimdi efendim bulunduğumuz vaziyet bizim aczimizi göstermez. Fakat bu hattın düş
man elinde bulunması düşmana kuvvettir. Düşmanm bu hattan çekilmesi her asker... düş
man hakikaten mütareke kabul edeceği kanaati hasıl olur. Bunu kabul ettikleri gün Yunan 
çekilecektir. Menabiini bırakmış olacaktır. Fakat bizim için bu olmuş, olmamış zararı yok... 
Bizim ordumuz lüzumu kadar düşmanm karşısında hazır bulunuyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim bu bizim aczimize delâlet ediyor. 

FEVZİ PAŞA (Devamla) - Zannetmem. 

REİS - Hariciye Encümeni namına mütalâa var, söylesinler. 

VELİ BEY (Burdur) - Hariciye Encümeni cevabî noktayı gerek üslubu, gerek mefhumu 
itibariyle münasip görmüştür ve Hükümetin noktai nazarma tamamiyle iştirak etmiştir. 
Encümenin ekalliyeti üslûp itibariyle bazı noktalarda daha ziyade hissî noktalarda tadil 
teklif etmiştir. Yani bazı tabirat teklifinde bulunmuştur. Bu hissiyatm kutsiyeti ve böyle bir 
metinde kendilerini mütehassis eden elemlerin şiddeü hakkında gerek Encümenimizin şek
li hazıriyle kabul eden kısmı, gerek Heyeti Celilernizin bütün azası şüphe yok ki müttefik
tir. Fakat lisam siyasetin, icabatı siyasiyenin tahammül etmediği, hatta tahammül etse bi
le yekûnunu zikrinden daha faideli gördüğü, daha münasip gördüğü bazı hususat, bazı 
mevzuat, bazı ahvaldir? İşte o itibarladır ki o his noktasından ilave ve tadil istizanı vakiin 
de metni aslideki gibi alâhalihi bırakmağı muvafık gördü ve Heyeti Celilenizi bittabi hakem 
ittihaz etti. Nedir o? Hissî olan taraf şurasını arz edeyim ki metnin ahkâmına taarruz eden 
bir cihet yoktur, bu mevzuu münakaşa olan meseledir. Sükût geçilse dahi, ilâve edilse da
hi hükmü aynıdır, tağyir yoktur. Biz bu hususta sükût etmekle müddeiyaü milliyemizden 
hiçbir şey velev ki zımmen vazgeçmiş addedilenleyiz. Hiç bir siyasi size vermediği noktada 
şu meselede sükût etmiştiniz. Binaenaleyh filân noktadaki sükûtunuz bizi ilzam edecek bir 
lisan kullanmaya şu üslûp ile bizi icbar edemiyecektir. 

HAŞİM BEY (Çorum) - Mahiyetinde demek istiyorsunuz (Handeler) 

VELİ BEY (Devamla) - Gayet basit bir üslup, Cevabî notada arkadaşlarımızın iliştiği 
nokta şudur. (İzmir'e çıkan Yunan ordusunun... ilâ) cümlesinde diyorlar ki neden yalnız İz
mir'e çıkan Yunan ordusu deniyor da, topraklarımızı istilâ eden Yunan ordusu, Trakyaya 
çıkan Yunan ordusu denilmiyor? Kendi menafii siyasimiz lehine bir maksadı siyasî vardır. 
Biz burada (Notanın mefhumuna, maksadma giriyorum) sulhun bize ağır gelen ahkâmın
dan mümkün olduğu kadar kaçmak fakat ipi koparmak lisanını kullanmak mecburiyetini 
görüyoruz ve meseleyi ancak mütareke ahkâmı üzerinde temerküz ettirmek cihetindeki 
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fevaidi menafii siyasiyemizi nazarı dikkate alıyorum. Şüphe yok ki biz şu notanın mefhu
munda mesaili ikiye tefrik ederek sulh tekliflerimizi tetkik için tekarrür edecek murahhas
larımızı tayin olunacak şehire göndermeğe müheyya fakat kendi tekliflerini mevkii müza
kere, münakaşaya koymağa hüsnü niyet ibraz etmekte olduğumuzu ifade ile sulh ahkâmı
nı dahi müzakere edeceğimizi, fakat bu müzakereye başlamanın şartı olan Yunan ordusu
nun memleketimizden çekilip gitmesini talep ettiğimizi ve bu talebimizi de Yunan ordusu
nun devletinin nesayihini defaatle dinlemediğini ileri sürerek tahliyenin mütarekeden gay
rı kabili fek olduğunu ileri sürerek, şüphe yok ki kendi noktai nazarımıza daha ziyade hiz
met etmiş bir lisan kullanmış oluruz. Çünki en ağır yükümüz bizim Yunan ordusuyla kar
şı karşıya bulunmaktır. Düveli itilafiyenin vasıtai, tehdidi, vasıtai cebrü zecri ellerinde an
cak Yunan ordusudur. İleride bize teklif edecekleri şeraiti şu tabiri marufu ile cebren tah
mil etmek istediklerim ve ısrarlarında bulunurlarsa bu ısrarlarında muvaffakiyet ihtimali 
Yunan ordusunun karşımızda bulunması takdirinde biz kendi sulh hatlarımızı mevkii te
zekküre koymağa amadeyiz. Fakat siz ki insaniyetperver hareket ediyorsunuz, bu hareke
tiniz, bu maksadı ulviniz... ile siyaseti cemetmek kudretini gösteriyor. Şayanı tebriktir. İh
tida bizi bütün fecayie, fecayia sebep olan Yunan ordusundan tahliye ediniz ve bütün ce
vabımızın ruhu aslîsini, hedefi yegânesini diyeceğim, bu tahliye meselesi teşkil ediyor. Bi
naenaleyh tahliye meselesi davayı aslimizi teşkil ettiği takdirde sulhun en pürüzlü ahkâmı 
ile uzaktan yakından alâkası olan hatırayı uyandırmak bir kelime ilâvesi suretiyle o keli
menin zikrinde bir zararı siyasi olmadığı gibi zikrinde sulhun en pürüzlü dediğim ahkâmı 
teşvişi efkârı mucip olmak itibariyle ...tahliyeyi... Bizim elimizde bugün zıman olan Trak
ya'yı da, Trakya meşgul arazisini dahi ithal ediyorlar, onu da şâmil tutuyorlar. Maazallah 
bunların tulü emeli vardır. Bu tahliyenin zımnında maksadı meçhule, meşkûkeleri deme
leri ihtimalinden ihtiraz etmiş oluyoruz. İzmir'e çıkan Yunan ordusunun ilk hatvei şenaati 
memleketimizde İzmir'e atılmıştır. Üslup itibariyle şu metnin tadiline lüzum yoktur. Ben İz
mirli olmak itibariyle burada ruhları inleyen Trakyalı arkadaşlarıma söylerim ki Meclisin 
içinde mukaddes Edirne'nin gitmesini arzu eden bir kimse yoktur. Binaenaleyh orasım da
ha kolaylıkla ve daha çabuklukla kurtaracak Türk ordusuna istinat etmeliyiz. Binaenaleyh 
ilk defa buralarını tahliye ettirmek lâzımdır. Hedefimize seri bir surette vasıl olmamız için 
bunun kabulü lâzımdır. Binaenaleyh şu metni şu itibarla aynen kabul etmek lâzım gelir. 
Tâ ki muhataplarımıza sulhperverliğimiz hakkında bir şüphe girmesinden ihtiraz edelim. 
Binaenaleyh Encümenin ekseriyeti namma ve kendi fikri şahsım olmak üzere dahi İsrar 
ediyorum. Tadile hacet yoktur. Ahkâmı saire hususatı askeriyeye taalluk ettiği için daha zi
yade söz erbabı ihtisasa düşüyor. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) - Efendim; burada yalnız bunun İzmir için mutasav
ver olduğu beyan ediliyor. (Bunu topraklarımıza ayak basan sureti de) kabul etsek daha iyi 
değil mi? (Gürültüler) 

VELİ BEY (Devamla) - Mustafa Kemal Beyin itirazına karşı şu fıkranın şümulünü He
yeti Celilenize arzederim. (Fıkrayı okudu) 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) - Notanın metni çok muafıktır. 

VELİ BEY (Devamla) - Bizim Misakî Milli sahasında Garbin en ziyade ve belki yegâne 
Yunanlılığa merbut gördüğü saha İzmir sahasıdır. Bundan başka ilk hatvei şenayi İzmir'de 
irtikâp edilmiştir. Bizzat kendilerinin gönderdikleri komisyonlarının raporlarına nazaran 
tevsik edilen fecayi İzmir'de olmuştur ve Yunan'la olan müsademenin mukaddimesi İz
mir'de başlamıştır. Ve bu fecayi bütün düveli itilafiye devletlerinin kalplerinde bir azap uyan
dırmıştır. Çünki bu devletler Yunan'ı İzmir'e taslit etmekle şerefyab olduklarını söylüyorlar
dı. Şimdi Hükümeti Milliye namına bütün alemi medeniyete karşı ve kendi lisanı tecavüz ve 
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şenaatlerine karşı söylüyorum. Onlar İzmir'e çıkan Yunan ordusunu isyan edenlere karşı 
koymak ve onları teskin etmek için göndermişlerdi. Binaenaleyh Meclisi âlinizin nazarı dik
kati âlisine bir şey arzedeceğim ki bu mesele hayatî meselemizdir. Bunun intişar edecek ci
hetleri vardır. Meclisin samimiyet ve mahremiyetine kalacak noktaları vardır. Binaenaleyh 
bu takdim ettiğimiz takririmizde bunları temenni ettik efendim. 

REİS - Efendim; şimdiye kadar Hariciye Vekili ve Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili be
yanatta bulundular. Sıra azayı kirama geldi. 

SELAHATTİN BEY (Mersin) - Efendim; bendenizin arz edeceğim şey, Hükümeti takdir 
etmektir. Bundan büyük bir zarar mı vardır, faide mi vardır? Bu hususta hukukumuzu lü
zumu kadar müdafaa etmişlerdir. Esas fikirlerinde tamamen beraberim. Benim iki noktai 
nazar dikkatimi celbetmişti. On beş gün yerine acaba üç hafta olamaz mı? Bunu, Hüküme
tin nazarı takdirine arz ederim. İkinci nokta ise, bir çok arkadaşlarımızın takıldığı veçhile 
(İzmire çıkan) yerine (Ana toprak) denilmekle o iki kelime kalksa acaba daha iyi olmaz mı? 
Fakat zannederim ikinci şekil daha doğrudur. Üçüncü şekil ise (uzun müddet devam ede
cek kontrol... ilâ) girişmek tabiridir. Yeniden girişmek tabiri nezaketi lisaniyeye muhaliftir. 
Bu tabirin düveli muazzamaya karşı münasip olup olmadığım Hariciye Vekâletinden soru
yorum. (Ordumuz için uzun müddet...) fikri kabul ediyorum. (Sonra vatan müdafaası iba
resinden sonrasını okudu) Acaba bu bir tariz manasım mutazammm olur mu, olmaz mı? 
Bunu da Hariciye Vekilinden soruyorum. Başka bir şeyde itirazım yoktur. İzahatına intizar 
ediyorum. 

RIZA NUR BEY (SIHHİYE VEKİLİ) (İstanbul) - Efendim, Salâhattin Beyin bir noktası
na cevap vereceğim. Bu kadar fecayi ve ızdırabat çekmiş olan bir millet.... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu cevap değildir. Bu cevabı kabul etmiyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) (Kastamonu) - Efendim; Hariciye Vekili bun
dan daha şiddetlisini doğrudan doğruya Mösyö Puankare'nin yüzüne söylemiştir. Burada 
da bunu göstermek lâzımdır ve bunu efkârı umumiyei cihana karşı göstermek lâzımdır. 
Çünki bize karşı iki tarafa da kontrol koyuyoruz dedikleri halde öbür tarafa müsavata ri
ayet etmek için diyorlar. Eğer eksik olmuş olsa idi ben bunu koyunuz diye rica edecektim. 
Zira biz notayı yazarken, notayı göndereceğimiz yerlerden merhamet, bilmem ne beklemi
yoruz. Efkârı umumiyei cihanın bize hak vermesi dolayısiyle böyle söylüyoruz. Emin olu
nuz siyaset âleminde en iyi sözler, gayet iyi tartılıp şiddetle söylenen sözlerdir. Bence bun
da bir mahzur yoktur efendim. 

REİS - Söz İzzet Paşa Hazretlerinin. Buyurun efendim. 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) - Arkadaşlar; cevabi nota hakkındaki sureti umumiyede 
acizanemce münasip görülmüş olan cevabi notanın bazı nıkati hakkında mütalâamı arz 
etmezden evvel davayı milliyemizin hali katisinde bulunduğumuz bir sırada ve bilhassa 
mütarekeden başlıca mesul bir şahıs olmak itibariyle Başkumandan Paşa Hazretlerinin 
burada bulunmasını talep etmek muvafık olacağı kanaatindeyim. 

Bu kanaatimi arz ettikten sonra şimdi cevabi notanın metni ve daha bazı mevaddı hak
kındaki mutalaatımı arz edeceğim. Arkadaşlar evvelâ bize vaki olan teklif bir mütareke tek
lifidir ve cevabi notamızda hemen on iki teklif bu mütareke tabirini istimal etmiş olmakla, 
mütareke kelimesinin bütün şümuliyle -hukuk noktai nazarından- kabul etmiş oluyoruz. 
Bendenizce mütareke kelimesi hukuk noktai nazarından meal itibariyle tenkit ve tetkike 
şayan bir noktadır. Bize vaki olan mütareke teklifinde ve mukaddematı sulhiye teklifatın-
da; mütareke kelimesi üzerinde İtilâf hükümetlerinin pek ziyade ehemmiyet verdiklerine 
bilhassa nazarı dikkatinizi celbederim. Malumu âlileri biz harbi umumiyi müteakip bir 
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mütareke akdetmiştik, bizim nazarımızda bu umumi mütareke elan devam ediyor ve bu 
umumi mütareke devam edip duruyorken, bir ikinci mütareke akid ve kabul etmek acaba 
hukuk noktai nazarından muvafık mıdır, değil midir? Bu benim fevkalâde nazarı dikkati
mi celbettiği için bu babtaki noktai nazarımı Heyeti Celilenize arz etmek istiyorum. Demin 
de arz ettiğim gibi bitaraf hükümetleri bu mütareke kelimesine fevkalâde ehemmiyet veri
yorlar ve bilhassa Yunan'lıların İzmir'e çıktıktan sonra azim fedakârlığa katlandığı ve hu
kuku iktisadiden bahsediyorlar. İtilaf hükümetlerinin bahsettiği bu azim fedakârlık Yunan
lılar İzmir'e çıktıktan soma vukua gelmiştir. Kendi noktai nazarından.. Binaenaleyh bu 
azim fedakârlık noktai nazarından bu meseleyi yeniden bir hali harp ihdas edilmiş midir, 
yeniden bir mütareke kabul etmek lâzım mıdır, değil midir? Hukuk noktai nazarından teş
rih ve tetkik etmek lâzımdır. Bu hususta bendeniz iddia edeceğim ki milletimiz umumi mü
tarekeyi müteakip şimdiye kadar asla umumi mütarekeyi ihlâl etmemiştir, kendisi en bü
yük mukaddesatmı müdafaa halinde gelmiştir. Muhafazaya, müdafaaya sevkedilmiştir. Yu
nanlıların umumi mütarekeden sonra yaptıkları üç hariciye nazırı tarafından beyan edilen 
fedakârlığı hukuk noktai nazarından teşrih etmek lazımdır. Yunanlılar İzmir'e çıkmamış
lardır, davet edilmişlerdir ve üç hariciye nazırı bunu kendileri itiraf ediyorlar. Biz Yunanlı
larla karşı karşıya kalmış olsaydık, biz harbin şevki idaresinde serbest kalsaydık, Yunanlı
ların hiç bir neferi, hiç bir yerimize çıkamazdı. Binaenaleyh Yunanlılar İzmir'e çıktıktan 
sonra yaptıkları : Üç hariciye nazırı tarafından söylenilen azim fedakârlık itilâf hükümleri 
tarafından Yunanlıların İzmir'e davetinden soma vukua gelmiştir ve bunun mesuliyeti ta-
rihiyei İzmir'e çıktıktan itibaren yaptığı bütün fenalıkların mesuliyeti tarihiyesi, şüphesiz 
itilâf hükümetlerine aittir. Yunanlılar İzmir'e çıktıktan soma en evvel mukavemeti şüphe
siz ki halk yapmıştır. Milletimiz kendi sinesinden doğan hissiyatı vatanperverane ile bu mu
kavemeti yapmış ve buna resmi makamat da iştirak etmiştir. Karahisar Mebusu muhtere
mi Ali Bey arkadaşımız ve diğer arkadaşımız Kâzım Bey şahittirler. 14 üncü Kolordu resmi 
bir mukavemete dahil olmuş bir kuvvettir. Binaenaleyh resmi makamlar, resmi kuvvetler 
Yunana karşı bir mukavemet yapmakla bir mesuliyeti tarihiyeyi ve yeniden bir harp vuku
unu hali harp mesuliyetini deruhte etmişler midir? Bunları tefrik etmek pek müşküldür. 
Bu babta itilâf devletleri ne yapmışlardır? Bunu tetkik etmek pek mühimdir. Bu resmî mu
kavemet, resmi bir nota ile başlamıştır. Bu resmi notadan Hariciye Vekili Beyin malûmat -
tar olmasını pek faideli bulurum. Resmi notayı Kâzım Paşa Hz. Rarıdırma'da itilâf mümes-
silerine verdiği vakitte, itilâf mümessilleri hiç bir protesto yapamayarak derhal hususi bir 
vapurla İzmir'deki Yunan Başkumandanlığına ve emir vermek salâhiyeti İstanbul'daki ko
misyona aittir ifadesiyle derakap İstanbul'a göndermişlerdir ve bir sene müddetle âcizleri 
orada bulunduğu müddetçe hiç bir itilâf mümessili ve memurları tarafından resmi bir pro
testo vaki olmamıştır. Yunanlıların bu halde yapmış oldukları azami fedakârlık dedikleri bu 
şey, bilakis gasbu gâret olduğu tamamiyle zahir bir şeydir. Harbi umumiyi ihya edecek ye
niden bir şey devam etmiştir ve Harbi umumiyi müteakip maatteessüf devam eden ve va
tanımızı harabeye çeviren tekmil ef al ve harekâttan iptida itilâf hükümetleri, andan soma 
Yunan hükümeti mesuldür. O halde bendeniz mütareke tabirini Hükümetimizin kabul et
mesiyle, binnetice yeni bir hah harbin de kabul edileceğinden endişe ediyorum. Bendenize 
kalırsa biz bunu bir fasılai sükûn tabiri kullanmamız daha muvafık olur. Yani tahliye müd-
detince bir fasılai sükût veya bir tatili muhasamat kabul ederiz. Veyahut müddetince bir 
tatili muhasamat kelimesinin kabulü taraftarıyım. Fakat hiç bir zamanda yeni bir 
mütareke tabirini kabul etmemeliyiz. Yeni bir mütareke tabiri yeni bir hali harbin kabul 
edilmesi demektir ve bendeniz de endişe ediyorum ki tekmil İngiliz siyasetinin endişesi bu 
tabirde mündemiçtir. 
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TAHSİN BEY (İzmir) - Paşa Hz. mütareke bir tabiri askeri değildir, yani tatili muhasa
mat manasım mutazammın değil midir? 

YUSUF İZZET PAŞA (Devamla) - Hukukî bir manası vardır? Bu tabiri daha muvafık gö
rüyorum. Çünki biz evvelce mütarekeyi kabul etmişiz, ikinci bir mütareke kabul etmek de
mek, ikinci bir harbi kabul etmek demektir ve bunun netayicini de kabul etmek demektir 
ve arkadaşlar bendeniz öyle iddia ediyorum ki bu cevabi notamızda mütareke tabirini ka
bul etmekliğimiz ve umumi bir mütareke devrinde umumi harbi kabul etmekliğimiz itilâf 
hükümetlerine ait olan mesuliyeti itilâf devletlerini tahfif etmek demek olur. Bu cevabi no
ta hakkında mütareke kelimesi hakkındaki kelimatı muhtasar an ve mücmelen arz ediyo
rum. Bendeniz mütareke kelimesinin umumi bir mütareke içerisinde ikinci bir mütareke
nin ve dolayısile bir harbin vukuunu kabul etmiyorum. Fakat buna mukabil tahliye için 
herhalde bir fasıla! sükût tabirini kullanalım. Tatili muhasamat için de hiç bir zaman mü
tareke tabirim katiyen kabul etmiyelim. Çünkü mütareke içerisinde ikinci bir hali harbin 
kabul edilmek ihtimali vadır ve bunun netayici siyasiyesinden endişe ediyorum. 

Şimdi cevabi notanın diğer metnine gelince : Burada İzmir'e çıkan Yunan Ordusu ta
biri vardır ve şüphesi2 Yunanlıların mezalimi yalnız İzmir'de değil diğer aksamı vatanda da 
vardır. Binaenaleyh bu tâbirin çıkarılmasını teklif ediyorum ve zannederim Hariciye Veki
li Beyefendi ısrar etmiyor, demin de şifahen söylemiştir. Eğer bu tabir kalacaksa İzmir'e çık
mış tabirinin yerine çıkarılan denilmelidir veyahut davet edilen denilmelidir. Yunan çıkarıl
mamış, davet edilmiştir ve bir mesuliyeti tarihiye ve hukukiye vardır bunda. Cevabi nota
da tahliye müddeti için dört ayın Hükümetimiz tarafından da kabul edilmesini ben ancak, 
belki Mareşal Foş'a, bir heyeti askeriyeye karşı Fransız generalinin beyan ettiği heyeti as
keriyeye karşı gösterilmiş bir nezaket, bir Fransız Mareşalin bir riyaseti askeriyeye karşı 
pek güzel bir surette bir ay içerisinde tahliye edebilirler. Mamafih ısrar etmiyorum. Lüzum
suz bir nezaket addediyorum ve bilhassa şu fıkraya nazari dikkati alinizi celbederim. Bina
enaleyh B.M. Meclisi Hükümetinin mütareke müddetinin Anadolu'da tahliye müddeti olan 
dört ayı teklif ve şurasına nazarı dikkati âlinizi celbederim. Tahliye hitamında müzakeratı 
evveliyei sulhiye neticelenmemiş olursa mütareke müddetinin kendiliğinden imtidadına 
muvaffak eder. Bu hangi mütarekedir? Efendiler tahliye hitamının müddetini zaten diyoruz 
ki dört ayda behemehal bitmelidir. Dört aydan sonra bir mütareke var mıdır? Yoktur. Eğer 
umumi mütarekenin daha üç ay devamım derseniz bunu kabul ederim. Binaenaleyh mü
zakeratı evveliyei sulhiyeye zaten Yunanlılarla Hükümetimizin doğrudan doğruya müzake
ratı sulhiyeye girişmesini kabul etmem. Bir sulh vaziyeti karşısında müzakeresine girişiyor 
ve sulh müzakeratına girişmeliyiz. Binaenaleyh biz düveli itilafiye ile. 

TAHSİN BEY (İzmir) - Mondros mütarekesi vardır. 

YUSUF İZZET PAŞA (Devamla) - Evet Mondos mütarekesi vardır. Binaenaleyh umumi 
bir mütareke kendiliğinden imtidat eder umumi bir tabirin ilâvesini teklif ederim. Üçüncü 
bir şey daha ilâvesini münasip görürüm. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar hattının da
hi ilavesini ve muhterem bir arkadaşımdan Baha Beyefendiden mülhem olduğum bir şey 
ile Bursa kelimesinin de ilâvesi ve diğer mevadda sureti umumiyede muvafakat ediyorum. 
Pek nezih yazılmıştır ve Hükümetin müsalemetperver görülmesini tamamiyle takdir ederim. 
Ancak mütareke kelimesinin kabulüne şiddetle muarızım. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Efendim; bendeniz bu mütarekenin, bu cevabi notanın 
bu kadar uzun bir surette yazılmasına muhalifim. Esbabım da şimdi arz edeceğim. Yusuf 
İzzet Paşa Hz. pek güzel bir mütalaa ile söze devam edegelen mütareke kelimelerini zik
rederek bunun mahiyeti hukukiyesinden bahis buyurdular ki pek doğrudur. Efendiler, 
mütareke demek bundan evvel kırk - elli sene evvel mütarekeler vardı. Daha Balkan 
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harbinde mütareke vardı. Bir de Harbi umumide ve 1916 tarihinden soma mütareke gör
dük. Tabii bunları Heyeti Vekilerruz bilir. Efendiler; 1914'ten sonra ne kadar mütareke ak-
dedilmişse o mütarekelerde görürüz ki mütareke doğru, fakat şeraiti sulhiyeyi istihdaf et
miştir. Yani mütarekeyi hasme kabul ettiren taraf şeraiti sulhiyede neyi kurtarmak istiyor
sa ona sokmuştur. İşte Bükreş muahedesi, işte Mareşal Foş'un salonunda yapılan müta
reke. Halbuki eskiden mütareke sırf tatili muhasamat idi. Tarafeyn karşı karşıya silahları 
elinde dururdu. Son mütareke böyle değil, silâhlarını alıyorlar. Bir takım istihkâmlarını 
bozduruyorlar. Binaenaleyh eski mütareke şekli 1914'ten beri tamamiyle tebeddül etmiş
tir. Bu böyle olduktan sonra Yunan Ordusunun İzmir'e çıkarılması -Yusuf İzzet Paşanın 
buyurdukları gibi- doğrudan doğruya Mondros tatbiki için düveli mutelifenin emriyle çıka
rılmıştır. Yunan Ordusunun İzmir'e çıkarılmasından o zaman istihdaf edilen gaye İzmir'in 
doğrudan doğruya Yunanistan'a ilhakı değildi. Bize tahmil edilmek istenilen bir takım şe
raiti sulhiyeyi kabul ettirmeleri idi. Bunda pek ziyade yanılıyorlar. Vehbi Bey buyurdular ki 
Yunanlılar İzmir'de iddiayı temellük ediyorlar. En ziyade orayı havza dahilinde olarak iddia 
ediyorlar. Halbuki böyle değildir. Yunan hükümeti İzmir'in sahibi değildir. Yunan meclisi 
İzmir'i resmen ilhak etmemiştir. Trakya ise, bu vaki değildir. Trakya'yı resmen ilhak etmiş
tir ve mebuslarını bile almışlardır. Asıl en ziyade istihdaf edilecek nokta bu nota o kadar 
uzun ve o kadar tomtraklı yazılması pek ziyade bendenizce zararlı görüyorum. Bunu Avru
palılar bir senet makamında kabul edebilirler. Gunaris, Londra'da bu kadar kaldıktan son
ra o zaman matbuat vasıtasıyla biz anladık ki Yunan her zaman tahliyeye hazırdır. Biz sa
rahaten anlıyoruz ki Yunan, Trakya'ya yani Anadolu'ya yaptığı maddî fedakârlıklara muka
bil Trakya'yı ve Marmara sevahilini elinde tutmak istiyor. Fakat buna cevap verilmesi şu 
suretle gayet muhtasar olarak ve fazla kelime kullanılmıyarak tahliyeye başlamak üzere ta
tili muhasamat edeceğimizi Avrupa hükümetine cevap olarak verilmesini bendeniz daha 
muvafık görüyorum. Bu kadar uzun bir şeyi zararlı görüyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendiler; bazı hakayik vardır ki söylemeği insan ağır 
görüyor. Deniyor ki Yunanlıları Avrupa'hlar getirdiler. Vakıa biz biliyoruz ki Yunanlıları Av
rupalılar getirdiler. Bunun cevabı efendiler zannederim Avrupalılara ilâm harp olabilir. Biz 
bu hakikate muttali olduğumuz halde maatteessüf diyeceğim ki biz bu vaziyeti iktisap ede-
memişizdir. Tabiidir ki bütün cihana ilânı harp etmek doğru bir şey değildir. Buyurdukla
rı gibi bu işte itilâf hükümetleri bize tavassut ediyor. Yoksa Yunanla bizim aramızda akde
dilmiş bir mütareke değildir. Bu gün muharip olarak hakikaten bütün cihana, fakat şek
len Yunanlılardır. Yunanlılarla bizim aramızdaki harbe nihayet vermek için Avrupalıların 
vaziyeti hayırhahane bir teşebbüsten ibaret kalıyor. Avrupalıların vaziyetini tabu biz biliyo
ruz. Onlar nasıl ki bize hileli, dolambaçlı yollardan geliyorlarsa biz de onlara o yolda gide
ceğiz. Onların bizi düşürmek için takip ettiği maske ile yürüdüğü yollardan, biz de maske 
ile onlara karşı yürüyeceğiz ve gayemize vasıl olmak için ufak tefek şekilde fedakârlıkları 
ihtiyar etmeğe mecbur olacağız. Cepheden tart edemiyeceğiz. Bu gün onun cevabı nedir? 
İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar bize Yunanlıları gönderdiğini, binaenaleyh biz size muha
sım vaziyetteyiz ve muhasım devlet tanıyoruz. Binaenaleyh size de ilânı harp ediyoruz 
demek gibi geliyor. Onlar hilelerini kitaba uyduruyorlar. Biz de hilemizde kitabımızla bu 
gün yegâne karşımızda bir Yunan kuvveti vardır. Bu kuvvet karşımızda inhilal etmektedir. 
Bu günkü Türkiye B.M. Meclisi Hükümetinin vazifesi karşısındaki düşmanı gevşetmek ve 
onu tepeliyecek bir vaziyete getirmektir. Zannediyorum ki Lehülhamd kudretimiz, bunun
la tecelli etmiştir. Düşmanlarımızın şu müracaatı ki bize Yunan mağlubiyetini gösteriyor. 
Bu mağlubiyeti daha iyi göstermek için karşımızdaki kuvveti inhilal ettirmek ve bunları 
Trakya hudutlarına doğru yürütmektir. Az zayiat ve mümkün olursa bilâzayiat ileriye 
yürümek gayesine matuftur. Bu mütareke, yani düşmanlarımızın geldiği yoldan biz de 
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gideceğiz. Gayemiz bu olmakla beraber zahir olarak şunu yapıyoruz. Efendiler hiç bir za
man devletlerin kudret ve kuvvetleri bağlanmaz. Böyle deriz, düşman çözülür, arkasından 
gideriz. Milletlerin hayatında böyle kalıbı basılmış senetler yoktur efendiler. Yani düşman
larımız bu hususta bize o kadar meharetler göstermiştir ki onlardan çok istifade etmişizdir 
ve onlara karşı kullanacak çok kuvvetli silahlarımız vardır. Efendiler mütareke tabirini is
timal edelim, beis yok. Vakıa bugün Yunanlılara kavlen ilanı harp etmedik. Fakat fiilen 
harp ettik. Onlar, Yunanlılar, memleketimize, İngilizlerin İstanbul'u işgali mahiyetinde gel
diler. 

Rica ederim bugün mütareke devam ediyor diyorsunuz. O halde İstanbul'dakiler, mü
tarekenin hangi maddesine istinaden orada oturuyorlar ve buna bir şey söyliyebiliyor mu
yuz? Yani bu gün yegâne yapacağımız şey; önümüzde bir maniamız var, onu atlamaktır 
efendiler.. Yunan'ı, karşımızda inhilâl ettirmemekten ve daha salim bir yoldan gayemize 
doğru gitmekten başka bir şey düşünmeyin... Yoksa ne Trakya'dan vaz geçiyoruz, ne de di
ğer haklarımızdan. Maksat, gayemize vusul için karşımızdaki kuvveti inhilâl ettirmektir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Efendim; şu cevabi notanın gerek ifadesi ve gerekse met
ni itibariyle -ilk defa olarak- hükümetin, mesaili hariciyede gösterdiği dûrendişlikten dola
yı şahsım namına teşekkür ederim. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) - O noktada hep müşterekiz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Yalnız mütarekenamede arkadaşların iliştiği mühim bir 
nokta vardır ki benim de nazarı dikkatimi celbediyor. Bu notayı ben de esas itibariyle; ka
bul ediyorum ve zannediyorum ki; İzmir kelimesinin kaldırılması -muhtelif noktai nazarla
ra göre- herkesi birleştirecektir ve bu suretle maksat da hayal olmuş olmıyacaktır. Rica 
ederim, Hariciye Vekili veyahut Heyeti Vekile, burada şu, İzmir, kelimesini kaldırsınlar ve 
bunun yerine "Topraklarımız" desinler, yine maksat hasıl olur ve muhtelif nokatı nazar da 
tevhit edilmiş olur. 

Bendenizin de söyliyeceğim bazı şeyler vardır. Fakat müzakerenin başladığı zamandan 
beri vaziyeti bendeniz layıkiyle kavrayamadım. Çünkü cevabi nota hakkında söz söyliyecek 
denildi. Söz aldığım vakitde de, o zamana kadar söylenilen sözlerin heyeti umumiyesi hak
kında mütalaamı arz etmek için söz almıştım. Fakat şimdi görüyorum ki, sözler; yalnız ce
vabi notaya inhisar ettiriliyor. Bu itibarla başka söz söylenmiyecek. Eğer müsaade buyu
rursanız bu günkü vaziyete temas etmek için bir şey daha arz edeceğim. Bu da, acaba bu 
gün Avrupa'ya gönderdiğimiz heyeti murahhasa avdedinden soma Avrupa payı tahtlar mda 
ve bilhassa Londrada bizim için çalışan bir heyet var mıdır, yok mudur? Yani Yusuf Kemal 
Beyin bir az evvel, mesuliyeti üzerine almak -hatayı üzerine almak- üzere söylediği bir me
sele vardır. O hatayı acaba bu gün de bilfiil idame ediyorlar mı?.. Yoksa boş bırakıyorlar 
mı? 

Bendeniz zannediyorum ki bir dakika bile oraların boş bırakılması caiz değildir. Ma
dem ki, kendileri de burada itiraf etmişlerdir, bu; şimdiye kadar bir noksandır ve bu nok
sanı da Yusuf Kemal Bey görmüştür. Zannediyorum ki yerlerine birisini bırakmalı idi, böy
le bir kimse yoksa herhalde orada bizim hukukumuzu müdafaa edecek, efkârı umumiye-
mize vakıf bir heyetin bulunması zaruridir. Bu kadar uzun süren mücadelemizin İnşallah 
kemali muvaffakiyetle neticesine ermek üzere bulunuyoruz. Böyle bir sırada gayet faal 
bulunmamız lazım gelir. Söyliyecek çok sözlerim var. Fakat şimdilik bu kadar, fazlasından 
sarfınazar ediyorum. 

REİS - Efendim; müzakerenin kifayeti hakkında takrirler var... 

ŞEREF BEY (Edirne) - Arkadaşlar; bendeniz bu notayı daha başka bir noktai nazardan 
tetkik ediyorum. Yani hulusu niyet ve hüsnü niyetle müterafik ve tevfikatı Rabbaniyeye 
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karşı müştak olarak adım adım burada çalışan arkadaşlar yavaş yavaş milli gayenin neti
cesine doğru gidiyorlar : Buna hiç şüphe yok... Bu notaların teatisinden ve konferansların 
temadisinden de anlıyorum -zaten biliyordum- ve iman ettim ki artık garp berbat bir hal
dedir. Ve Yunan kaltabanları da kendilerini kurtaracak bir mevkide değildirler. Bu anlaşıl
dı ve Yusuf Kemal Beyefendinin demin buyurdukları gibi, evet siz böyle yaparsanız biz de 
şöyle yaparız. Efendiler; İslâm âlemi bizim davamızı kavramış, fakat umumu anlamadı. Asıl 
arz edeceğim nokta budur. Maalesef bizim davamızın teferruatının, müfredatına ait İslâm 
âleminin bir malumatı katiyen yok. Yusuf Kemal Beyefendinin demin dedikleri gibi İngiliz 
efkârı umumiyesini de inkâr etmiyelim. Montegü meselesidir ki işte bir kuvvet var, o kuv
vet de İslâm kuvvetidir. Şimdi bu kuvvet mevcut. Ben istirham ediyorum ki bütün âlemi İs-
lâmda hegemonya yani söz söyliyecek mevkii teşkil eden Türkiye B.M. Meclisi Hükümeti bu 
kuvveti tensik ederek bundan istifade etmelidir. Siyasi demiyorum. Hiç siyasi bir renk ver
mesin. Hatta ben yine biliyorum ki bu gün müfredatta davamızı müdafaa edenlerin elinde 
ve davamızın neden ibaret olduğuna dair müfredat yoktur. Zaten mevcut olan haysiyeti mil-
liyemizi kendi varlığımızla tarsin ettik. Ve şu çıktı ve yalnız demin Yusuf Kemal Beyin de 
işaret eylediği veçhile : Bismillâhirrahmanirrahim. Efendiler, biz talibi sulhuz. Niçin? Çün
ki bizim daima kasap o&lu olarak telakki ettiklerinden nâşi, hayır efendiler; biz kasap oğlu 
değiliz. Fakat memicKetnnizde yapılan muahedelerle vesairelerle siz öyle şeylerle bizi esir 
mizaç bir şekilde bırakümz ki işinize gelmediği gibi memleketimizde niza çıkarırsınız. Bina
enaleyh o zaman Allah belâsını versin bu Türk'lerin dersiniz. Biz de müdafaa edelim der
ken, bu Türkler kasab oğlu, kesmekle, biçmekle marufturlar derler. Demek ki, mağdur ve 
masum olan hakkımızı anlatamıyoruz. Bunun için evvelemirde İslâm âlemini tenvir etmek 
lâzımdır. Demin Ali Şükrü Beyin buyurduğu gibi bu mütarekeyi mütareke olarak kabul et
mek doğru değildir. Bu taraftan da Hükümete çok rica ediyorum. Avuç dolusu nice yerlere 
israf ettiğimiz paralar var ve hiç feyiz vermeyen yerlere attığımız paralar var. Halbuki bun
ların bir kısmım bir güzel teşkilât ile davayı millimizi gerek Garb âlemi efkârı umumiyesi 
önünde ve gerek İslâm âlemi efkârı umumiyesi önüne koyarak davamızın haklı olduğunu 
anlatmamız lazımdır. Ve kayıp edecek bir saniyemiz yoktur. En çok noksanımız budur. Ha
riciye Vekili Beyefendi inkâr edemezler ki kendileri müteaddit defa benimle müdavelei efkâr 
ettikleri vakit söylemişlerdir. Geçenlerde tetkik ettiğimiz zaman gördüğümüz veçhile hatta 
gelen telgraflar bile noksan geliyor. Bir vasıtai istihbariyemiz bile yok. Halbuki bu dava böy
le müdafaa edilir. Sonra efendiler bendeniz de Hariciye Encümenindeyim. Bunu müdafaa 
ettim ve bunu söylemek vazifemdir. Bu gün yanan ve yıkılan evler, hetk edilen gasplar yal
nız İzmir'de değildir. Trakya'da yıkılan 40 000 hanedir ve son istilâ edilen yerlerden mec
buru hicret olanların nüfusu 60 000'dir. Soma bugün İstanbul'da bile bizzat Yunan tara
fından yapılmadık rezalet kalmamış. Anadolu istilâsında yani Yunan işgalindeki her yerde 
bu fenalık vardır. Dedim ki Yunan ordusunun işgaline bir sebep göremedim. Fakat ekalli
yette kaldım. Dedim ki Yunanlıların işgal ettiği topraklarımızda yaktığı, yıktığı şunlar, bun
lar hayır yalnız İzmir değil, bu doğru değil, katiyen doğru değil, Nedir? Güya İzmir sözünü 
ifade etmekle.. Evet İzmir de benim için mukaddes bir memlekettir. Binaenaleyh bunun 
tashih edilmesini rica ederim. Çünki bu tashih edilmezse yalnız İzmir'de yapılmış olur. 
Trakya meselesi umumi meselemizde halledilecek bir meseledir. O zaman tebdili kanaat ve 
tebdili meram ederim. Ekalliyatta kaldığım için yalnız sükût ettim. Fakat bu cihet katiyen 
kabili tashihtir. Yani İzmir kaydının yerine Yunan Ordusunun işgal ettiği saha, yaktığı, yık
tığı, ırzlar, evler diyelim. Bunu muvafık görürseniz... (Muvafık sadaları) Efendim söyliyece-
ğim budur. 

REİS - Efendim; bir çok söz alan arkadaşlar var. Müzakerenin kifayeti hakkında da bir 
çok takrirler vardır. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - (Şiddetli gürültüler) Arkadaşlar; hangi gün için, hangi ay 
için... (Gürültüler, patırtılar) En büyük ve mukaddes vazife için.. (Gürültüler) Niçin Mebus 
intihap edildiğinizi size soruyorum. (İzmir için sesleri) Bugün için arkadaşlar diğer vazife
ler, diğer meşgaleler hep tarihte... (Gürültüler) tâli derecede kalır. (Ayak patırtıları) arka
daşlar vicdanınıza müracaat ediyorum. Kalbiniz, vicdanınız, titresin. Arkadaşlar, bu kür
süye çıkarım, bin bir kelime telaffuz ederim. Fakat bir kelime telaffuz ederim. Olabilir ki o 
kelime ileride pek büyük menfaat teminine yardım eder, binaenaleyh söz söylemek isteyen 
her arkadaş katiyen söylemelidir. 

REİS - Efendim; müzakerenin kifayeti hakkmda.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) - Tarihi vazifeyi çok güzel takdis ediyoruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Kastamonu) - Efendim; gerek Ali Şükrü Beyin ve gerek dolayısiy
le Şeref Beyefendinin sorduğu suale cevap vermek istiyorum. Yani benden soma orada bu 
vazife ile iştigal edecek arkadaş bıraktı mı? Soma bu vazife ile bilhassa Londra'da iştigal et
mek üzere birini bıraktı mı bırakmadı mı soruyorsunuz? Londra'da bu işlerden çok iyi an
layan ve Londra'yı pek güzel tanıyan Dr. Nihat Reşat Beyi memur ettim. Gidecektir. (Çok 
iyi sadaları) 

REİS - Müzakereyi kâfi görenler el kadirsin. Müzakere, ekseriyeti azim e ile kâfi görül
dü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hariciye Vekili Yusuf İzzet Paşa Hz. nin mütalaalarına hiç 
cevap vermediler. 

REİS - Tadilnamede ona dair güzel cevaplar var. Sonra Paşa Hz.'nin temenniyatı da 
var. 

Riyaseti Celileye 

Cevabi nota müsveddesi hakkmda verilen izahat ve cereyan eden müzakerat kâfidir. İs
tihdaf olunan maksada göre İcra Vekilleri Heyetince tertip kılınmış olan bu müsvedde mu
vafıktır. Aynen kabulü ile celsei aieniyeye geçilmesini teklif ederiz. 

İsparta Burdur 

İbrahim Veli 

Çorum İzrnir 

Ferit Yunus Nadi 

(Muvafık sadaları) 

REİS - Diğer dört takrir de aynı mealdedir. 

(Okunsun sadaları) 

Bir de aynen kabul teklifleri var. 

Riyaseti Celileye 

Cevabi notamızın İzmir'e çıkan kelimeleriyle başlayan fıkraya bir (sayısız İslâm kanı) 
kelimelerinden mukaddem (ayak basabildikleri her yerde) kelimelerinin ilâvesiyle ibaresi
nin (İzmir'e çıkan Yunan Ordusunun cihan medeniyetinin malûmu olduğu üzere ayak ba
sabildikleri her yerde İslâm kanım heder etmek ilâ) tarzına ifrağım talep ve teklif ederim. 

Sivas 

Mustafa Taki 
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Riyaseti Celileye 

(İzmir'e çıkan Yunan Ordusunun) yerme (Topraklarımıza çıkan Yunan Ordusunun) ifa
desinin vazını teklif ederiz. 

Edirne Edirne 

Faik Şeref 

İstanbul Üsküdar 

Numan Neşet 

Riyaseti Celileye 

Cevabi notadaki âtideki tadilâtın ifasını teklif eylerim : 

1. Türkiye milleti ve Hükümeti Harbi Umumiyi müteakip akdedilen mütareke halinin 
el'an devam ettiğine kail bulunmuş ve anı asla ihlâl etmemiş bulunduğundan ve bu umu
mi mütareke içinde ayrıca bir mütareke ifadesinin kabulü binnetice bir harbin ve anın bü
tün netayici hukukiyesinin de kabulünü tazammun ve bu hususta itilâf devletlerinin me
suliyeti tarihiyesini tahfif edeceğinden cevabi notada istimal ve on iki defa tekrar edilen mü
tareke tabirinin yerine (katî muhasamat) tabirinin istimali, 

2. (İzmir'e çıkan) ifadesinin ya kamilen hazfi veya (İzmir'e hükümatı itil afiye tarafın
dan davet edilen) tarzında tebdili, 

3. (Müzakerâtı evveliyei sulhiye neticelenmemiş olursa mütareke) cümlesindeki müta
reke yerine umumi mütareke şekline tahvili, 

4. Eskişehir - Kütahya hattı tabirine Bursa'nın da ilâvesi. 

Bolu 

Yusuf İzzet 

Riyaseti Celileye 

Notadaki (İzmir'e çıkan) tabirinin kaldırılması, daha müfit ve manidar olacaktır. Tayyı-
nı teklif ederim. 

4.4.1338 

Bolu 

Fuat 

Riyaseti Celileye 

Cevabî notanın tahliye kısmında mütareke mebdeinden itibaren on beş gün zarfında 
(Eskişehir - Kütahya - Afyonkarahisar) hattı umumisinin ve mütareke mebdeinden 45 gü
ne kadar (Balıkesir - Bursa - Uşak - Alaşehir'in tahliyesini dahi ibareler araşma ilavesiyle 
tahliye müddetinin azamî üç mah zarfında hitam bulmasmı teklif eylerim. 

Batum 

Edip 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Cevabi nota müsveddesinin sekizinci satırının berveçhi atî tadilini teklif ederim : 

"İşgal ettiği bütün manatıkla Yunan ordusunun..." 

Bursa 

Muhittin Baha 
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Riyaseti Celileye 

Anadolu'nun tahliye müddetinin üç ay olmak üzere taksirini teklif ederim. 

Biga 

Mehmet 

Riyaseti Celileye 

İzmir'e çıkan yerine (Memlekete ayak basan) 

"Cihanı medeniyetin malumu olduğu üzere" den sonra (katliam suretiyle) kaydının ilâ

vesi. 

"Şükran" dan sonra (minnettariye) lüzum yoktur. Kendisine fırsat vermesini terviç 
edemez demelidir. 

Bilhassa mütareke teklifinden beri kaydından soma (katliâmların daha şedit ve vâsi...J 
ilâvesi. 

Ancak on beş günün sekiz gün yapılması. 

Trabzon 

Hüsrev 

Riyaseti Celileye 

Cevabi nota müsveddesinin sağ sahifesinin vasatını işgal eden satırlardan (Türkiye'yi 
yeni fedakârlıklara mecbur etmesi, diğer taraftan dahi âlemin sulh ve rahatım) ibaresini 
müteakip "tekrar" kelimesinin ilâvesiyle beraber (ihlâl eylemesi mtimaline mebni) cümlesi
ne tahvili. Şu halde "âlemin sulh ve rahatını tekrar ihlâl eylemesi ihtimaline veya mülâha
zasına mebni" sekimde olarak kabulü veyahut ikinci bir şekil olmak üzere (diğer taraftan 
dahi âlemin sulh ve rahatını tekrar ihlâl eylememesi için mütarekenin kendisine fırsatbahş 
teklifi terviçte düveli muazzamanın Türkiye'yi mağdur addedeceklerini ümit eyler) mealin
de tashihini teklif eylerim. 

Çorum 

Haşim 

Riyaseti Celileye 

Cevabî notanın ilk sahifesindeki İzmir'e çıkan kelimelerinin taylarım sonra ibare muh-
tel olmadığı gibi bütün makasıdı da temine kâfi geldiğinden İzmir'e çıkan kelimelerinin tay-
yını teklif eylerim. 

Malatya 

Lütfü 

HÜSREV BEY (Trabzon) - Tadil teklifleri içerisinde hakikaten pek mühim tadilât var. 
Gerek ilâve gerekse sair suretlerle.Şimdi bunları ayrı, ayrı reye koyarsak Meclis haleti ru-
hiyesini lâyikiyle anlatmış olamaz. Bunlar ehemmiyetli şeylerdir. Onun için bunların hep
sini Hariciye Encümenine verir veyahut Heyeti Vekileye veririz. Sahibi takrir olan zevat En
cümende veya Heyeti Vekilede izahat versin efendim. 

RIZA NUR BEY (İstanbul) - Arz edeyim efendim. Bir defa Encümen için bu, kanaati 
haricinde olacak bir şey demektir. Oraya göndermek de münasip olmasa gerektir. İkinci 
mühim bir mesele var. Asıl mühim olan nokta ki onu arz etmek istiyorum. Notanın cevabı 
çok gecikmiştir. Onu arz etmek istiyorum. Bu cevabın itası miktarı kâfi gecikmiştir. Fazla 
gecikemez ve biz istiyoruz ki bu akşam bunu sevk edelim. Heyeti Vekilenin maksadı budur 
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efendim. Çünki bu akşam göndermektir. Onun için çıkması taraftarıyız. Onun için uzaya
caktır. Encümene giderse... Cevap çok gecikmiştir ve zarar vardır. (Hayati meseledir seda
ları) (Gürültüler) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Yusuf İzzet Paşa HazreÜeri pek mühim bir mütalaada 
bulunmuştu. Buna cevap versinler. Hariciye Vekili Beyfendi buyuruyorlardı ki fiiliyattan 
dört ay sonra temdidi mütareke olur. Tahliye hakkmda, Ankara, bu temdidin manası nedir 
diye soruyorlardı. Bu söze bir cevap lâzımdır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Temdidi mütareke olmazsa malumdur ki bu müddet zar
fında şeraiti sulhiye müzakeratı başlayacaktır. Demek ki mütareke müddeti bittiğinden ha
li muhasamat avdet etmiş olur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Anadolu'da düşman yok. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İster düşman olsun, ister olmasm. Mesele hukukîdir ve bu 
hukukî bir vaziyettir. Düşman ister olsun, ister olmasm. Onun önünü almak için bu veç
hile alınmıştır. Onun üzerinedir ki düşman ister olsun ister olmasm. Devletler vardır ki 
kat'ı münasebat eder, birbiriyle kat'ı münasebat eder. Budur efendim. Ve o devam eder. 
Kat'ı muhasamat da mühim bir meseledir. Ticaret olur, bilmem ne olur. Mesele budur efen
dim. 

REİS - Efenduü; okunan takrirleri Heyeti Âliyeniz dinlediniz. Üç teklin ihtiva ediyor. İz
mir Tabirinin tayyı ve soma da... (Hayır hayır sadaları) 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Tadili muhasamat olmalı mütareke yerine. (Gürültüler) 

REİS - Mütareke mi dediniz üç aya hasrmı Afyon ve Kütahya, Bursa, hattının... 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bursa) - Bir çok reyler vardır. Bu hususta; İzmir kelimesi üze
rinde müteaddit fikirler vardır. Hükümet bu kelimede ısrar ediyor mu, etmiyor mu? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Şimdi efendim, rica ederim. Mec
lisimizin teşkilatına göre hükümetle Meclisimizin arasındaki değil mi efendim? Soma bazı 
noktalar hakkında meselâ; bu "İzmir'e çıkan" tabiri hakkmda; yani onun tayyı ile ibareye 
devam; biz bu hususta Heyeti Vekile arkadaşlarımla konuştuk. Bazıları diyorlar ki kalsın, 
bazıları diyorlar ki çıksa da olur. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) - Çıkarsa zaten mesele biter. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Binaenaleyh bunu Meclisi Âlinin reyine bırakırız. Tak
rir reye vaz edüir. Soma Yusuf İzzet Paşa Hazretleri bir noktaya (mütareke) kelimesine iti
raz buyurdular. Hakikaten evvelce başlıca devletlerle itiraz buyurdular. Hakikaten evvelce 
başlıca devletlerle onların müttefikleri ve onlara iltihak eden devletler bir tarafta, Türkiye 
bir taraftan olmak üzere mütareke akdedildi. Mondros mütarekesi Türkiye'nin karşısında 
bulunan devletler karşısında hakikaten Yunan da vardır. Ve bir mütareke vardır. Bu yapı
lan ikinci şey mütareke midir, değil midir? Devletler bizden mütareke halinde teklif ediyor
lar, mütareke yapınız diyorlar. Soma biz de diyoruz ki; Yunanlılarla bizim aramızda şimdi
ye değin fiilen hali harp var mıdır? Yani Yunanlılarla evvelce bir mütareke yapılmış olsa bi
le o mütarekeden sonra bizim aramızda hali harp vardır. Yunanlıların tuttuğu esirler ve bi
zim tuttuğumuz esirler hakkında yaptığımız muamele kavaidi harbiye muamelesidir. Şim
diye kadar yaptığımız muamele öyle değil miydi. (Şüphesiz sesleri) O halde yaptığımız 
muamele hukukîdir. Bir itiraz dermeyan ediyorlar. Yunanistan'ın bazı İtalyan, Fransız 
gemilerini tevkif etmesi üzerine onlar dermeyan ettiler ki biz sizi Türkiye ile hali harpte farz 
etmiyoruz dediler. Bu telâkkiye tabi bir şey değildir. Onun için bu nokta o kadar ısrar edile
cek fiilî bir nokta değildir. Hukuken de bunu kabul etmiş olmakla zannederim ki hakkımız
dan bir şey kaybetmiş olmayız. Mütareke yerine kat'ı muhasemat desek zan edersem 
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mütarekenin manayı hukukîsi kat'ı muhasemat demekten başka bir şey değildir ve müta
reke kelimesi pek âlâ bilirsiniz ki mütareke fiilî hukuk sahasına dahil olmaktan ziyade fi
iliyat sahasına dahil olan bir şeydir. Hatta bazen olurki devletlerin hükümetlerin, Meclisle
rin muvafakati istihsal olunmaksızın ordu kumandanları mütareke yapar. Onun için ben
deniz burada hukukumuzu zayi edecek bir mana görmüyorum efendim. Belki vardır. Fa
kat ben görmüyorum. İçimizde görenler var mı bilmiyorum? Bir ikinci hali harp kabul ede
meyiz buyuruyorlar. O halde Yunanlılar eşkiya olarak buraya çıktılar. 

YUSUF İZZET PAŞA (Bolu) - Elbette. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - O halde neye Yunan esirlerini burada tutuyorsunuz. 
Hepsini idam etmiyorsunuz? Değil mi ya? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Fransızlardan başka kimse ile mütareke yapmadık. 

HARİCİYE VEKİLİ (Devamla) - Binaenaleyh fiiliyat sahasında zannediyorum korkula
cak bir şey yok. Bundan başka sual de kalmadı. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Trakya hakkında bir şey söylemediler. 

REİS - (Fevzi Paşaya hitaben) - Reis Paşa Hazretleri takrirler hakkında mütalaanız var 
mı? (Reye sedaları) 

Efendim, Hariciye Encümeni azalarının bir takriri vardı ki bu cevabî notanın aynen ka
bulünü teklif ediyorlar ve gerek Hükümet Reisi de bunun aynen kabulünü teklif ediyor. 
(Doğru sesleri) 

(Yunus Nadi Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS - Cevabî notayı aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (İttifakla sesleri) Ek
seriyeti az ime ile kabul edilmiştir. (Tayini esami ile sesleri.) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - İttifak değü efendim. 

REİS - Ekseriyetle kabul olunmuştur. (Gürültüler.) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Ben imza edeceğim. Tayini esamî 
ile kabulünü isterim. 

REİS - Efendim bir takrir var. Reyinize arz edeceğim. (Celse aleniye olsun sesleri) 

Efendim celsei aleniyeden evvel bir teklif var; arz ediyorum. 

(Karesi Mebusu Basri Beyin takriri okundu) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) - Efendim aleni celseye geçmek lâzımdır. Farzdır, 
vaciptir. İki buçuk senelik mesaimizin mahsulünü görüyorsunuz. (Doğru doğru sesleri) 
Şimdi celsei âleniyeye geçelim ve meseleyi ikmal edelim. Hatta tayini esamî ile de karar 
verelim. (Şiddetli alkışlar) 

Takrirler 

(Okunmamış) 

Riyaseti Celileye 

Mısır'ın istiklâle nail olduğu evrakı havadiste okunmaktadır. Bizimle alâkadar olan ve 
ara sıra hilâli ahmerimize yardımlarda bulunan bu İslâm diyarının kesbi istiklâl etmesi 
dolayısiyle Meclisimizin Mısır Hükümetini tebrik ve mücahit Milletimizin selâmlarını tebliğ 
etmesini uhuvveti islâmiye namına teklif eylerim efendim. 

4.4.1338 

Kütahya Mebusu 

Besim Atalay 
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Riyaseti Celileye 

Mütareke hakkında gönderilecek cevabî notanın muhasım ve müttefik devletlerce ka
bul veya reddedilmesi ihtimali mevcuttur. Bu bapta vaziyeti askeriyemizin verilecek husus 
üzerinde mesneti kavi teşkil edeceği şüphesiz bulunduğundan cevapnamenin Meclisçe tas
vibine karar verilmezden akdem Erkânı Harbiye Reisi Muhtereminin vereceği izahatı aske
riye ile Meclisin tenvir edilmesini teklif eyleriz. 

4 Nisan 1338 

Çorum Mebusu Biga Mebusu 

Haşim Hamit 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Teklifin aynen reye vaz'mı teklif eylerim. 

Kayseri 

Rifat 

Riyaseti Celileye 

Cevabi nota müsveddesinin sağ sahifesinin vasatım işgal eden satırlardan (Türkiye'yi 
yeni fedakârlıklara mecbur etmesi, diğer taraftan dahi âlemin sulh ve rahatım) ibaresini 
müteakip "tekrar" kelimesinin ilâvesiyle beraber "ihlâl eylemesi ihtimaline mebni" cümlesi
ne tahvili şu halde "âlemin sulh ve rahatını tekrar ihlâl eylemesi ihtimaline veya mülâha
zasına mebni" şeklinde olarak kabulü, 

Veyahut ikinci bir şekil olmak üzere (diğer taraftan dahi âlemin sulh ve rahatını tekrar 
ihlâl eylememesi için mütarekenin kendisine fırsat bahş teklifi terviçte düveli muazzama-
nm Türkiye'yi mazur addedeceklerini ümit eyler) mealinde tashihini teklif eylerim. 

4 Mart 1338 

Çorum 

Haşim 

Riyaseti Celileye 

Cevabi nota müsveddesi hakkında verilen izahat ve cereyan eden müzakerat kâfidir. İs
tihdaf olunan maksada göre İcra Vekilleri Heyetince tertip kılınmış olan bu müsvedde mu
vafıktır. Aynen kabulü ile celsei aleniyeye geçilmesini teklif ederiz. 

İsparta Burdur 

İbrahim Veleddin 

Çorum İzmir 

Okunamadı Yunus Nadi 

6.4.1338 

Riyaseti Celileye 

Cevabi notanın tahliye kısmında mütareke mebdeinden itibaren on beş gün zarfında 
(Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar) hattı umumisinin ve mütareke mebdeinden 45 güne 
kadar Balıkesir, Bursa, Uşak ve Alaşehir'in tahliyesinin dahi ibareler araşma ilâvesiyle tah
liye müddetinin azamî üç m ah zarfında hitam bulmasını teklif eylerim efendim. 

Batum Mebusu 

Edip 
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Riyaseti Celileye 

Cevabi notamızın İzmir'e çıkan kelimeleriyle başlıyan fıkraya {sayısız İslâm kanı) keli
melerinden mukaddem (ayak basabildikleri her yerde) kelimelerinin ilâvesiyle ibarenin (İz
mir'e çıkan Yunan ordusunun cihanı medeniyetin malûmu olduğu üzere, ayak basabildik
leri her yerde İslâm kanını heder etmek...) ila âhir tarzına ifrağım talep ve teklif ederim. 

Sivas 

Mustafa Taki 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Heyeti Vekilece tanzim edilen ve Hariciye Encümenince tasvip edilen 
cevabî notanın aynen kabulü ile ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

Ankara 

Şemsettin 

Riyaseti Celileye 

Cevabî notanın ilk cümlesindeki İzmir'e çıkan kelimelerinin tayyından soma ibare 
muhtel olmadığı gibi iubutu makasıtı temine kâfi gelemediğinden İzmir'e çıkan kelimeleri
nin tayyını teklif eylerim. 

Malatya 

Lütfi 

Riyaseti Celileye 

Mesele tamamiyle tenevvür etmiştir. Münakaşaya mahal yoktur. Müzakerenin kifayeti 
ile cevabî notanın aynen kabulünü ve tebliği hususunda Heyeti Vekileye mezuniyet itasmı 
teklif eylerim. 

Bitlis 

Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 

(İzmir'e çıkan Yunan ordusunun) yerine (topraklarımıza çıkan Yunan ordusunun) 
ifadesinin vaz'ını teklif ederiz. 

4.4.1338 

Üsküdar İstanbul 

Okunamadı Numan 

Edirne Edirne 

Faik Şeref 

Riyaseti Celileye 

Notadaki (İzmir'e çıkan) tabirinin kaldırılması daha müfit ve manidar olacaktır. Tayyını 
teklif eylerim. 

4.4.1338 

Bolu 

Fuat 

4.4.1338 
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Riyaseti Celileye 

Anadolunun tahliye müddetinin üç ay olmak üzere taksirini teklif eylerim. 

Biga Mebusu 

Mehmet 

Riyaseti Celileye 

Cevabî notada âtideki tadilâtın ifasını teklif eylerim. 

1. Türkiye Milleti ve Hükümeti Harbi Umumiyi müteakip akdedilen mütareke halinin 
el'an devam ettiğine kail bulunmuş o anı asla ihlâl etmemiş bulunduğundan ve bu umu
mi mütareke içinde ayrıca bir mütareke ifadesinin kabulü binnetice bir harbin ve onun bü
tün netayici hukukiyesinin de kabulünü tazammun ve bu hususta itilâf hükümetlerinin 
mesuliyeti tarihiyesini tahfif edeceğinden cevabi notada istimal ve (12) defa tekrar edilen 
mütareke tabirinin yerine (kat'ı muhasamat) tabirinin istimali, 

2. (İzmir'e çıkan) ifadesinin ya kârnilen hazfi veya (İzmir'e hükümatı itilafiye tarafın
dan davet edilen) tarzında tebdili, 

3. (Müzakerâtı evveliyei sulhiye neticelenmemiş olursa mütareke) cümlesindeki müta
reke yerine umumi mütareke şekline tahvili, 

4. Eskişehir - Kütahya hattı tabirine Bursa'nın da ilâvesi. 

Bolu 

Yusuf İzzet 

Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 

Cevabi nota müsveddesinin 8 inci satırının berveçhiatî tadilini teklif ederim : 

"İşgal ettiği bütün menatıkla Yunan ordusunun..." 

Bursa 

Mulnttin Baha 

Riyaseti Celileye 

İzmir'e çıkan yerine (memlekete ayak basan) 

Cihanı medeniyetin malûmu olduğu üzere'den soma (katliam suretiyle) kaydının ilâve
si, 

(Şükran) dan soma minnettariyeye lüzum yok. 

Kendisine fırsat vermesini terviç edemez demelidir. 

Bilhassa mütareke teklifinden beri kaydından soma katliamdan daha tehdit ve vâsi., 
ilâvesi. 

Ancak on beş günün sekiz gün yapılması. 

Trabzon 

Hüsrev 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Encümenin ol baptaki cevabî notasının aynen kabulünü teklif ey
leriz. 

Yozgat Beyazıt 

Feyyaz Âli Şevket 
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Kütahya Karı gır ı 

Haydar Tevfik 

Muş Kastamonu 

A. Hamdi Hulusi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hariciye Encümeni tarafından da kabul edilen mütarekename ceva

bî notasmın aynen kabulünü teklif ederim. 

4 Nisan 1338 

Van 

Hakkı 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Notanın aynen kabulüyle sulh esasları üzerine diğer celselerimizde 
müzakerata devam edilmesini teklif ederim. 

4 Nisan 1338 

Bursa Mebusu 

Dr. Emin 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Hükümetin tanzim ettiği cevabî notanın aynen kabulünü teklif ede
rim. 

4 Nisan 1338 

Çorum Mebusu 

Sıddık 
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I. Dönem Z.C. 

C. 19 - S. 296, 297 

OTUZUNCU İNİKAT (Birleşim) 

18 Nisan 1922 

BİRİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reisvekili Musa Kazım Efendi 

KÂTİPLER : Mahmut Sait Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

7. - Mütareke teklifi münasebetiyle Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın beya

natı 

BAŞKUMANDAN GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) - Muhterem arkadaşlarım: cüm
lenizi kemali iştiyak ve muhabbetle selâmlarım. (Teşekkür ederiz. Safa geldiniz! Sadaları) 
İtilâf devletlerinin ordumuzu uzun müddet kontrol altında bırakmayı istilzam edecek şera
iti havi mütareke teklifi, ondan sonra ordumuzun keyfiyet ve kemiyetini tebdil ve tahdit 
eden ve bu suretle milleti, memleketi müdafaadan, hayatım muhafazadan meneden şeraiti 
dahi ihtiva eyliyen ikinci notasını dahi aldıktan sonra malûmuâliniz olduğu üzere Hükü
metiniz bunlara cevaben vermiş olduğu notada Anadolu'nun tahliyesini şartı esasi olarak 
kabul ederek, mütarekeye ve müzakeratı sulhiyeye girişmeye müheyya olduğunu bildirmiş
ti. Bu notayı itilâf devletleri üçüncü bir notayla karşıladılar ki, muhteviyatı cümlenizce ma
lûmdur. İtilâf devletleri bu son notalarında, mütarekeyi ve müzakeratı sulhiyeye girişmeyi 
kabul etmekle beraber Heyeti Celilenizin esas ittihaz ettiği tahliye meselesini talik etmiş bu
lunuyor. Şayanı dikkattir ki, devletler, birinci notalarında Paris içtimainin Asya'yı Suğ-
ra'nın tahliye ettirilmesi maksadı esasisini istihdaf ve ikinci notalarında da pek sarih ve ka
ti lisanlarla Asya'yı Suğra'nın Yunanlılar tarafından muslihane bir tarzda tahliyesini temin 
etmek niyetinde olduklarım beyan ediyorlardı. Üçü birden mütalâa olunursa birinci ve ikin
ci notalarda İtilâf devletierinin notai azimetleri, Asya'yı Suğra'nın Yunanlılar tarafından 
muslihane surette tahliyesi olduğu musarrah iken son notada tahliyenin talik olunduğu 
görülmektedir. Ben bu anda bu tezadın tefsirine girişmiyeceğim. Sulhun ve bunun şeraiti
nin Türkiye ile doğrudan doğruya itilâf devletleri arasında hallolunacak bir mesele olduğu
nu ve Yunanlılarla hiçbir alâka ve münasebeti olmadığını izaha lüzum görmem. Bu izahtan 
müstağnidir, ancak, Yunanlıların memleketimizde ika etmekte oldukları tahribata nihayet 
vermek ve milletimizi katil ve ızrar etmekte berdevam olduklarından bunun bir an evvel me
netmek hususuna lâyık olduğu mertebede atfı ehemmiyet etmek mecburiyetindeyiz. 

İşte arkadaşlar; ben bu son nota üzerine Başkumandan sıfatiyle ordunun noktai na
zarım Hükümete arz ve izah etmek üzere buraya geldim. Bittabi Heyeti Vekileyle müdave-
lei efkârda bulunacağım ve lüzum hâsıl olursa Heyeti Celilenizle dahi görüşeceğim. 

Bir buçuk ay kadardır cephede meşgul olduğum cümlenizce malûmdur. Düşman vazi
yetini yalandan tetkik ettim. Ordularımızı baştan nihayetine kadar teftiş ettim. En büyük 
kumandanlarından neferlerine varıncaya kadar cümlesinin Heyeti Celilenize karşı itimat ve 
muhabbet ve lâyetezelzel irtibatını hürmetkar selamlarıyla beraber arz ederim. (Alkışlar) 
Emin olabilirsiniz ki, ordumuzun bir neferi bile müstesna olmamak üzere, heyeti umumi
ye si takibettiğimiz mukaddes dâvayı tamamen idrâk etmiştir. Ordularımız Türkiye'nin düş
manlarım anlamıştır, dostlarını da tamamen anlamıştır. Ne için muharebe ettiğim biliyor 
ve hangi neticeyi istihsal edinceye kadar muharebe zaruretinde olduğunu kemali sükûn ve 
vicdanla takdir ediyor. (Alkışlar) 

123 

TBMM KUTUPHANESI



Arkadaşlar Meclisi Âlinizin malûm olan elîm müşkilât içinde vücuda getirmeye muvaf
fak olduğu ordular filvaki Viyana surlarına dayanan eski Osmanlı ordularından biri değil
dir. Ancak haiz olduğu âli ve insanî mefkure itibariyle onlardan daha yukarı meziyette, kıy
mette bir çelik parçasıdır. (Yasasın sadaları), (Şiddetli alkışlar) Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin ordusu istilâlar yapmak veya saltanatlar yıkmak veya saltanatlar kurmak 
için şunun veya bunun elinde aleti ihtiras olmaktan münezzehtir. (Alkışlar) İnsanca ve 
müstakil yaşamaktan başka gayesi olmıyan milletin aynı mefkureyle mütehassis ve yalnız 
onun emrine tâbi ve sadık öz evlâtlarından mürekkep muhterem ve kuvvetli bir heyettir. 
(Alkışlar) 

Efendiler! Yalandan temas ve tetkikime istimaden kemali emniyetle arz edebilirim ki; 
ordularımızın kudreti ve ordularımızın ahvali dâhiliyesi ve pek yüksek ahlâk ve maneviya
tı Meclisi Alinizin her türlü mesaili kemali sükûnla mütalâa ederek, mületin hakiki amali
ne, hakiki menafime muvafık olarak intaceylemesini mütekeffildir. (Sürekli ve şiddetli al
kışlar) Binaenaleyh ordu namına Heyeti Vekilenize daha uzun izahat ve maruzatta bulun-
mıyacağım. Heyeti Celilenize başka maruzatım yoktur. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 274 : 292 

OTUZ İKİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

22 Nisan 1922 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sani Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Enver Bey (İzmir) 

REİS - Celseyi kuşat ediyorum. 

Efendim, Hariciye Vekili üç müttefik devletin 15 Nisan 1338 tarihiyle Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine gönderdiği mütareke ve şeraiti sulhiye notasma cevaben ihzar ettiği 
notayı Heyeti Aliyenize arz edilmek üzere Makamı Riyasete göndermiş bulunuyor. Bunun 
evvelemirde hafiyyen müzakeresi arzu ediliyor. Heyeti Alinizce hafi müzakeresinin icrasını 
muvafık görürseniz lütfen ellerinizle işaret buyurunuz. İttifakla hafiyen müzakeresi kabul 
edildi. 

Celsemiz hafiye inkılâp etmiştir. 

2. - MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

8. - Düveli Mutelifeye verilecek cevabi nota hakkında 

REİS - Efendim, Heyeti Aliyenizce münasip görülürse bir taraftan cevabi notanın heye
ti umumiyesini burada müzakere edelim, diğer taraftan da Encümen bu nota hakkında 
tahkikatını icra etsin. Muvafık ise, Encümene havale edelim. Müzakeresini tensip buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Usulü müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. 

REİS - Buyurun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendiler, şimdi elimize verilen şu cevabi nota dört beş 
sahifeden ibaret bir şeydir. Bunu okumak, bunun inceliklerine vukuf etmek; Heyeti Vekile 
bunu bir haftada işleye, işleye çıkardı. Bunun hakkmda ceffelkalem olsun söz söylemek 
için zannediyorum ki iki saat olsun düşünmek lâzımdır. Bunu lâyıkı veçhile müdavelei ef
kâr edip salim bir yola gitmek için müsaade ederseniz lütfen müzakeresini iki saat soma
ya bırakalım. Zannediyorum ki efendiler, bana cevaben Hükümet çıkıp diyecek ki bu cevap 
geç kaldı, her halde bu akşam gitmek lazımdır demesinler. Şimdiden emri vakii kapatayım 
da yarın müzakere edelim. Onlar bir hafta tuttular biz de bir gün tutalım, yarın birden bi
re bunun müzakeresine geçeriz. (Yarın tatildir sesleri) Yani yarın 23 Nisandır, tatildir, obi-
risi güne kalsın, imali fikredelim. Görüşelim, söyliyeceğimizi söyliyelim. Her halde böyle bir
den bire cevap vermiyelim. Belki daha müzakere salim bir surette cereyan eder. Böyle em
ri vakileri Meclisten çıkarmıyalım. 

REİS - Müsaade buyurunuz. Riyasetin evvelemirde vazifesi Hükümetin teklif ettiği ve 
Heyeti Aliyenizin hafi müzakeresini kabul ettiği nota suretini evvelemirde Heyeti Aliyenize 
arz etmektir. Bundan sonra müzakerenin tehiri talep edilir, kabul edilir o başka şey. Şu 
halde evvelemirde notanın metni Heyeti Aliyenize arz edilecektir ve edilmelidir. O halde bu
yurunuz efendim. 

İtilâf Devletlerinin 15 Nisan 1922 Tarihli Notasına Verilecek Cevap Müsveddesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 5 Nisan 1922 tarihli notasına cevaben Fran
sa, Büyük Britanya, İtalya Hükümetleri tarafından gönderilmiş olan 15 Nisan 1922 tarihli 
müşterek notayı aldığını beyan ile kesbi şeref eder. 
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Üç Devlet Hariciye Nazırlarının har ve samimi surette şarki karibde sulhun teessüsü 
arzusunu beyan eylediklerine ve diğer taraftan mütareke teklifi dahi ancak Asyayı s uğrayı 
muslihane bir surette tahliye ettirmek maksadiyle yapıldığına göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti mütareke ile beraber tahliyenin vukuunu takip edilen maksatların neta-
yici mantıkıyesine daha mutabık görmüş ve 5 Nisan 1922 tarihli cevabi notasıyle harbin ih
timali avdetini reffeylemek maksadını takip eden Düveli müttefikanın noktai nazarına tev-
fiki hareket ettiğini zanneylemiştir. 

Filvaki 23 Mart 1922 tarihli mütareke notasmda üç Devlet Hariciye Nazırları muhase-
matın derhal tatilini musirrane tavsiye ederken "Şarkı karibde sulhu iade etmek ve yeni
den can ve mal zayi etmeden Asyayı suğramn tahliyesi için teklifatta bulunabilmek" mak
sadını takip eylediklerini beyan ediyorlar. 26 Mart 1922 tarihli esasatı sulhiye notasmda 
dahi mütarekenin "Yunan Kuvvetleri tarafından Asyayı suğramn sureti muslinanede tahli
yesini ve bu havalinin mecmuu üzerinde Türk hâkimiyetinin iadeten tesisini temin etmek 
niyeti sarihasiyle yapılmış olduğu" zikredilmektedir. 

Bunlara zamimeten Büyük Britanya Hariciye Nazırı Lord Gürzon teklif edilen mütare
ke kabul edildiği halde bunu, Yunan Kuvvetlerinin tedricen Anadoluyu tahliyelerinin takip 
edeceğini 30 Mart 1922 tarihinde Lordlar Kamarasında beyan eylemişti. 

Bu silsilei beyanatı nazarda tutan Türkiye halkı mütareke ile beraber Andolu'nun tah
liyesinin de bilâmehil başlıyacağını ümit etmekte iken maatteessüf 15 Nisan 1922 tarihli 
tebliği ahirinde Düveli müttefika mütareke ile beraber derhal tahliyeyi kabul edemiyecekle-
rini ve tahliyeyi şeraiti sulhiye heyeti umumiyesinin kabulüne talik eylediklerini bildirmiş
lerdir. 

Yunan Hükümetinin "Müzakeratm başlamasından evvel bu kabil bir şartı kabulden 
imtina etmesi ve harbin Trakya'da yeniden başlıyabilmesi" gibi, Düveli muazzam anın har 
ve samimi sulh arzularına bilfiil muhalefeti ve cihan efkârı umumiyesi karşısında ağır tak
bihleri ve ithamları davet edecek olan harekâtı Düveli müttefikanın tahliyenin tankına se
bep olarak göstermiş olmalarını burada münakaşa etmekten Hükümetim içtinap etmek is
ter. Her halde mezkûr sebepler tahliye hususundaki Türk noktai nazarının sulh menafine 
ve adlü hakka ne derece muvafık olduğunu isbat etmektedir. 

Yalnız Hükümetim şurasmı teyide lüzum görür ki bir zamanlar pek zengin ve mamur 
olan arazii meşgulede Yunan Ordusu her gün geçtikte şimdiye kadar yaptığı yangınlara, 
tahriplere yenilerini ilâve etmekte ve dökülen masum islâm kanlarım yeni kurbanlarla tez
yit eylemektedir. 

Yunan işgalinin Türk topraklarmda yıktığı harabeler ve müreffeh ehalii islâmiyeye mu
cip olduğuna kabili tasvir fecayi, İzmir ve havalisini ziyaret eden bütün bitaraf ecnebilerle 
birlikte Salibi Afımer murahhaslarının dahi tahtı şehadetindedir. Hıristiyan ekaliyetleri hi
maye etmek hususundaki mesaii insaniyeleri malûm olan Düveli müttefikanın Yunan işga
li altında inleyen müsliman ekseriyetlerini bedbaht talilerine daha bir müddet terketmek ve 
uzaktan seyirci kalmak isteyeceklerine Hükümetim inanmak istemez. Bu ümit ile Düveli 
müttefika Hariciye Nazırlarım tahrik eden hissiyatı in saniyeye müracaat ederek talisiz ve 
masum islâm kardeşlerimizi bir an evvel hasmm tahammülsüz ve zalimane idaresinden 
kurtarmalarım ve kendi niyet ve maksatları veçhile mütarekeyi tahliye ile takip ettirmeleri
ni Hükümetim musirrane rica eder. 

Vatandaşlarını bir an evvel hasmm pençei zülmundan kurtarmak azmüiradesiyle mü-
teheyyiç olan Türkiye halkının tahliyeyi şeraiti sulhiye heyeti umumiyesim" kabulden son
ra talika muvafakat etmemekte ne derece mazur olduğunu Düveli mütefikanın suhuletle 
teslim edeceğini Hükümetim kaviyyen ümit eder. 
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Hükümetimin tahliye hususundaki noktai nazarı kabul olunduğu takdirde 26 Mart 
1922 tarihli notadaki davete imtisalen şeraiti sulhiyeyi berayı tetkik murahhaslarım gön
dermeğe amade olduğunu evvelce de bildirmek şerefini ihraz etmiştim. Ancak mezkûr şart
lar arasında Büyük Britanya Başvekilinin 1918'de "Türkiye'yi payitahtından veya ırkan ek
seriyeti hâkime ile Türk olan Trakya ve Asyayı suğranm zengin ve meşhur arazisinden 
mahrum etmek için harp etmiyoruz" yolundaki resmî ve aleni teminatma ve müttefik dev
letler Hariciye Nazırlarının fikirlerinde daima hazır bulundurdukları ve tekliflerini istinat 
ettirdikleri prensiplere muhalif cihetler vardır. Mamafih "Türkiye'nin kuvvetli ve müstakil 
bir mevcudiyeti milliyeye tekrar iptidar edebilmesine müsaade edecek kuvva ile Türk Millet 
ve Devletim kendilerine ait addedilebilecek topraklarda tekrar iade etmek ve müslümanla-
ra en munsifane bir tarzı idare temin eylemek vesaire gibi 26 Mart 1922 tarihli notada zikr 
olunan prensipler Türkiye halkının istihsali için bunca fedakârlıklar ihtiyar eylediği gaye
lerden ayrı bir şey olmadığına göre işbu prensiplere uymayan şeraiti sulhiyenin ana göre 
tashih olunacağından ve binnetice şeraitin heyeti umumiyesi üzerinde mutabakat hasıl ola
cağından Hükümetim kat'ı ümit etmek istemez. 

Türkiye halkı kendine ait topraklarda müstakil ve emin yaşamaktan ve şimdiye kadar 
serbestçe terakki ve inkişafına mani olan siyasi, adli ve iktisadi zencirlerden kurtulmaktan 
ve hristiyan milletlere tabu görülen hukuktan sırf müslüman olduğu için mahrum edilme
mekten başka bir şey arzu etmediğini Hükümetim bir defa daha tekrara müsaadenizi rica 
eder. 

Filhakika harbi umumiye girmek yüzünden İmparatorluklar vüsatındaki memleketler
den mahrum edilmek suretiyle mağlup devletler arasında en ağır cezaya duçar olan Türki
ye halkının meşru ve mütevazı olan barveçhi balâ gayeleri Düveli müttefikaca esas itibariy
le kabul edilmiş iken tahliyeyi şeraiti sulhiye heyeti umumiyesinin kabulüne talik etmenin 
şaraiti sulhiyeyi tespit için geçecek aylar zarfında düşmana Anadoluda tecdidi muhasemat 
iktidarını vermekten ve her türlü itirazdan âri bir surette Türklere aidiyeti teslim olunan 
arazide müstevlilerin mütemadi ve mütezayit tecavüzleri altında islâm namusu ve kan ve 
malının heder olmasına fırsat ihzar eylemekten başka bir netice veremiyeceğine Hüküme
tim kanidir. Hususiyle şeraiti mezkûrenin kısmı mühimi yalnız Düveli muazzamı müttefi-
kayı alâkadar eylediğinden Hükümetim bu husustaki hak münakaşasını tahdit için düveli 
mezkûrenin Anadolu'da bir Yunan istilâ ordusu bulundurmağa ihtiyacı olmadığı itikadın-
dadır. 

Şurasmı da beyana lüzum görürüm ki Düveli müttefika şeraiti sulhiye heyeti umumi-
yesinden hangilerini noktai hususiye telâkki eylediklerini tasrih etmemekle Hükümetimi 
tereddüde duçar eylemiştir. 

Fühakika muhtelif noktai nazara göre muhtelif içtihatlara ve tefsirlere mütehammil ol
masından naşi bu tarzı taksim daii mahzur ve mucibi münakaşadır. Bütün bu münakaşat 
ise İslâm ahali üzerindeki barı işgalin temadii ıztırabatını mucip olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tahliye hususundaki talebi esasinin büyük bir 
mikyasta tatmini hakkındaki beyanattan müteşekkir olmakla beraber mülâhazatı anife 
şevkiyle mütareke ve tahliyeye aynı zamanda başlanması lüzumunu tekrara kendini mec
bur görmüştür. Şu kadar var ki; Muhaberat ile geçecek zamanları hazfetmek ve yeniden 
mal ve can zayi etmeden sulha vasıl olmak emrinde ileri sürülen muhtelif noktai nazarın 
filhakika kabili telif olup olmadığım şifahen müzakere ile hal ve tayin etmek ve muhtacı 
tenvir olan noktalar üzerinde doğrudan doğruya anlaşabilmek maksatlariyle evvelâ ihzari 
şekilde görüşmek ve zemini itilâf bulunduğu takdirde derhal sulh müzakeratına mübaşe
ret eylemek üzere sahibi salâhiyet murahhaslarımızı tespit olunacak tarihte İzmit şehrinde 
Düveli müttefikanın sahibi salâhiyet murahhaslariyle buluşmağa amade olduklarını Hükü-
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metim namma arz ederim. Ve bu teklife muvafakat olunduğu takdirde murahhaslarımızın 
isimlerini bildirmek üzere iş'arını rica ile kesbi şeref eylerim. 

21 Nisan 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hariciye Vekili 

REİS - Hariciye Encümeni mazbatası geldi, o da okunacak. 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilece tanzim ve Hariciye Encümenine tevdi olunan işbu cevabî nota müsved
desi Encümenimizce bittetkik merbut takrirdeki tadilât ile kabulü ekseriyet tarafından ka-
rargir olmuş ve berayı müzakere Heyeti umumiyeye arz ve takdim kılınmıştır. 

Hariciye En. Reisi Hariciye En. M. M. 

Cemal Veliyüddin 

Kâtip Aza 

Sivas 

Vasıf 

Aza Aza 

Saruhan Soysallı 

İbrahim Süreyya İsmail Suphi 

Aza Aza 

M araş Mardin 

Tahsin Derviş 

REİS - Hariciye Vekili Beyefendi bu bapta söz söylemek istiyorlar. (Müzakere açmıyo
ruz sesleri) Hariciye Vekili Beyefendi berayı müzakere Meclise arz ettiğini tebliğ ettim ve 
müzakeresi için Heyeti umumiye karar verdi. Hüseyin Avni Bey tehirini talep etti, fakat he
nüz okunmamıştı, okunduktan soma müzakeresinin ademi devamına dair Heyeti muhte-
remece bir karar verilmediğinden Riyaseti aksi karar verinceye kadar devam eder. O itibar
la Hariciye Vekili izahat verecek ise buyursun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hariciye Vekili Bey benim teklifime karşı söyliyebilir 
yoksa heyeti umumiyesi hakkında söyliyemez. 

REİS - Heyeti umumiyesi hakkında da söyliyebilir, sizin teklifiniz hakkında da söyliye-
bilir. Zati âlinizin sözü vardır, Yusuf Kemal Bey beyanı mütalaa ettikten soma sizin teklifi
nizi de reye koyarız. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili (Kastamonu) - Heyeti Vekile tarafından tanzim 
edilmiş olan nota Heyeti Celilenizin manzum oldu. Nota gayet muvazzahtır. Bunda takip 
edilen maksatlar aşikâr görülüyor. Onun için zannetmem ki uzun uzadıya maruzatla başı
nızı ağrıtmağa ihtiyaç olsun. Esas maksat tahliyede İsrar, tahliye talebinde İsrar ederken 
Devletlerin notalarındaki mübayenetleri göstermek ve tahliye teahhur ettikçe onun müslü-
manlar üzerinde mucip olacağı haşaratı ve zararları tadat etmek, daha doğrusu hasımları
mızın bize karşı cihanın hissi insanisini tahrik için kullandıkları silâha mukabil biz de pek 
haklı ve pek makul olarak silâh kullanmak istemek, birinci nokta budur. İkinci nokta; ken
dileri tahliyeyi şeraiti sulhiyenin heyeti umumiyesinin kabulüne talik etmiş oldukları için o 
noktayı da alıp şeraiti sulhiyenin heyeti umumiyesi hakkında sözler söyledik, betahsis ba
zıları zikredilmiş gibi görünüyor. Fakat dikkat buyurulursa onun hakkında da söylenilen 
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sözler umumidir. Yani söylediğimiz sözlere bakılacak olursa Misakı Millî muhteviyatı esas 
itibariyle hemen tekrar ediliyor. Onların bize şeraiti sulhiye üzere teklif ettikleri şeylere yi
ne heyeti umumiye, esas itibariyle cevap veriliyor. Bir nokta belki biraz müphem, gizli ka
lıyor. Fakat o noktayı da bir kelime ifade eder. Yani ordumuz meselesi, orada da Türkiye 
halkını kendine ait topraklarda emin ve müstakil yaşamak ve o sözü hem boğazlar mesele
sine karşı bir sözdür, hem de orduya ve kuvvetimize karşı bir sözdür. Çünkü ordumuz ol
mazsa, bir kuvvetimiz bulunmazsa orada serbest bulunmazsak elbette ve elbette bu mem
lekette serbest yaşıyamayız. Onun için heyeti umumiye itibariyle arz ettiğim gibi kendileri
nin dermeyan ettiği şeraite mukabele ediliyor, Sonra bu mukabele deniliyor ki siz verdiği
niz şeraiti sulhiye notasında gerek arzu olarak, gerek prensip olarak şunu, şunu soyuyor
sunuz. Tabiî şeraiti sulhiye notasmda manzuru âliniz oldu. Şunu istiyoruz, şunu istiyoruz 
diyorlar. Eğer bu istediklerine bakacak olursak Yunanlılara taalluk eden kısmım harice bi-
rakınız, öbür tarafta hemen bize de sorsalar biz de bunu istiyoruz. Malûmu âliniz kuvvetli 
bir Türkiye'ye ait olan topraklarda kuvvetli bir Türkiye istiyorlar. Soma bizimle onlar ara
sında tekrar muharebatın başlamamasını istiyorlar. Bunlar bizim de arzular imizdir. Fakat 
bu arzulardan netice olarak çıkarttıkları şartlar hiç uymuyor. Onun için kendilerine diyo
ruz ki prensipleriniz bizim prensiplerimize tevafuk ediyor. Onun için karşı karşıya gelip de 
konuşacak olursak ve böyle notalarla kendüerirnizi iğfalden ise serbestçe konuşacak olur
sak bizim arzular sizin arzuların izdir ve binaenaleyh bizim arzularımıza muvafıktır ve on
ların netayici mantıkî olarak bizim taleplerimiz olmak lâzım gelir. Veyahut haliniz meyda
na çıkacaktır, bu gayet nazikâne söyleniyor. Bu itibarladır ki zarurî olarak İzmit'te ihzarı 
bir konuşma istiyoruz konuşma neticesinde itilâf hasıl olacak olursa şeraiti sulhiyeye ge
çeriz. İtilâf hasıl olmıyacak olursa artık böyle notalarla vesaire ile vakit geçirmeğe hacet kal
maz. Allah ne takdir ettiyse, ne yapılmak lâzım geliyorsa yapılır, notanın ruhu budur. İca-
bederse diğerlerine cevap veririm. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim; şu nota okunurken pek zayıf yazılmış ve bü
tün metm\ibimizi inceden inceye göstermiş gibi görünüyor efendün. Bendeniz demin de arz 
ettiğim gibi böyle siyasî kelimelerin altında mana ve mefhum itibariyle muhtacı tefsir şey
ler vardır. Biz de buna nüfuz edelim. Meselâ başlangıç iyi gitmiş -kendi içtihadıma göre-
son notada velev ihzarî bir surette olsun İzmit'te görüşelim deniyor. Zannederim bu evvel
ki notanın kuvvetini kudretini düşürüyor. Binaenaleyh bunun Meclisçe de münakaşası lâ
zımdır. Bizim evvelki notayı ve Avrupalıların notalarını karşı karşıya koyarak onlar ne de
mek istiyorlar, biz ne diyoruz? Bunu münakaşa etmemiz lâzımdır. Zannederim Heyeti Ve
kile arkadaşlarımızın nüfuz edemediği noktalara içimizde nüfuz edecekler bulunur. Çünkü 
içimizde onlardan daha siyasî düşünceli arkadaşlarımız vardır. Onların da fikirlerini almak 
için istical etmiyelim. Millet hayatiyle, mukadderatiyle, tarihiyle oynarken, çocuk mektepte 
kıraat okur gibi bir kıraat, altında alt tarafından bunu demek istiyoruz demeyelim. Bunun 
hakkında ariz amik düşünmek lâzımdır. Heyeti Celilenizden istirham ediyorum, bu müza
kereyi tehir edelim. Gece veya münasip zamanlarda arkadaşlarınız üçü beşi oturur onlar 
da Heyeti Vekile gibi birer birer grup teşkil ederler. Ya tasvip ederler veya şu, şu sekililer
de daha iyi olur diyerek bizi tenvir edin derler. Daha iyi olur. İstirham ederim bunun mü
zakeresi bir gün daha tehir edilsin, siyasetler böyle göründüğü gibi değildir. Ben bunun içe
risinde pek incelikler görüyorum, bunlara nüfuz etmek isterim. 

REİS - Efendim, Hüseyin Avni Beyin bir teklifi ve Çorum Mebusu Dursun Beyin aynı 
maalde bir takriri vardır. (Yarın olmaz, öbür gün sesleri). 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) - (Kastamonu) - Efendim, fevkalâde ehemmiyetli 
bir işte Meclisi Alinizin istediği gibi beyanı mütalaat etmesi tabii lâzımdır. Yalnız öbür gü
ne kadar talikte de zannederim mahzur vardır. Mademki yarın yevmi mahsustur, içtima 
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yoktur, onun için tensip ederseniz bir saat veya iki saat sonra içtima ederiz. (Çok doğru ses
leri). 

REİS - Efendim Çorum Mebusu Dursun Beyin takriri, Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin teklifine karşı Hariciye Vekili Beyefendi iki saat veya bir saat tatili münasip görüyor
lar ve bunu teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyetle bir 
buçuk saat tehiri müzakere münasip görüldü. 

Bir buçuk saat soma içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reisvekili Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) 

REİS - Efendim, celse kuşat edildi. 

İtilâf Devletlerinin 15 Nisan 1922 tarihli notasma verilecek cevabî nota üzerindeki mü
zakereye devam edilecektir : Söz Şeref Beyin. 

ŞEREF BEY (Edirne) - Efendim; 5 Nisan 1922 tarihli nota ile başlayan bu müzakerat; 
daha ilk notanın metnini okuduğumuz zaman bunun içinde hüsnü niyet mündemiç olup 
olmadığmı anlarız. O vakit bendeniz düşünmüştüm; fakat âlemi siyasette yapılacak ve da
ima yapmıyacağı işi yapacağım diye söylemek ve yapacağı işi gizlemek olduğuna nazaran 
siyasî notalar; daima, her tarafa çekilen lastikli sözlerle yazılır -bu bir kaidedir- o zaman 
Heyeti Vekiîenin buna cevaben yazıp da buraya arz ettiği notada siyasî bir lisan kullanıl
mıştı. Bu sefer verilen ceveba yazılan şu notayı bendeniz okudum ve şaşırdım. Bu, siyasî 
bir lisan ile yazılmış bir nota değildir. 

Çünkü siyasî nota bu Usan ile yazılmaz. Fakat bu maksadı müdafaa ve ifa için gayet 
güzel yazılmış ve gayet güzel tasvir edilmiştir. Çünkü notanın muhteviyatının birincisi, doğ
rudan doğruya onların bize tebliğ ettiği cihatın mütenakız görülen nokatını izah, ikincisi, 
doğrudan doğruya propaganda, yani davamızı propaganda şeklinde onlara göstermek; 
üçüncüsü, bence gayet güzel ve kati sözü söylemiş olmaktır. Çünkü İngiliz'ler Yunan'hla-
rm kuvvetini takviye etmek ve taarruz edecek bir hale getirmek gibi bir takım işler yaptık
larım duyuyor ve işitiyoruz. Daima İngiliz'lerin siyaseti ötedenberi bildiğimiz veçhile "... İh
timali yoktur. Onun için böyle uzun uzadıya münakaşat ile güya başladığımız davada gün
den güne sulh sözleri memleketin içerisine girecek ve güya asabımızın günden güne bir ta
raftan gevşemek, diğer taraftan da hiç na kabili inkâr olan birtakım hain propagandaların
da yol almak ve bizi nasıl olsa bir zaafa bırakarak istedikleri gibi birtakım ümitlerdir ki bun
ları bir çok istihbaratlarda işitiyoruz. 

Şimdi böyle uzun müzakere, münakaşa etmekten ise kati surette söylemek, ki efendi
ler; siz ne diyorsunuz? Biz şarkı karibde sulh ve müsalemeti tesis etmek istiyoruz, artık ci
handa sulh olsun... Âlâ: Biz, İslâm âlemi de diyoruz, ki biz de onu istiyoruz. Kasap oğlu de
ğiliz, ki adam kesmekle meşgul olalım, biz de yuvamızı şenlendirmek istiyoruz, sizin istedi
ğiniz bizim istediğimize tevafuk ediyor. O halde arada ne var? Arada şimdi böyle uğraşmak -
tansa, gel karşıma beyefendi; söyle istediğini, belki haklısın; çünkü verdiğin birinci notada 
sen Türkiye'yi canlı, hür, müstakil olarak kendi topraklarında yaşatmak gayesini besliyo
ruz, diyorsun; bunu diyen, karşımızdaki... Teklif ettiği şeraiti sulhiyeyi tutmuyor. Bu nota 
onu gösteriyor ve iyi gösteriyor, imaen, sarahaten, zımnen gayet iyi gösteriyor efendim. 

İkincisi; efendi, bu müzakere ile ne olacak? Mademki sulh istiyorsun gel karşıma; ben 
de söyliyeceğimi söyliyeyim, sen de söyleyeceğini söyle, belki anlaşırız. Notada lafız itibariy
le bir iki yere itiraz ediyorum : Birincisi; diyorum ki dördüncü sahifede : "vüsatındaki mem
leketlerden mahrum edilmek suretiyle mağlup devletler arasında en ağır cezaya duçar olan 
Türkiye halkının..." Bendeniz Devlet ve millet için cezayı kabul etmiyorum. Bu "ceza" yeri
ne "en ağır zararlara" olmalı... Çünkü kabahat etmedik ki bize bir ceza versin. Onun için 
zarara tebdili istirham edeceğim. 

İkincisi; "hristiyan ekalliyetleri himaye etmek hususundaki mesaii insaniyeleri..." Ben
deniz onu insaniyetkâr bir mesaî olarak kabul ve arzu etmiyorum. "İnsaniyetleri" kelimesi-

131 

TBMM KUTUPHANESI



ni oradan kaldırıp yalnız "mesaileri" denince nota tekemmül etmiş olur. İşte şimdi yani per-
dei nikabı yüzünden atacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin rüştü siyasetini 
isbat edecek veçhile yazılmış bir vesika bir eserdir, bu, gayet güzel yazılmıştır. Yalnız bu iki 
kelimenin tashihi için bir takrir takdim ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) - Bendeniz Şeref Beyefendinin ikinci defa olarak 
Meclisi Alinize arz ettikleri iki kelime üzerine arz edecektim. Sözlerimden sarfınazar ediyo
rum, çünkü Şeref Beyefendi izah buyurdular. "Mesaileri" şeklinde tashihini teklif edecek
tim. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) - Efendim; bendeniz, bu notanın son fıkralarında hem bir tezat 
ve hem de bizim için bir çok mehaziri dai ahval hissediyorum. Tezat hangi noktada oldu
ğu, evvelâ bunu teşrih edeceğim : Bunların bize, evvelki tebliğ ettikleri notada diyorlar ki : 
"filhakika Yunan Hükümeti..." diyor. Esasen teklif bu olduğuna göre şimdi bizim cevabi no
tamızda ne diyoruz; "Şu kadar var ki muhaberat ile geçecek zamanları... derhal sulh mü-
zakeratına mübaşeret eylemek üzere sahibi salahiyet murahhaslarımızın tespit olunacak 
tarihte İzmit şehrinde Düveli müttefikanı sahibi salahiyet murahhaslariyle buluşmağa..." 
vesaire. Şimdi demek oluyor ki biz, bu şeriati sulhiyenin hututu esasiyesini zımnen kabul 
etmiş oluyoruz, yalnız noktai muhtelife üzerinde imali fikrederek nokaü muhtelifeyi anlaş
mak üzere bunlardan salâhiyettar murahhas istiyoruz. Noktı muhtelife ise, esasaü sulhi
yenin hututu esasiyesinden teşaub edebilecek nokatür. Binaenaleyh; yalnız bu nokaü 
muhtelifeyi halletmek üzere heyeti murahhasayı istemek doğru değildir. Soma esasen bun
ların bizi tabi tutmak istedikleri oylama siyasetinden, talik siyasetinden son derecede içti
nap etmek lâzım gelecek iken biz şimdi bunlardan salahiyattar mümessiller istemek sure
tiyle meseleyi büsbütün talik etmiş olacağız. Zira bunlardan birisi murahhas tayin edecek 
on beş gün soma, birisi tayin ettim gelecektir filân diyecek, böyle bilmem ne dereceye ka
dar doğru olabilir. Bu ihzarı konferansı buraya iki ayda toplanmıyacak efendiler... Halbuki 
bunlar bizi öteden beri bir talik siyasetine tabi tutmak istiyorlar. Biz elimizle kendi boynu
muza bu taliki takmış olacağız. Bunun için biz bu tarz ile böyle yalnız nokatı muhtelife üze
rinde imali fikretmek ve yalnız nokatı muhtelifeyi anlaşmak için murahhaslar istemediği
miz doğru değildir. Yalnız esasatı sulhiye için murahhas isteyelim. Yoksa yalnız nokatı 
muhtelife üzerinde imali fikretmek ve bunları neticelendirmek için bir heyeti murahhasa is
teyelim. Bu olmazsa aylar geçecek, bizde istedikleri altı ay mütarekenin dört beş ayı geçe
cek ve bir şey neticelenmiyecek. Binaenaleyh her halde bu son fıkraların tashihi lâzımdır. 

REİS - Efendim tashihi için bir takrir verecek misiniz? 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) - Sureti tahriri nasıldır, ne gibi yazılmalıdır. 

LÜTFÜ BEY (Malatya, devamla) - Şimdi efendim bu hayati bir mesele olduğuna naza
ran tashih edilmelidir. Sureti tadilde Heyeti murahhasayı nokatı mühimmeyi halletmek için 
istemiyeceğim. Esasatı sulhiye üzerine tespit edilecek olan nokaün bizce şayanı kabul olan
larına kabul, şayanı kabul olmıyanlarım ret ile, bu suretle tashih edelim. Eğer buna Heye
ti Celileniz müsaade ederse bu akşam noktai nazarını tespit eder ve yarın Heyeti Celilenize 
arz ederim. Çünkü Heyeti Vekile bir hafta uğraşü, çalışü bize gönderdi. Ben ise yarım saat 
evvel notayı elime aldım. Böyle hayatî mühim bir maksat karşısında bir dakikada yazmam 
doğru olamaz ve yazıp veremem. M ah aza bunu yarma bırakırsanız bu akşam noktai naza
rımı tespit eder ve yarın Heyeti Celilenize arz ederim. Bu hususun Makamı Riyasetten reye 
konmasmı rica ederim. 

REİS - Efendim, evvelce reye kondu. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) - Yalnız takdim edeceğim hulâsanın yarma talik edilip edilme
mesi meselesini reye koymanızı rica ederim. 
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MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) - Düveli mutelifenin bize verdikleri notada şöyle deni
yor. "Filhakika Yunan Hükümeti müzakerat başlamadan evvel bu kabil bir şartı kabulden 
imtina edebilir." Yani tahliyeyi kabulden imtina edebilir. Kabulü halinde ya tahliyeyi le-
deliktiza yine harbe başlamak üzere kıtaatı harbiyesini Trakya'ya nakletmesine mümanaat 
etmek imkânsız olur diyorlar. Halbuki Anadolu'ya tahliye etmek meselesiyle (Eski nota 
sesleri)... İmkânsız olur diyorlar. Halbuki Anadolu'yu tahliyeye sebep olan kuvveti Yunan 
kıtaatı askeriyesinin tekrar Trakya'ya nakline mani olabilir zannederim. Eğer bizim ile rau-
hasematın, muharebatın devamım arzu etmiyorlarsa. Trakya'ya nakline de mani olabilirler. 
Şu halde buraya bir cevap verilmesi lazım gelirse bu en son cevabî notada yoktur. Şimdi 
bizim vereceğimiz notada cevap verilmemiş olduğu anlaşılıyor. Bendeniz bir şey anlayama
dım. Yani biz diyebiliriz ki siz Trakya'ya nakline de mani olabilirsiniz isterseniz. Böyle bir 
kaydın bu cevabî notamızda bulunması lâzımdır. Burada meskûtu anhtir. Burasmı Harici
ye Vekilinden soruyorum. Bir de efendim son notamızın üçüncü sayfasında "Hükümetimin 
tahliye hususundaki noktai nazarı kabul olunduğu takdirde 26 Mart 1922 tarihi notadaki 
davete imtisalen şeraiti sulhiyeyi berayı tetkik murahhaslarım göndermeye amade olduğu
nu evvelce de bildirmek şerefini ihraz etmiştim." Yani şunları vaat ile Başvekilin beyanatiy-
le tezat var diyoruz. Halbuki onların bize tebliğ ettikleri şeaiti sulhiyede öyle bir şart yok
tur. Anadolu'yu biz tahliye ettirmeyeceğiz demiyor bu adamlar. Tahliye ettireceğiz diyorlar. 
(Trakya sesleri) Yalnız Trakya hakkında ise Anadolu'ya yazılmamalıdır. Baksanıza "Trakya 
ve Asya'yı Suğranın zengin ve meşhur arazisinden mahrum etmek için harbetmiyoruz." Bu 
sözünüze muhaliftir teklifiniz, halbuki bu muhalif değildir. Burada Anadolu'yu tahliye 
ettirmeyeceğiz demiyor, Anadolu'yu tahliye ettireceğiz diyorlar. Bir de efendim Lütfi Beyin 
son ihzari konferans teşkili hakkındaki sözlerine bendeniz de iştirak ediyorum. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Bendeniz efendim "ceza" kelimesinin "zarar" kelimesine 
tebdilini söyleyecektim. Bendeniz burada yok iken Şeref Bey söylemiş, sözümden sarfına
zar ettim. 

REİS - Başka söz isteyen var mı? 

EMİR PAŞA (Sivas) - Efendim, Düveli itilâfiye şeraiti mütareke ve Anadolu'nun derhal 
tahliyesini kabul etmiyorlar. Yunan bunu kabul etse bile ordularını Trakya'ya nakletmek
ten mümanaat edemiyorlar. Soma sulh şeraitinin heyeti mecmuasımn kabulünü müteakip 
nokatı hususiyenin müzakere, münakaşa hakkı mahfuz kalmak şartiyle tahliye tarihi ile
riye alınabileceğinden ve tahliyeye mübaşeretten bahsediyorlar. Bendeniz yalnız şu cihet
ten nazarı dikkatinizi celbetmek isterim ki : Herhalde sulh şeraitinin, heyeti mecmuasmı 
kabulden evvel tahliye teklifini kabulden imtina ediyorlar. Soma yine şeraiti sulhiyenin he
yeti umumiyesini kabulden soma yani noktai hususiyenin müzakeresini kabul ediyorlar. 
Binaenaleyh dermeyan ettiğimiz tahliye şeraitinde ısrar etmekle beraber sulha müteallik bir 
ihzari şekilde müzakereyi kabul ediyorlar. Bendeniz diyorum ki mademki şeraiti sulhiyenin 
heyeti umumiyesi hakkında bir şey söylemeksizin ihzari şekilde müzakereyi kabul ettikten 
soma şeraiti mütarekeden olan Anadolu'nun tahliyesi hakkındaki ısrarımızı muvafık bula
mıyorum. Bunda ısrar yani mütareke şeraiti olmak üzere kabul ettiğimiz Anadolu'nun tah
liyesi meselesinde ısrar, iki suretle bendenizin fikrime dokunan cihetlerini arz edeceğim, ki 
birisi bu tahliye meselesine ısrarda bizim için acaba aczi ima etmez mi? İkincisi, biz ma
demki mütareke şeraiti, şeraiti sulhiyeyi müzakere etmek için ihzari bir surette müzakere 
kabul ediyoruz. Biz de mütarekenin şeraitinde kabulü esası mahfuz kalmak şartiyle bazı 
hususatının müzakere edilebileceği suretinde bir kayıt bırakmak istiyorum. Mademki şera
iti sulhiyenin ihzari bir surette müzakeresini kabul ediyoruz ve bunun için murahhas da 
göndereceğimizi söylüyoruz. Mütarekenin tahliye şeraitinde ısrar etmeyerek kendilerinin 
şeraiti sulhiyenin heyeti mecmuasmı kabulden sonra bir takım hususî nokatı münakaşayı 
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kabul ediyorlar. Mütareke şeraitinin ... Aynı suretle bazı nokatı münakaşa ve müzakere 
edebüeceğimiz ümidini vermekte hiç bir beis görmüyorum efendim. Bu Trakya şeraitinin 
şeyini de müzakereye yol bırakarak mademki müzakere ihzaridir, bunu da o zamana bıra
kalım diyelim. Bu tahliye meselesinde aynı hakla biz bunları ne vakit olsa tahliye ettirece
ğiz. Fakat sulha oturmadan Düveli itilâfiyeye bunda ısrar etmek acaba bir zaaf tevlit eder 
mi? Yani sulh yapmamak gibi bir fikir işrab etmesin, bendenizin maksadım budur. Madem
ki müzakeremiz ihzari olacaktır. Bu cihetle de kendi fikrimizi tamamiyle ortaya koymak 
doğru bir şey değil, kendilerinin koyduğu kuyut ve şurut gibi bu ciheti de biz müzakere ede
biliriz mealinde bir şey yazmak lâzımdır ve bu suretle tespit etmek lâzım gelir. Diğer cihet
lerine bir sözüm yoktur. Yalnız mütareke şeraiti olmak üzere tahliye esasının ısrarı mese
lesi bendenizi biraz düşündürüyor. Mademki bu müzakere ihzaridir, ihzari olacağma göre 
burada ısrar kaydı koymak doğru değildir. Bu ısrar kaydmda bir defa Yunanlılara tahliye 
ettiremeyeceğimiz gibi bize bir zaaf tevlit eder, bunda ısrar etmemek fikrindeyim. Diğer ci
hetlerine bir şey söylemiyorum. Mamafih bendeniz bir şey yazabilirim. Fakat bu müddeüe 
yazılamaz. Arkadaşlar da bunun müzakeresini bugün kabul ettiler. Bu cihetlerde herkes 
fikrini, mütalâasını beyan etmek lüzumunu hissediyorsanız ki lâzımdır, en hayati mesele
dir. Bu mesele hakkında herkes fikrini beyan etmek her halü kârda lâzımdır. Bu böyle anî 
suretle olamaz. Bendeniz teklif ediyorum. Hiç olmazsa yirmi dört saat somaya kalsın, za
rarı yok, herkes de mütalâasını beyan etsin, çünkü mühim meseledir. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) - Muhterem arkadaşlar, bendeniz bütün arkadaşlar gibi bu ce
vabı okudum. Bütün cevaplarda onlar bir şey anlatmak istiyorlar. Biz de anlamadığımızı 
gönderiyoruz. Fakat yalnız Ömer Lütfü Beyin şeysinden dolayı aşk ve hararete geldim ve 
söz istedim. Şu kadar var ki; den soma gelen kelimeler o kadar güzel bir bombadır ki on
lara o kadar iyi bir fişektir ki son derece... Hani bu harbe striknin vermek gibidir. Arkadaş
lar bunu yazan gayet iyi yazmıştır ve bunu kim yazmış ise doğrudan doğruya tebrik ede
rim. Arkadaşlar bu böyledir. Çünkü şu aşağıdaki son fıkraların tamamiyle kabulünü rica 
ederim. 

REİS - Efendim Hariciye Encümeninin bu babta mütalâası var mı? 

VELİ BEY (Burdur) - Aynen kabul ediyoruz. Encümen namma. 

REİS - Efendim, Hariciye Encümeni aynen kabul ediyor ve bu bapta mazbatasını Mec
lise arz ediyor. Hariciye Vekili Bey evvelce azayı kiram tarafından ilâve ve tebdili hakkında 
bildirilen bazı nokat hakkında malûmat verecektir. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Efendim, arkadaşlardan biri (Hı
ristiyan ekalliyetleri himaye etmek hususundaki mesaîi insaniyeleri) cümlesinden (insani
ye) kelimesini kaldırıp (mesaîsi) suretine kalbi, diğer (mahrum edilmek suretiyle mağlup 
devletler arasında en ağır cezaya) cümlesinden (cezaya) kelimesini kaldırıp yerine (zarara) 
kelimesi koymak hususunu teklif etti. Eğer Hariciye Encümeni bunun tebdilini muvafık gö
rürse biz bunda Hükümet namma bir mahzur görmüyoruz. Vakıa bunlar maksadı mahsus 
ile konmuştur ve alelimya konmamıştır. Malûmu âliniz mesaîi insaniye denmeyip te yalnız 
mesaî denirse kuvvetli bir tenkit vardır. Yani siz yalnız onlar için çalışıyorsunuz. Bu ise in
sanidir, değildir oradan bahsolunmuyor, bu var, sonra malûmu âliniz mağlup devletler ara
sında en ağır cezaya kelimesi, onlar daima kullanıyorlar ve zikrediyorlar. Mağlup oldunuz 
cezanızı çekmensiniz diyorlar. Biz onun için koyduk, mamafih ceza keumesinin yerine za
rar kelimesinin konmasmda ve mesaîi insaniyeleri cümlesinden insaniye kelimesinin kal
dırılmasında biz arkadaşlarca mahzur görmüyoruz. Eğer Hariciye Encümeni arkadaşları
mız da iltihak buyururlarsa ilâve edilebilir ki zaten Hariciye Encümeniyle Heyeti Celileniz 
arasındadır. 
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Sonra Ömer Lütfi Beyefendinin fikirlerinden heyeti murahhasayı yalnız nokatı hususi-
yenin tefriki için istiyorlarmış gibi bir şey anladım, halbuki bizim maksadımız o değil. Ma
lûmu âliniz okunduğu vakit görünüyor, heyeti murahhasayı nokatı hususiyenin tefriki için 
istemiyoruz. Biz diyoruz ki siz böyle bir şey istemiştiniz ve bize heyeti umumiyesini kabul 
ettiğiniz anda tahliyeye başlattıracağız diyorsunuz. Fakat aynı zamanda nokatı hususiye
nin münakaşası mahfuz kalmak üzere diyoruz. Burada müphem olarak bir şey yapılma
mıştır. Acaba bizim anladığımız gibi o heyeti umumiye dediğiniz şeyler bir takım cüzüler 
midir ve o cüzülerin her biri bir nokati hususiye midir ve binaenaleyh müphem olarak irat 
ettiğiniz filân, filân değil müphem olarak irat ettiğiniz nokatı hususiyenin münakaşası bi
zim noktai nazarımızdan bütün heyeti umumiyesini intaç edebilir mi, edemez mi? Bunlar 
gayri muayyen kalıyor. Yalnız bunu söylerken biz burada bir lakırdı söylemek istiyoruz, bu 
cümlede en mühim olan odur. Düveli müttefika şeraiti sulhiye heyeti umumiyesinden han
gilerini nokatı hususiye olarak telâkki ettiklerini tasrih etmemekle Hükümetimi tereddüde 
duçar etmiştir. Biz sarahaten söylüyoruz ki bizce nokatı hususiye demek şeraiti hususiye
nin heyeti umumiyesini teşkil eden noktaların her biridir demektir. Meselâ Trakya mesele
si bizim noktai nazarımıza göre bir noktai hususiyedir. Kapitülâsyonlar bizim noktai naza
rımıza göre bir noktai hususiyedir, Boğazlar meselesi bizim noktai nazarımıza göre bir nok
tai hususiyedir, demek istiyoruz. Yalnız girizgâh olmak için, çünkü ihzari bir konferansa 
davet ediyoruz ve ihzari konferansa davet... Onların bizden istedikleri şeyi yapmıyoruz. On
lar bize demişlerdi ki murahhaslarınızın isimlerini bildiriniz, biz muhahhaslarımızın isim
lerini bildirmiyoruz. Çünkü yukarıda söylediğim veçhile biz onlara ne dedik, evvelki nota
mızda yukarıdan aşağıya kadar tadat ettiğimiz sizin tarafınızdan kabul edildiği takdirde 
murahhaslarımızı göndereceğiz. Şimdi bunun için bu ihzari konferansa bir girizgâh yap
mak için. Zaten yukarıda söyledik, dedik ki : Sizin prensiplerinizle bizim kaidelerimiz ara
sında fark yoktur. Onun için karşı karşıya gelirsek mademki prensiplerde fark yoktur, o 
halde sizin tayin ettiğiniz şeraiti sulhiyenin bizim istediğimiz şeraiti sulhiyeye inkılâp ede
ceğini ümit ederiz diyoruz. Bir de bu girizgâhla diyoruz ki bunu tayin etmemekliğimiz içti
hatta, tefsirde tereddütleri ima ediyor. Bu tereddütleri izale için ihzari konferans istiyoruz. 
Binaenaleyh ihzari konferans istemek nokatı hususiyeyi tayin ettirmek için değil, açık arz 
ediyorum, ihzari konferansı istemek bunların asıl maksatlarına vakıf olmak ve oyunlarını 
ortadan kaldırmaktır. Çünkü milletin, çünkü memleketin uzun uzadıya böyle şeylere ta
hammülü yoktur. Biz bir an evvel ne yapmak lâzım gelirse, Cenabı Hak neyi takdir ettiyse 
o mukadderatı görmeye mahkûmuz ve mecburuz. Ha; bazı arkadaşlar dediler ki : İhzari 
şeklinde olmasm, zannederim Sivas Mebusu Mustafa Efendi söylediler, ihzari şekilde olma
sın da kati şekilde olsun dediler. Halbuki kati şekilde konferansa oturmak bizim pek işimi
ze gelmez, fikirlerim iyice anlamadan evvel, zaten Lord Gürzon bu bizim sulhumuz hakkın
da cereyan edecek devreyi üç devreye ayırmıştır. Kendi noktai nazarına göre : Biri mütare
ke devresi, diğeri mukaddematı sulhiye devresi, üçüncüsü sulh muahedesidir. Bize evvelâ 
mütareke yaptırmak, soma mukaddematı sulhiyeyi kabul ettirmek, ondan soma da uzun 
sürecek, malûmu âliniz muahede yapılacak. Yalnız bunları kabul etmekle muahede bitmiş 
olmayacaktır. Bilirsiniz reddettiğimiz Sevr muahedesi dört yüz şu kadar maddedir. İçinde 
kıyamet kadar meseleler vardır. Teferruat vardır. Onun için üçüncü devre uzun sürecektir. 
Biz şimdi bu devrelere ya bir dördüncü devre daha ilâve etmek veyahut onların mukadde
matı sulhiye devresini biz evvelemirde ihzari konferans devresine kalbetmek istiyoruz. 
Onun için ihzari konferans demekteki maksadımız budur. Hatta Efendi Hazretlerinin fikri
ni tatmin için dedik ki ihzari konferansta bir zemini itilâf bulunacak olursa o konferans ka
tî konferansa inkılâp eder. Onun için ihzari konferansı bir maksadı mahsusa binaen iste
dik. Sonra Sivas Mebusu Mustafa Efendi Hazretlerinin Loidcorc'un Trakya'ya ait ibaresine 
olan itirazı, malûmu âliniz bu gibi meselelerde biriııin sözü gibi nakledilu ken aynen nakle-
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dilmesi lâzımdır. Onun içindir ki biz Trakya'dan ve Anadolu topraklarından, İstanbul'dan 
bahseden sözü aynen naklediyoruz. Fakat bu maddedeki maksadımız, müşevviki lehimiz 
doğrudan doğruya Trakya olduğu zahirdir. Soma Emir Paşa Hazretleri tahliye hakkındaki 
ısrarı muvafık bulmuyorum, buyurdular, sebep olarak da bizim aczimizi işrap eder dediler. 
Halbuki biz tahliye hakkmda ısrar etmekle diyoruz ki siz mademki bize karşı mal, can za
yi etmeden tahliye ettireceğiz dediniz, öyle ise tahliye ettiriniz diyoruz. Biz tahliyede ısrar 
etmekle, cihana karşı sizce de müsellem olan tahliye keyfiyetinin harp ile meydana gelme
sinden sulh ile gelmek evlâdır diyoruz ve bunda ısrar etmekle zaafımızdan ziyade kuvveti
mizi göstermek istiyoruz. Çünkü bilmiyoruz, netice ne olacak? Çünkü bilmiyoruz karşımız
dakiler asıl karşımıza çıkmakta maksatları nedir? Karşımıza çıktıkları vakitte Heyeti Celi-
leniz ne suretle hareket edecektir, bilmiyoruz. Fakat kuvvet istimalinden evvel her türlü ve
saiti sulhiyeye müracaat etmeye kendimizi, mecbur demesem de, o suretle hareketi muva
fık göstermektir. Yalnız şuna dikkat buyurulsun ki biz tahliyeyi daima mütareke ile müte
radif olarak söylüyoruz. Yani bize tahliyeden bahsetmez iseniz mütarekeden de bahsetme
yiniz. Biz size mütareke teklifini yaparken, şu şu maksatlarla yapıyoruz gibi sözler de söy
lemiyoruz değil mi efendim?.. Onun için mütareke teklifine müterafiktir, gayri kabili iftirak-
tır. Bizce, mütareke olacak mı, tahliyede olacak. Çünkü siz bizden mütareke yapmak sure
tiyle muhasematın, menini, tahkim, kan dökülmesine mani olmak istiyorsanız biz de bu ar
zunuza iştirâkla beraber sizin hüsnü niyetinizin bir delilini istiyoruz. Söylediğiniz sözü yap
mak, söylediğin söz nedir? Bize mütarekeyi teklif ederken tahliyeyi yapacağız demelerini, 
ha dikkat buyurulursa tahliye meselesiyle ihzari konferans meselesi ayrı ayrı bir şeyler ol
muştur. Şimdi bir taraftan tahliye de ısrar ediyoruz, bir taraftan tahliye yapmaz iseniz si
zinle konuşmak istemiyoruz, demiyoruz. Biz mütarekeyi ancak tahliye için kabul ettik. Si
zinle konuşmaya başlasak da biliniz ki biz mütarekeyi kabul etmiyoruz. Yani bu suretle bir 
taraftan serbestli hareketimizi muhafaza etmek, diğer taraftan sulha serbestçe oturmak 
için her türlü temayülâtı göstermek istiyoruz. Zannederim ki milletin bize tevdi ettiği vazi
fenin ifası da ancak bu suretle olur. Bir taraftan elimizde mevcut olan kuvveti yettiği kadar 
istimal etmek, milletin haklarım istimal için her ne elimizden gelirse onu yapmak, diğer ci
hetten de bunu yaparken cihanın efkârını aleyhimize davet etmemek. Her türlü sulh emel
lerini göstermek, her türlü temayülâtinı göstermek ve neticeyi Cenabı Haktan başka bir 
kimseye bırakmaktan başka bir şey olamaz. Onun için Paşa Hazretlerinin tahliye zaafımızı 
gösterir sözlerine biz iştirak edemiyoruz. Çünkü biz Heyeti Vekile, yazdığımız bu nota da 
bunu gösterir, arkadaşlardan itiraz eden noksan başka bir şey kalmadı zannederim. 

MUSTAFA BEY (Kozan) - Burada siyasî ve iktisadî zencirlerden diyoruz da malî deme
mişiz. İktisadî deyince malî acaba iktisadînin içinde midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Devamla) - Biz iktisadî deyince malî mesaili de 
içinde farzettik. Fakat bilmiyorum, kaydı müfit olursa onu da koyabiliriz. 

REİS - Salih Efendi, sual soracaktınız, buyurunuz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Efendim beyanat, sualime hacet bırakmamıştır. 

HÜSEYİN AVNI BEY (Erzurum) - Efendim tahliye esasmı kabul etmeyip de ihzari kon
ferans teklif etseler ve İzmir gibi bir yerde teklif etseler buna karşı ne gibi bir vaziyet alına
caktır? Bunlar, mütareke olmasın yalnız hususî bir ihzari müzakereye girişebiliriz derlerse 
bunlara karşı, o zaman ne gibi cevap verecektir Hükümet, İzmit'i de istemiyorlar. Edirne'de 
veyahut İstanbul'da toplanacağız dediler. Bu kayıtlara karşı mutlak olarak zikrediyoruz. 
Tabiîdir ki bu gibi şeyleri mutlak zikretmek imkânı yoktur. Böyle bir cevap karşısında bu
lunursan ne yapacağız? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Devamla) - Efendim, konferansın Türkiye'de ol-
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masını zannederim Loidcorc nutkunda söyledi. Yahut Lord Gürzon. Fakat daha ziyade on
ların maksadı İstanbul'dur. Konferansın İstanbul'da olmasını istiyorlar. Konferansın İstan
bul'da olması bizim işimize gelmezdi. Açık esbabmı izah edeyim. Çünkü, malûmu âliniz bir 
yerde bir konferans olursa o yerin Heyeti murahhasa reisi kuşat eder ve alelekser onu Re
is intihap ederler. İstanbul'da konferans olduğu vakitte mutlaka İstanbul Hükümetinden 
de birisi gelecektir ve onun riyasetinde olacaktır. İkincisi; biz İstanbul'da bulunduğumuz 
zaman bizim vaziyetimiz harp ediyoruz. Henüz İstanbul'dayız siz o bir tarafa gidiniz, biz bu
rayı Vali ile idare ediyoruz, diyemeyiz. Binaenaleyh muhtelif nukaü nazardan İstanbul'da 
konferans olması ve o bildiğiniz Beyoğlu'nun binbir türlü entrikalı yerlerinde o konferansın 
inikadı bizim menfaatımıza muvafık değildir. Soma bu milletin hakkıdır, şerefi icabıdır. Bü
yük Millet Meclisinin tahtı idaresinde bulunan bir yerde konferansın olması. Onun için bir 
yer düşündük. Bunun en muvafık olduğu yeri İzmit'i düşündük. Devletlere karşı aykırı bir 
harekette bulunmuyoruz. Çünkü arz ettiğim gibi konferansın Türk topraklarında olmasına 
mütemayildirler. Hatta ben Fransa Hariciye Müsteşarı ile görüşürken İstanbul'u teklif etti
ği zaman, İstanbul'da olamaz dedim katiyen. Ya nerede olur dedi. Dedim ki Ankara'da yer
leştirebilecek oturtabilecek yerimiz olsaydı, Ankara'ya davet ederdik dedim. Verdiğiniz sö
zü yapıp da veyahut tahliye ettirmiş olsa idiniz İzmir'de yapardık dedim. Şimdi onun için 
Büyük Millet Meclisinin tahtı idaresinde bulunan bir şehirde konferansm inikadı, bizim 
için bir çok sebeplerle lâzım, buna imale edebilir isek bu bir muvaffakiyettir. İzmit'in tah
sisi -bazı müşküller çıkarsa müsaade ederseniz onu da iktiham ederiz- yani biz her veçhi
le sert gitmeyeceğiz, en mülayim halde gideceğiz, mülayim olmak âciz olmak demek değil
dir. Yalnız buna dikkat edeceğiz, mülayim olacağız. O mülâyemet de aczimizden değil, sulh 
arzumuzdandır. Soma efendim, diğer bir şey vardır. Malûmu âliniz bu konferans mahalli 
bizim toprağımızda olursa, o konferansa gelecek bütün azaların ibatesini, iaşesini, esbabı 
is tir aha tun biz temin etmeye mecburuz, bizim şehirlerimizde onları oturtacak yerlerimiz 
pek yok. Evlerimizin hayatma pek alışmamışlar, biraz güç olur. İzmit'e büyük gemileriyle 
gelirler ve orada otururlar, soma diğer bir mülâhaza daha vardır ki -onu Heyeti Celileniz 
notaya bir karar verildikten sonra- onu arz edeceğim. Nota hakkında bir karar verilmeksi
zin onu arz etmek münasip değil. İzmit'in müzakere sahnesi olmasının daha başka fayda
ları da vardır. Yani şimdi umumi olarak arz edebilirim. Heyeti murahhasamızı daha kuv
vetli teşkil etmek, daha açıktan, daha doğrusu, daha kati suretlerle görüşmek imkânını 
bahşediyor, soma İzmit'ten Ankara'ya doğrudan doğruya İzmit merkezinden telgraf muha
beresi imkânı vardır ki en mühim noktalardan birisi de budur. Binaenaleyh İzmit'i intihap 
etmekten maksadımız da budur. Ha;., buyurdukları gibi İzmit'i kabul etmedikleri takdirde 
tahliyeyi kabul etmeyerek başka bir şehre gelin derlerse onu da o zaman düşünürüz, yine 
Heyeti Celilenizde o zaman müzakere ederiz. O zaman kabul mu edeceğiz, ret mi edeceğiz? 
Bir karar veririz. Yalnız bizim taleplerimiz mukayyiden olduğu için o kayıtların haricinde 
bize bir teklifte bulunurlarsa tabiî o teklife karşı bir cevap vermekkğimizde serbestli hare
keti haiz oluruz. Çünkü bir şey ile mukayyet değiliz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Müsaade buyurursanız, suallerim ikmal olunmadı 
efendim. 

REİS - Bir sual sordunuz, cevabını aldınız. Buyurun Emir Paşa. 

EMİR PAŞA (Sivas) - Efendim; bu arzu olunan ihzari konferans tesis olunduğuna göre, 
ihzarî bir müzakerenin temininin bütün manasiyle taraftarıyım, bendeniz onun için -mü
tareke şeraitinden olmak üzere- tahliye meselesinde ısrar etmek fikrinde değilim efendim. 
Girizgâhlı bir surette söylemek taraftarıyım. Binaenaleyh zaaf meselesine gelince; bendeniz 
zaaf değil tahliyede kimsenin muavenetine ihtiyaç mes etmeksizin tahliye kudretini haiz ol
duğumuz halde tahliye ettirmek için bu ısrar edişimiz hoşuma gitmiyor. Bunun bir zaafa 
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hamledilmesinden çekiniyorum. 

Evet; İngiltere'nin efkârı umumiyeye ehemmiyet vermek mecburiyeti devrini geçirdiği 
şöyle bir sırada, efkârı umumiyeyi iğfal edebilecek bir surette ısrar etmeyi ve serrişte ver
mekten çekinmeyi muvafık buluyorum. İhzarı bir müzakereye de halel getirmemek için gi-
rizgâhlı bir surette bir cevap verilmek lâzım demek istiyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Ordunun mütalâası Başkuman
danlığın Hükümete verdiği izahata göre tahliyesiz mütarekeyi kabul edemeyiz, bu katiyen 
ve katıbeten menfaatımıza, arzumuza muvafık değildir. 

EMİR PAŞA (Sivas) - Bu sulhu kabul etmemek lâzımdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Yok efendim, müsaade buyuru
nuz, rica ederim. Asıl meseleyi halledelim, mütarekeyi kabul edelim üç ay müddetle, üç ay 
müddetle neticede daha üç ay müddetle... "Haydi biz sizin dediklerinizi kabul etmiyoruz" 
dediler, bizi ileri sürdüler. Rica ederim, bugünkü vaziyete göre menfaatımıza muvafık mı
dır? Bu değil midir? (Katiyen sesleri) 

EMİR PAŞA (Sivas) - Sual soracağım müsaade buyurun. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) - Efendim, "mesaileri" yerine, "mesaîi insaniyeleri" ya
zılmıştır. Buna itiraz ettiler. İnsaniyet kelimesini kaldıralım da "mesaü insaniye" kelimesi
ni koyalım dediler. Zatı âlileri de buna temayül buyurdunuz, bendeniz de o temayüle kar
şı ısrar ediyorum, kaldırmamak daha muvafıktır, mesaîi insaniyeleri, daha muvafıktır. 
Onun için bendeniz ipkasını istirham ediyorum. 

REİS - Tadil teklifi mi vereceksiniz? Sorduğunuz sual değil. 

MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Erzincan) - Efendim kısa bir zaman ile tahdidi ve bu zama-' 
nı tayin edeceğimize ufak bir kayıt ilâvesi mümkün müdür? Bu suretle oyalamak mahzu
rundan içtinap etmek, kurtulmak suretiyle böyle bir şeyin buraya ilâvesi bu konferansın 
zamanını kısa bir zamanla tahdit etmek mümkün müdür ve muvafık mıdır? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Efendim, malûmu âliniz şimdi üç 
hafta zarfında murahhaslarınızı göndermenizi teklif ederiz, dediler. Bizim tarafımızdan da 
böyle bir zamanı muayyen, kısa bir zaman için istemek veya şimdi kısa bir zaman zarfında 
müzakeratı bitirmek için maksatlarım bildirmektir değil mi efendim? Maksadı âliniz bu ise 
bunu böyle umumî bırakmaya müreccah değildir, çünkü mahzuru dâidir değil mi efendim? 
Bize bakınız, bunlar ne cevap verecek? Ya kabul edecek ya etmiyecekler, başka bir şey de
ğil. Kabul ettikleri takdirde gidilecektir, mesele yoktur. Kabul etmedikleri takdirde biz öyle 
şu zaman, bu zaman gibi çok söz söylemiş olmuyoruz değil mi efendim? Notamızda bir ta
raftan bütün efkâr ve amalimizi ifade etmek, cihanın efkârına müracaat etmek, fevkalâde 
sulhçu gözükmekte, mümkün olduğu mertebede sulha müheyya olmakla beraber, metane
timizi ima etmekle beraber her halde gerek halen; gerek istikbalen haysiyetimize gelebile
cek ufak şeyleri düşünmediğimiz lâzım. O mülâhazaya binaendir, yoksa buyurduğunuz gi
bi öyle bir zaman tayin edecek olursak, daha kuvvetli tahdit edilmiş olsaydı bizim koyaca
ğımız maksada daha iyi olabilirdi. Fakat ne cevap alacağımızı bilmediğimiz için böyle bırak
mayı muvafık bulduk. Heyeti Vekile arkadaşlarınız dün akşam sırf bu cümle üzerinde ariz 
ve amik, belki yarım saat düşündüler, nihayette böyle olması tensip edildi. 

HAŞİM BEY (Çorum) - Müsaade buyurulursa âcizleri bir sual irat edeceğim : Acaba şu 
cevabî notada, yani kabul edileceğini farz ederek söylüyorum, yüzde kaç ümidimiz vardır? 
Düveli mutelife bunu kabul edecek, Hariciye Vekili Beyin elbette bir hesabı vardır, malu
matı vardır. Onun için soruyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Malûmu âliniz, umuru hariciye, bilhassa umuru siya-
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siye hesaba, saymaya sığar şeyler değildir. Bunun istatisüki yapılamaz. Binaenaleyh bunu 
şu kadar zamanda, bu kadar zamanda söylemekten acizim. 

REİS - (Haşim Beye hitaben) : Bir sual sormaya hakkınız vardır, bir sual sordunuz ce
vap da aldınız, münakaşa, muhavere usulümüzde yoktur. 

HAŞİM BEY (Çorum) - Bir sual mi efendim bu? 

HASİP BEY (Maraş) - Notanın ikinci sayfasında gerçi Yunan fecayiinden bahsolunuyor 
ve bu da tahliye hususundaki ısrarınızın esbabı mucibesini teşkil ediyorsa da, bu fecayii 
düşmanlar işittikçe memnun kalıyorlar, bunun tayyı mümkün değil midir? (Gürültüler) 
Bu, notanın tarzı tahririnden çıkarılsın. (Gürültüler) 

HARİCİYE VEKİLİ (Devamla) - Notanın tarzı tahriri pek râna bir surette gösteriyor ki 
bu nota Devletler tarafından bize verilen o kısa bir nota değildir. Biz cihana karşı bu sözle
ri ne kadar tekrar edersek o kadar hakkımızdaki kuwetimizi gösteririz. Hatta müsaade bu
yurursanız şimdi son sualler bittikten soma sayam esef bir haber üzerine birer cümle da
ha ilâvesini Heyeti Çelerinizden rica edeceğim? O da masum İslâm kanlarını yeni kurban
larla tezyit eylemektedir, cümlesinden soma (son günlerde ezcümle kalyanın tahliye ettiği 
Söke taraflarında köyleri yakmak ve ahaliyi katliâm etmek suretiyle irtikâp ettikleri meza
lim bu iddiamızın yeni bir delilidir.) diyeceğiz, bu cümleyi ilâve edelim. (Hay hay muvafık 
sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim bu, zaman zaman geçmekle beraber şimdi 
Hariciye Vekili Beyefendi de buyurdular : Ordu sureti katiyede tahliye esasmı kabul etmiş
tir. Hariciye Vekili Bey; ordu alettir, ordudan fikir alınmaz, fikir meclisindir, ordu mecbur
dur. Bir kere bu bahsi kabul etmem, İkinci, bendenizin sualden maksadım verilecek nota
da alınacak cevaba göre bizim şu teklifimize ne gibi aksedecektir, buna karşı tedbir alın
madan, ne imza edilir ve ne de verilir. Buyurdunuz ki, ne cevap gelirse onun da cevabmı 
veririz. Hayır, evvelâ gelecek cevabı düşünür sonra yazarız. Şimdi tahliyeyi kabul etmiyo
rum dedi. Biz bir şeyle mukayyediz, o da ihzari müzakere ile kabul ediyoruz dedik. Şu şart
la ki ihzari müzakereyi kabul ediyoruz, demiyoruz. Diyoruz ki ihzari müzakere yapmak üze
re bu hususta buraya geliniz. Şimdi onlar bizi tutacaklar, diyecekler ki, ihzari müzakere 
yapmak şöyle dursun mütarekeyi de yapmayınız. İstanbul'da, Edirne'de veyahut Roma'da 
ihzari bir müzakere yapalım. Eğer bizim zararımıza olarak yarın böyle bir müşkülât karşı
sında kalırsak Hariciye Vekâleti siyaseti umumiyesince tespit edilecek gaye nedir? Bende
nizin sualim bu idi. Buna dair bir cevap alamadım. Soma şurada dördüncü sayfada bir 
kelime vardır. (Hoca Vehbi Efendiyi göstererek) Efendi Hazretlerinin de nazarı dikkatini cel-
betmiştir. (Meşru ve mütevazi olan gayeler) Mütevazi olan gaye gerçi nisbeti millet amma, o 
kelime orada meşru bir mütevazih olsa daha münasiptir. Yani mütevazi gaye olamaz, çün
kü gayeye matuftur. Mütevazi gaye muvafık olmıyacağı tarzına ben de iştirak ediyorum. Siz 
de müsaade ederseniz meşru ve mütevazi kelimesiyle tashih edelim. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Şimdi, birinci nokta her daim tek
rar edilmesi elzem olan bir şeydir. Zannederim Hüseyin Avni Bey biraderimiz de tamamiy
le benim gibidir, her şeyi ehline bırakmalıdır. Her şey hakkında karar vermeden evvel mu
hakkak milletin hayatı ve mematını elinde tutan ordunun reyi alınmadan, hangi Heyeti Ve
kiîenin; hangi Meclisin nefsülemri muvafık olur? Verdiği karar nefsülemre tabidir. Rica ede
rim, burada ordu dediğiniz Başkumandanlıktır, ordu dediğimiz Erkânı Harbiye Riyasetidir, 
ordu dediğimiz Müdafaai Milliye Vekâletidir. Ordu dediğimiz Ordu Kumandam değildir. Ri
ca ederim onları niçin vekil ettiniz? Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti yine vekâlettir. Mü
dafaai Milliye Vekâleti yine vekâlettir. Başkumandanlığı cümlesinin basma getirdik, ne 
için? Arkadaşlar düşmanı atmak için ise düşmanı atacakların evvelâ kendisine sormak lâ-
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zımdır. Ondan sorarız, benden değil. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hayır onu sual sormadım. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - İkincisi, buyurdular ki : Evet onda hakları olabilir. Siz 
bir teklif yapıyorsunuz. Amma bu teklife gelecek cevabın ihtimalâtı müteaddidesini nazarı 
itibara alarak ve onların içersinde mahzurlar da olacağmı düşünerek bunlara karşı yanlış 
hareket ediyorsunuz. Bu sual sorulmalıdır. Bendeniz ne dedim! Gelecek cevaba göre düşü
nürüz. Gelecek cevabı, düşünürüz demek bu sözleri yalnız Hariciye namına söz söylemiyo
rum, aynı zamada Heyeti Vekile namına söz söylüyorum. Bunları yazarken elbette ve elbet
te Hükümet bunları düşündü. Fakat Meclisi Âlinizde, şu cevap gelirse şunu yapmak, bu 
cevap gelirse bunu yapmak mümkündür diye bunu izah etmekten ise o cevap geldiğinde 
mesuliyetini deruhte eden arkadaşlar, biz Heyeti Vekile böyle böyle ihtimalleri nazarı dik
kate almıştık, şimdi şöyle bir cevap geldi. Buna göre hareket edeceğiz desek... (Doğru ses
leri) Soma efendim, oradaki söz (Meşru ve mütevazıdır) kelime balâpervazane değildir de
mektir. Müsaade buyurursanız, bunu şey etmeğe de mecbur idik. Belki cümlede, belki ter
tipte iyi edebiyata vakıf olmayan bir hal olabilir. Biz bu kelimeleri yazarken daima bunu 
Fransızca gönderildiğini nazarı dikkate alarak yapıyoruz. Eğer ibarede düşüklük varsa 
bundandır. Fakat söylemek istediğimiz mütevazıdır. Bizim haklarımız meşrudur. Fakat ba
lâpervazane değildir. Efendiler, biz Osmanlı İmparatorluğunun ismi ile sizin karşınızda bu
lunuyoruz. Bağdat'tan, Basra'dan, Belçika'dan olan yerleri istemiyoruz demektir. Onun için 
kelime mütevazidir. Başka şeye lüzum yoktur zannederim. (Kâfi kâfi sadaları) 

Efendim bu cümlenin ilâvesini de teklif ediyorum, kabul eder misiniz? 

REİS - Efendim, heyeti umumiyesini reyinize arz etmeden evvel Hariciye Vekili ikinci 
sayfanın dördüncü fıkrasında (Masum olan islâm kanlarını yeni kurbanlarla tezyit eyle
mektedir) cümlesinden soma (Son günlerde ezcümle İtalya'nın tahliye ettiği Söke tarafla
rında köyleri yakmak, ahaliyi katliâm etmek suretiyle irtikâp ettikleri mezalim bu iddiamı
zın yeni bir delilidir.) 

HASAN BEY (Trabzon) - Reis Bey; "Yunanlılar" kelimesini ilâve edelim. Yunan ordusu
nun irtikap ettikleri mezalim demek lâzım gelir. (Doğru sesleri) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Pekâlâ, doğru... 

REİS - Yunun ordusunun -tekrar ediyorum son günlerde ezcümle kalyanın tahliye et
tiği Söke taraflarında, köyleri yakmak, ahaliyi katliam etmek ika ettikleri e f ali iddia ettiği
miz mezahmin yeni bir delilidir, cümlesinin ilavesini teklif ediyor, Hariciye Vekili... Bu fık
rayı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın; (Ekseriyeti azime ile kabul edildi) 

Efendim, müzakerenin kifayetine dair takrir var, tadil teklifleri de var, Hasan Fehmi 
Beyin, Lütfi Beyin ve Hüseyin Avni Beyin de hakkı kelâmları vardır, ewelemirde müzake
renin kifayetini reyi âlinize arz edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Mü
zakerenin kifayeti ekseriyeti azime ile kabul edildi. Takrirleri okutuyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 

Heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfidir, bir defa da Hariciye Encümenini dinle
yerek tashih için verilen takrirlere geçilmesini teklif eyleriz. 

22 Nisan 1338 

Gümüşhane İzmir 

Hasan Fehmi Mahmut Esat 

REİS - Efendim, Hariciye Encümeni, mazbatasiyle notayı aynen kabul ettiğini arz et
miştir, zannederim. 
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Riyaseti Celileye 
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1. Müzakere kâfidir. 

2. Cevabî nota müsveddesinin reye vaz ve kabulünü teklif eylerim. 

Karahisarı Sahip Biga 

Mehmet Şükrü Hamit 

Canik Canik 

Emin Şükrü 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, nota cevabmm aynen kabulünü teklif eylerim efendim. 

22.4.1338 

Ergani 

Sırrı 

Riyaseti Celileye 

Nota müsveddiesinin dokuzuncu fıkrası, ki dördüncü sayfada muharrerdir. İşte o say
fanın ikinci satırındaki "Cezaya" kelimesinin "zararlara" tebdilen tayyını teklif eylerim. 

Muş 

Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 

Notada (ceza) yerine (zararlara) kelimesinin yazılmasını ve mesaîi insaniyeden "insani
ye" sözünün tayyını teklif eylerim. 

Edirne 

Şeref 

Riyaseti Celileye 
22.4.1338 

Cevabî nota heyeti umumiyesi ve tarzı tahriri itibariyle güzeldir, şayanı takdirdir. Yal
nız berveçhi âti ufak tefek kelime tadilâtı yapılmasını lüzumlu görmekteyim : 

İkinci sayfada alttan onuncu satırdan Hıristiyan kelimesinin kaldırılması; alelıtlak 
ekalliyetler demek kâfidir ve mesaîi insaniye yerine yalnız mesaî kâfidir. 

Üçüncü sayfa üstten üçüncü saüra esasen Yunanistan ile alâkai katiyesi olmayan şe
raiti sulhiye suretiyle tasrih etmeli. Vakıa notada aşağı tarafta da buna dair kayıt varsa da 
burada tekrarı da faydalı olur. Üçüncü sayfa alttan sırf müslüman olduğu için kaydı behe
mehal tay olunmalı ve bu satırın başındaki Hıristiyan kelimesi yerine de (diğer milletlere) 
diye yazmalıdır. Bu suretle arzu edilen mana zaten tahtında müstetirdir. 

Esasen alemi İslâm, Türk davasını kavramış ve pek iyi müdafaa etmektedir. Notanın 
bu kısmının alâkalı kalması âlemi İslama karşı propaganda yapmak maksadiyle yazıldığı 
anlaşılıyor. Bundan gelecek fayda zararından fazla olacağma kaniim. 

Dördüncü sayfa üstten ikinci satır : En ağır ceza yerine en ağır zarar komak daha doğ
ru olur. 

Beşinci sayfanın üstten beşinci satırın başına (. . . tarihli notada kendilerine salâhiyet 
ita olunduğu bildirilen Düveli müttefika murahhaslarının tarzmda yazılması bu İzmit içti
mainin hiç bir suretle Düveli mutelife notasmda, mezkûr esasatı sulhiyenin kabulü mana
sını tazammun etmiyeceği ve tamamen ihzari mahiyette olacağı noktai nazarını daha sarih 
ifade eder fikrmdeyim. 

Trabzon 

Hüsrev 
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Riyaseti Celileye 
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Notaya yazılan cevap müsveddesi en muvafık bir şekilde, olup ancak Ömer Lütfi Bey 
arkadaşımızın teklifi veçhile "ceza" kelimesinin "zarar" kelimesine tahvilinden sonra aynen 
kabulünü arz ve teklif eylerim. 22.4.1338 

Dersim 

Abdulhak Tevfik 

Riyaseti Celileye 
Notanın nihayeti olan (şu kadar var ki) den sonrası katiyeti ihlâl su götürür yeri bu

lunduğunu ima ediyor. Bu notaya muvafık cevap verecek olsalar bile ihzari müzakereye ta
liki mesele etmelerine sebep olacaktır. Böyle bir teklif ve tedbirin, notaların tevali edeceği 
anlaşılırsa o zaman yani nihayete saklanmasını ve (şu kadar var ki) ile başlayan son fıkra
nın tayyını teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Necip 

Riyaseti Celileye 

(Şu kadar var ki) fıkrasından soma (Esasatı sulhiye hakkında) bir fıkranın ilavesini 
teklif eylerim. 22.4.1338 

Siverek 

Lütfi 

Riyaseti Celileye 

Düveli itilâfiye murahhaslarının evvelce dermeyan ettikleri şeraitten ahiren vermiş ol
dukları cevapla rucu etmiş olmalarını, mücerret bizi oyalamak ve bu sebeple düşmana da
ha ziyade iktisabı kuvvet için vakit kazandırmak istediği manasını veriyoruz. Bir taraftan 
da İzmit'te, tarafeyn murahhasları arasında muhtelif nokatı nazar üzerinde münakaşa ic
rası için teklifatta bulunmakla düşmana bu fırsatı biz vermiş oluyoruz. Binaenaleyh eğer 
bu suretle imrarı evkat bizim için daha ziyade iktisabı kuvvet etmeyüp te düşman için da
ha ziyade istifade bahş olduğuna Hükümet kani ise notadan bu (İzmit'te murahhasların iç
tima) fıkrasmm tayyını ve cevabm daha katî verilmesini teklif eylerim. 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 

Arkadaşların bazılarının talebi veçhile (mesaîi insaniyeleri) terkibinden (insaniye) keli
mesi tayyolunursa Hıristiyan ekalliyetlerin himayelerini ve binaen taassubu Hıristiyaniyle-
rini yüzlerine vurmak gibi bir nezaketsizlik olacağından mezkûr taleplerin reddiyle (mesaîi 
insaniyeleri) tabirinin haliyle ipkasım talep ve teklif eylerim. 

Sivas 
Mustafa Taki 

Riyaseti Celileye 

Cevabî notanın muhtacı tadil olan cihetleri hakkındaki nukatı nazarımı şifahen arz et
tiğim veçhile tespit etmek üzere ikmali müzakerenin yarma talikim teklif eylerim. 

Malatya 
Lütfi 

REİS - Hariciye Vekili Beyefendi; bu bapta cevaplarınız var mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Birer birer cevap vermek icabet-
mez. Zannediyorum, ki kâfi derecede cevap verdim. 
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HÜSREV BEY (Trabzon) - Efendim, bendeniz mühim mesailde kullanmış olduğumuz 
usulle doğru yola çıkacağımızı zannetmiyorum. Bir usulümüz var. Ret veya kabul veyahut 
şunu istiyorum deniliyor. O takrirler bir mesele üzerine değil ki.. Efendim görülüyor ki Mec
lisi Ali; notayı heyeti umumiyesiyle kabul etmiştir. Yalnız ufak, tefek kelimeler ilâve edilmek 
isteniyor. Bu iş, dostlar alış verişte görsün değildir. Mademki böyledir, bmaenaleyh bende-
nizce bu takririn heyeti umumiyesini Hariciye Vekili Beye verelim. Lütfen mütalaa buyur
sunlar, Meclisin Heyeti Umumiyesinin fikrini de alsınlar, ona nazaran yapsınlar değil mi 
efendim? Hatta bazılarını, kabul buyurduklarını da burada söylediler. (Doğru sesleri) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Efendim; bundan maksat müzake
renin tehiri ise doğrudan doğruya ona gidelim, onu mevzubahis edelim. Yok, eğer tehiri de
ğil de bu takrirlerin yegân, yegân tetkiki ise veriniz bendenize birer birer tetkik edeyim. Yal-
nrz zannediyorum ki bu takrirlerin ekserisine cevap verdim ve fikrimi izah ettim. Binaena
leyh şimdi vereceğim cevapları evvelce verdim, zannederim. Eğer Heyeti Celileniz, tasvip bu
yurur da tekrar tetkik edilsin denirse onu da yapayım. (Hayır, hayır sesleri) 

REİS - Efendim, Hüsrev Beyefendinin beyanatına mukabil Hariciye Vekili Beyin müta-
laatını dinlediniz. Buna nazaran Hüsrev Beyin takririni reyinize arz ediyorum. Yani takrir
ler Hariciye Vekâletine havale edilsin; neticeyi ayrıca müzakere edelim, diyorlar. Bunu ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın? Kabul edilmedi efendim. Malatya Mebusu Lütfi Beyin 
takririni reye koyuyorum efendim. (Malatya Mebusu Lütfi Beyin Takriri tekrar okundu) 

REİS - Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

(Edirne Mebusu Şeref Beyin takriri tekrar okundu) (Hayır sesleri) 

REİS - Burada iki fıkra var. Birer birer reyinize koyacağım. Evvelâ notada ceza yerine 
zararları kelimesinin yazılmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Efendim tefrik etmek 
mümkün değil; muvafakat edenler lütfen ellerini kaldırsın. Efendim; ellerinizi indiriniz. Ar
kadaşlar rica ederim yerlerine otursunlar. Diğer suretle reye koymağa mecburum. Notada 
"Cezaen" yerine "Zararlara" kelimesinin yazılmasını arzu edenler lütfen ayağa kalksınlar? 
Efendim notada cezaen yerine zararlara kelimesinin yazılması ekseriyetle kabul edildi. 

İkinci fıkrası, mesaîi insaniyeden, insaniye kelimesinin tayyını teklif ediyor. Bu tayyı 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın?.. Kabul edilmedi. 

HÜSREV BEY (Trabzon) - Reis Beyefendi, usulü müzakere hakkında bir şey arz edece
ğim. Maksadım anlaşılmadı. Şimdi Hariciye Vekili Beyefendi gerek insani kelimesinin ve ge
rek zarar kelimelerinin Heyeti Vekilece kabul olunduğunu ve yazıldığını söylemişti. Şimdi 
reye konduğunda hay, hay diye bağırmıştık. Beş el kalktı. Onun için bununla oynamağa 
vaktimiz yoktur. (Gürültüler ve handeler) 

REİS - Efendim, müsaade buyurun. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) - Usulü müzakereye ait söyliyeceğim. Efendim, ma
lumu âliniz mesaili hariciyenin Mecliste müzakeresi için nizamnamemizde ayrıca bir fasü 
temin edilmiştir. Bu diğer kanunlar gibi tadilname şeklinde müzakere edilmez efendim. Va
kıa tadilname veriliyor. Fakat Hariciye Encümenine Heyeti Aliyenizce diğer encümenlerden 
daha fazla salâhiyet verilmiştir. Meclisin nazarı dikkate alıp kabul edeceği her hangi bir 
takriri Hariciye Encümeni mucib görmezse nizamnamenin tarzı tahririne göre Meclisin on
dan feragat etmesi lâzım gelir. Bunun için işi uzatmaktansa Hariciye Encümeni şu okunan 
takrirlerden hangisini kabul edecek veya tashihler arasında hangisini kabul edecek ise bu
nu söylesin, işi süratle halledelim. Bunun için Hariciye Encümeninin bir mevkii mahsusu 
vardır ve onun reyine müracaat zaruridir. Nizamnameye riayet ettiğimiz takdirde.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - O İstanbul Meclisinde. 
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HASAN FEHMİ BEY (Devamla) - Hatıra gelir ki Meclisin ekseriyetinin kabul ettiği nok
tai nazarda Hariciye Encümeni aksim iltizam ederse mutlaka ekalliyetin reyi ile mi mukay
yet olacağı? O vakit efendiler, encümeninizi değiştirmek icabeder. Yoksa mesaili hariciyede 
alelusul her şeye karar verilmez. Bunun için Hariciye Encümeninin hakkını teslim edelim. 
Bu tekliflerden hangisini kabul edebilecektir. Ondan soma Meclisi Alinin mutlaka ısrar 
edeceği noktalar varsa o ayrı bir mesele teşkil eder. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, cidden arkadaşlarımız mühim bir noktaya 
işaret buyurdular. Yalnız Hasan Fehmi Bey zannederim yalnız bir noktada Meclisimizin 
şekline isabet buyurdular. Çünkü Meclisimiz öyle buyurdukları gibi değildir. İş içinde isti
cal vardır. Zira bizim Meclisimiz her sıfatı camidir. Binaenaleyh bu tadilnameler Encüme
ne verilmeli ve bunun üzerine tetkik edilmeli. Bunların dercinde fayda nedir diye bir maz
bata ile gelirlerse isabet ederler. Fakat bizim Mecliste bir hassa, bir hastalık vardır ki o da 
alelacele bir işi çıkarmaktır. Bunda teemmül lâzım ve teenni lâzımdır. Bu tadilnameleri En
cümene verelim. Encümeni Hariciye iki saat soma biz bunların dercinde bir mahzur varsa 
tekrar bize bildirilsin. Fayda varsa dercedilsin ve bitsin. Eğer biz bu zihniyetle müstacelen 
iş çıkaralım dersek bu hata devam eder. Efendiler; o nizamname, yarın bizim ihtiyacımıza 
kâfi değildir. Bu günkü ihtiyacımız budur. Hariciye Encümenine veririz. Hariciye Vekili Be
yefendi ile bir saat, iki saat müzakereden sonra bizi ikna edecek delil ile gelirler. Bu ibare
lerin ithalinde şu zarar var, konmamasında şu fayda vardır diye mazbata ile gelirler ve bi
zi bu suretle tenvir etmelidirler. Takrir veren arkadaşlarımızın mütalaası alınmadan takrir
ler reye kondu. Tabu bu müşküldür. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) - Usulü müzakere hakkmda söylendi, yine aksi takarrür et
ti. 

REİS - Niçin söylüyorsunuz efendim, söz vermedim. (Handeler) Hariciye Vekilinden 
sordum. Ben bu takrirlerin ekserisine şifahen cevap verdim buyurdular. Ayrıca tamikine ve 
mütalaasına lüzum görmüyorum. Fakat tehirini Heyeti aliyeniz arzu ediyorsa ki o da şim
di reyinizle arzu etmiyoruz dediniz. Binaenaleyh Hasan Fehmi Beyefendinin ifadelerine Ha
riciye Encümeninin mütalaası varit olacağı söylendi. Hariciye Encümeninin rey ve mütala
alarının sorması lüzumuna kani olduklar mı anladım. Onun için Hariciye Encümeni Maz
bata muharriri bey bu hususta söz aldı, ona söz veriyorum. Bu suretle neticeye vasıl ola
biliriz. 

VELİ BEY (Burdur) - Efendim, Hariciye Encümeniniz cevabi nota hakkındaki noktai 
nazarını mazbatasmda bildirdi ve dedi ki bu müsvedde aynen kabul edilmelidir ve Encü
men ekseriyeti ile bu müsveddeyi tasdik etmiştir. Kabul edilmelidir, Encümen yine ekseri
yetle müsveddeyi tespit etmiştir. Binaenaleyh Encümen hissiyatını, kanaaünı, noktai na
zarını bu mazbatada izhar etmiş bulunuyor. Bu kanaatim Encümen izhar ederken Heyeti 
Celilenin durudıraz mevzuu münakaşası olan kelimat, cümleler üzerinde münakaşalarda 
bulundu ve Heyeti Vekile tarafından getirilen müsveddenin ihtiva ettiği kelimelerde ve cüm
lelerde mevcut olan meaninin ve oraya o kelimelerin konulmasını pek mütevazin, pek raa-
hirane ve maksadı pek ziyade temine kâfi olduğu kanaatini izhar etti ki onu aynen muha
faza hususunda musir kalmıştır. Bunun için rica ederim bu gibi siyasi metinlerde kelime
leri ulu orta ilhamlarla tebdil etmekten ise kâmil, etraflı, uzun düşüncelerin mahsulü olan 
metni aslinin ana fikirleri mademki mafhuz kalacaktır, kelimatın mafhuz kalmasını iltizam 
edelim ve Hariciye Encümeninin mazbatası ki Hariciye Vekili Beyefendinin kabul ettiği ba
zı tadilât müstesna olmak üzere kabul ederek bu takrirleri Hariciye Encümeni mazbatası 
ile karşılaştırmak suretiyle Hariciye Encümeni Mazbatası kabul edilsin ve metin aynen mu
hafaza edilsin. Bu suretle metnin aynen mahfuziyeti cihetini iltizam etmiş olalım. Encü
menin bu noktai nazarım tasvibi alilerine arz ediyorum ve hepinizi tahrik eden endişelerin 
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metnin mahfuziyetiyle bâliğan mabelag temin edileceğini Encümen namma izhar ediyorum 
ve o kanaatta bulunuyorum. 

REİS - Efendim, Hariciye Encümeni namma mazbata muharriri Beyefendinin beyana
tı mesmu âliniz oldu. Kendi ifadeleriyle teyit ettikleri gibi şimdiye kadar Hariciye Vekilinin 
Söke vaziyeti dolayısiyle icra edilen mezalim hakkında teklif ettiği ve heyeti umumiyece ka
bul edilen fıkradan başka Edirne Mebusu Şeref Beyin takririndeki ceza yerine zarar keli
mesinin Heyeti Umumiyesiyle kabul ve ikame edilmesi suretini Encümen de kabul ediyor. 
Bundan başka diğer takrirlere karşı Encümenin bu baptaki mütalaası üzerine mazbatayı 
Reyi Alinize arz ediyorum. (Muvafık sesleri) Şu halde Makamı Riyaset Hariciye Encümeni
nin mazbata muharriri vasitasiyle izah ettiği veçhile mazbatasını reyi âlinize vazediyorum. 
Hariciye Encümeninin kabul buyurulan tadilât da dahil olduğu halde ve Hariciye Encü
meninin mazbatasını kabul edenler lütfen el kaldırsın, büyük bir ekseriyetle Hariciye En
cümeninin kabul tarzında olan teklifi kabul edildi. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Arkadaşlar; bir nokta daha arz 
edeceğim. Deminki maruzatım sırasında demiştim ki (İşitemiyoruz sesleri) İzmit'in mahalli 
içtima olmak üzere teklifi bir başka mülahazaya mebni demiştim ve onu nota Heyeti edile
niz tarafından kabul edildikten sonra arzedileceğini beyan etmiştim. Biz Heyeti Vekile ar
kadaşları düşünüyoruz ki İzmit'e gidecek Heyeti murahhasamızın başında bizzat Meclis Re
isi Paşa Hazretlerinin bulunması bir çok nukatı nazar itibariyle muvafık ve memleketin me
nafi iktizasındandır. (Çok muvafık sesleri) Bunu tabu şimdiden Düveli mutelifeye bildirmi-
yoruz. Yalnız bir cevabı muvafık aldığımız zaman kendilerine bildireceğiz. Cevabı muvafık 
almadan bildirmek muvafık değildir. Yalnız şimdiden Heyeti Celilenizin malûmu olmak üze
re arz ediyorum. Çünkü malûmu âliniz Meclis Reisi Paşa Hazretleri, Heyeti murahhasanın 
riyasetinde gittikleri vakitte kendilerine verilecek salâhiyetname Hariciye Vekâletinden de
ğil doğrudan doğruya Meclisi Alinizden olacaktır. Yani Meclisi Aliniz bir kararı mahsus it
tihaz buyuracaktır ve Türkiye Büyük Millet MecUsinin fevkalâdelikleri işte bu gibi kararlar
la görülecektir. Onun için şimdiden Heyeti Celilenize arz ediyorum ve netice olmak üzere 
budur (İnşallah sesleri) 

LÜTFÜ BEY (Malatya) - Böyle sahilde bulunan bir mahalle Paşa Hazretlerinin gitmesi 
doğru mudur, bir mahzur yok mudur? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Onların... 

REİS - Efendim müsaade buyurursanız hafi celsede Heyeti Âliyenize arz edilmek üzere 
Yusuf Kemal beyin Kastamonu Mebusu sıfatiyle bir takriri vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Ahiren Avrupaya vukubulan seyahatim esnasmda Heyeti Vekile karariyle acizlerine ve
rilmiş olan yevmiye miktarının Meclisi Alice muvafık ve münasip görülen hadde tenzilini 
sureti mahsusada niyaz ve bu muamelenin hafi bir celsede icrasmı -düşmanlarca bu bap
ta yapılacak propagandadan ihtirazen- ayrıca arz ve teklif eylerim. 

11 Nisan 1338 

Kastamonu Mebusu ve 

Hariciye Vekili 

Yusuf Kemal 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Devamla) - Yalnız Mebus sıfatiyle değil aynı za
manda Hariciye Vekili sıfatiyle... 

REİS - Efendim, Yusuf Kemal Beyin Heyeti Alinize vaki olan maruzatına muttali oldu
nuz. Söz isteyen var mı? (Muvazenei Maliyeye sesleri) 
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ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Evvelce bu hususta karar verilmemiş midir? 

REİS - Efendim cereyan eden muamele gayet sarihtir. Yusuf Kemal Beyefendi Avru
pa'ya giderken burada izahat vermiştir. Bu bapta Hükümet tahsisat teklif etti. Heyeti umu
miye hatta Muvazenei Maliyeye gitmeğe lüzum görmeden müstacelen kabul ettiniz. Bu he
yeti umumiyenin malumu olduktan soma, tabii beyan etmek mecburiyetindeyim. Hariciye 
Vekili Beyefendi bunu bazı sözler söylemek suretile bu teklifi Heyeti âliyenize arz ediyor. 
Heyeti Aliyeniz tenkisi muvafık görüyorsanız ona göre muamele yaparız. Muvafık görmüyor
sanız yapılacak bir muamelesi olmıyacaktır. Bu takriri muamele görmek üzere muvafakat 
edenler lütfen el kaldırsın, heyeti umumiyesi bu takririn mucibi muamele bir şekli görül
medi. 

Efendim, hafi celsenin kifayetine ve celsei aleniyeye geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Lütfen arkadaşlar salonu terketmestnler. Bir mesele hakkında İktisat Vekâletine isti
zah takriri vardır. 

Celsemiz alenidir efendim. 

(Okunmayan Takrirler) 

22.4.1338 

Riyaseti Celileye 

Cevabî nota, heyeti umumiyesi ve tarzı tahriri itibariyle güzeldir. Şayanı takdirdir. Yal
nız berveçhiâü ufak tefek kelime tadilâtı yapümasım lüzumlu görmekteyim. 

İkinci sayfada alttan onuncu satırdan "hristiyan" kelimesini kaldırmalı. Alelıtlak "ekal
liyetler" demek kâfidir. Mesali insaniye yerine yalnız mesai kâfidir. 

Üçüncü sahife üstten üçüncü satir : Esasen Yunanistan'la alâkai kafiyesi olmıyan şe
raiti sulhiye ne suretle tasrih edilmeli. Vakıa notadan aşağı tarafta da buna dair kayıt var
sa da burada tekrarı faydalı olur. 

Üçüncü sayfa alttaki "sırf Müslüman olduğu için" kaydı behemahal tay olunmak ve bu 
satırın başındaki "hristiyan" kelimesi yerine de "diğer milletlere" diye yazılmalıdır. Bu su
retle arzu edilen mana zaten tahtında müstedirdir. 

Esasen âlemi islâm Türk davasını kavramış ve pek iyi müdafaa etmektedir. Notanın bu 
kısmının alâhalihi kalması âlemi İslama karşı propaganda yapmak maksadiyle yazıldığı an
laşılıyor. Bundan gelecek fayda zararından fazla olacağma kaniim. 

Dördüncü sayfa üstten ikinci satir "En ağır ceza" yerine "en ağır zarar" demek daha 
doğru olur. 

Beşinci sayfanın üstten beşinci satırın başına (.. tarihli notada kendilerine selâhiyet ita 
olunduğu bildirilen düveli müttefika murahhaslarının) tarzında yazılması bu İzmit içtima
inin hiç bir suretle düveli mutelife notasından mezkûr esasatı sulhiyenin kabulü manasını 
tazammun etmiyeceği ve tamamen ihzari mahiyette olacağı noktaî nazarına daha sarih ifa
de eder fikrindeyim. 

Trabzon 

Hüsrev 

Riyaseti Celileye 

Düveli itilâfiye murahhaslarının evvelce dermeyan ettikleri şeraitten ahiren vermiş ol
dukları cevapla rücu etmiş olmalarım mücerred bizi oyalamak ve bu sebeple düşmana da
ha ziyade iktisabı kuvvet için vakit kazandırmak istediği manasını veriyoruz. Bir taraftan 
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da İzmit'te tarafeyn murahhasları arasında muhtelif nikatı nazar üzerinde münakaşa icra
sı içinde teklifatta bulunmakla düşmana bu fırsatı biz vermiş oluyoruz. Binaenaleyh eğer 
bu suretle imrarı evkat bizim için daha ziyade iktisabı kuvvet etmeyip de düşman için da
ha ziyade istifade bahş olduğuna hükümet kam ise notadan bu (İzmit'de murahhasların iç
timai) fıkrasının tayyını ve cevabın daha kat'i verilmesini teklif eylerim. 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 

Notaya yazılan cevap müsveddesi en muvafık bir şekilde olup ancak Ömer Lütfi Bey ar
kadaşımızın teklifi veçhile "ceza" kelimesinin "zarar" kelimesine tahvilinden sonra aynen 
kabulünü arz ve teklif eylerim efendim. 

22.4.1338 

Dersim 

Abdülhak 

Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 

Ahirren Avrupa'ya vuku bulan seyahatim esnasında Heyeti Vekile karariyle âcizlerine 
verilmiş olan yevmiye miktarının Meclisi Alice muvafık ve münasip görülen hadde tenzilini 
sureti mahsusada niyaz ve bu muamelenin hafi bir celsede icrasını -düşmanlara bu bapta 
yapılabilecek propagandadan ihtirazen- ayrıca arz ve teklif eylerim efendim. 

11 Nisan 1338 

Kastamonu Mebusu 

Hariciye Vekili 

Yusuf Kemal 

(Celsei hafiyye meyanında ruznameye, 11.4.1338 Heyeti Umumiyeye 12.4.1338) 

Reddedilmiştir. 

22.4.1338 

Kâtip 

Hakkı 

Riyaseti Celileye 

Cevabî notanın muhtacı tâdil olan cihetleri hakkındaki nikatı nazarımı şifahen arz et
tiğim veçhile tespit etmek üzere ikmali müzakerenin yarma talikini teklif eylerim. 

Malatya 

Lütfi 

Riyaseti Celileye 

1. Müzakere kâfidir. 

2. Cevabî nota müsveddesinin reye vaz ve kabulünü teklif eyleriz. 

22 Nisan 1338 

Canik Biga 

Emin Hamit 

Karahisarısahip Canik 

Mehmet Şükrü Süleyman 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Nota cevabının aynen kabulünü teklif eylerim efendim. 

Ergani Mebusu 

Sırrı 

Riyaseti Celileye 

Tahliyenin sulha tekaddüm etmesini muhik gösterecek esbab ve delâlet meyanına âti
deki mealde bir noktanın ilâvesini teklif eylerim. 

Ertuğrul 

Necip 

Hadisenin izalesi sebebin refine mütevakkıf bulunması kaldei külliyesine ve vaziyeti 
hazırayı tevlid eden esbabm en mühlmmi Mondros mütareke vaziyet ve şeraitinin ihlâli ol
masına göre dahi tahliyenin, yani o mütareke vaziyetine rücuun her şeye tekaddüm etme
si lâzimei hakkaniyet olarak görülmek iktiza eder. 

Riyaseti Celileye 

Heyeti umumiyesi hakkmda müzakere kâfidir. Bir defa da Hariciye Encümenini dinle
yerek tashih için verilen takrirlere geçilmesini teklif eyleriz. 

22 Nisan 1338 

İzmir Gümüşhane 

Mahmut Esat Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 

Arkadaşların bazılarının talebi veçhile (mesaii insaniyeleri) terkibinden (insaniye) keli
mesi tay olunup hristiyan ekalliyetleri himayelerini ve binaenaleyh taassubu hristiyanele-
rini yüzlerine vurmak gibi bir nezaketsizlik olacağından mezkûr taleplerin reddiyle (mesaii 
insaniyeleri) tabirinin haliyle ipkasını talep ve teklif eylerim. 

Sivas 

Mustafa Taki 

Riyaseti Celileye 

Notada (ceza) yerine (zararlara) kelimesinin yazılmasını ve mesaii insaniyeden (insani
ye) sözünün tayyını teklif eylerim. 

(Birinci fıkra kabul edilmiştir. Kâtip Hakkı) 

22 Nisan 1338 

Edirne 

Şeref 

Riyaseti Celileye 

Notanın nihayeti olan (şu kadar varki) den sonrası katiyeti ihlâl su götürür yeri bulun
duğunu ima ediyor. Bu notaya muvafık cevap verecek olsalar bile ihzari müzakereye taliki 
mesele etmelerine sebep olacaktır. 

Böyle bir teklif ve tedbirin notaların tevali edeceği anlaşılıyorsa o zamana, yani nihaye
te saklanmasını ve (şu kadar var ki) ile başlıyan son fıkranın tayyını teklif eylerim. 

Ertuğrul 

Necip 
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Gizli Celse Zabıtları 
C. 3 - S. 750:753 

DOKSAN SEKİZİNCİ İNİKAT (Birleşim) 
7 Eylül 1922 Perşembe 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 
REİS : Birinci Reisvekili Vehbi Efendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Asaf Bey (Kayseri) 

REİS - Celse kuşat olundu. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Beyefendi Mütareke mevzuunda İstanbul'da 
ifayı vazife eden Hâmit Beyden aldığı bir telgraf üzerinde hafi celse aktini talep etmişlerdir. 

Hafi celse icrasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

1. - İtilâf Devletlerinin Mütareke Teklifi. 

REİS - Söz Rauf Beyefendinin. Buyurun efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (İstanbul) - Efendim, ahiren 
Hükümeti Milliye namına İstanbul'da ifayı vazife eden Hâmit Beyden Mütareke meselesine 
dair bir telgraf aldım. Bu hususta Heyeti Aliyenize arzı malûmat edeceğim. Malûmu âlileri 
birkaç günden beri gerek matbuatta ve gerek İstanbul'dan hususî istihbaratımızdan Yunan 
Hükümetinin İngiliz'lere mütareke teklifinde bulunduğunu -bu telgraf da onu teyit ediyor -
Heyeti Vekilenizce ariz ve amik tetkikat neticesinde bunun mealinin aynen ve bu hususta 
en ziyade salâhiyettar zat olan Ordu Başkumandanlığına nakledildi. Ordunun noktai na
zarı anlaşıldıktan soma Heyeti Vekilece tekrar müzakere edilecek ve ittihaz olunacak karar 
Heyeti Aliyenize arz edilecektir. Gelen telgrafı Heyeti Aliyenize aynen okuyorum : 

Hariciye Vekâleti Celilesine 

Bugün, 7 Eylül 1338 saat onbire çeyrek kalarak nezdi acizaneme gelen İngiliz, Fransız 
ve İtalyan baş tercümanları berveçhi ati ifadede bulunmuşlardır. 

Yunanistan Anadolu'yu tahliye etmek şartiyle mütarekeye amade olduğunu İngiltere 
vasıtasiyle Düveli İtilâfiyeye bildirdiğinden bu hususa dair İstanbul'daki fevkalâde mümes
sillerle Hükümetleri arasında muhabere cereyan etmekte bulunmuş ise de ahvalin kesbet-
tiği şekle göre Anadolu'nun bazı yerlerindeki ve betahsis İzmir'deki telaş ve heyecana ve si
vil ahali beyninde muhtemel sefki dimâya mani olmak için fevkalâde mümessiller kemali 
süratle teşebbüsatta bulunmaya mecburiyet görmüşlerdir. Binaenaleyh İzmit civarında 
hattı bitarafı üzerinde Hükümetimizce tayin edilecek askerî mütehassıslarla Yunan askerî 
mütehassısları arasında bir meclis akdi ve bu mecliste müzakerede hazır bulunacak Gene
ral Harington ile bir Fransız ve bir İtalyan Generalinin de tarafeynin itilâfına hizmet ve mu
avenet eylemesi teklifinin en seri bir surette huzuru sâmilerine arzına ve yine en seri bir 
surette cevap ita buyurulması ricasına tavassut eylemekliğimi talep ve teklif etmişlerdir. 
Ferman. 

Hâmit 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Efendiler; rica ederim, dinliyelim ondan sonra söyleyiniz. 

RAUF BEY (Devamla) - Efendiler; Yunanın İngiltere Hükümetine Anadolu'nun tahliye
si esası üzerine mütareke teklif ettiği muhakkaktır. Ancak bu tebliğin İstanbul'daki İtilâf 
mümessillerine de geldiği anlaşılıyor. Fakat bu tebligatın mümessilleri ile Hükümetleri ara
sında da muhabere cereyan ediyormuş. Aynı zamanda bazı heyecanlardan dolayı sefki di-
maya mani olmak için bu misafirperverler (handeler) müstacelen bir karar ittihazına mec-
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Riyaseti Celileye 

Cevabî notanın müzakeresini yarma talik etmek mütalâa ve muhakeme için zaman ka
zanmak cihetinden münasip olacağından müzakerenin tehirini ve yarma talikini teklif ey
lerim. 

Çorum 

Dursun 

Riyaseti Celileye 

Nota müsveddesinin dokuzuncu fıkrası, ki dördüncü sahifede muharrerdir. İşte o sa-
hifenin ikinci satırındaki (cezaya) kelimesinin (zararlara) tebdilen tayyını teklif eylerim. 

Muş 

Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 

Şu kadar var ki fıkrasından soma (esasatı sulhiye hakkmda) bir fıkranın ilâvesini tek
lif eylerim. 

22.4.1338 

Siverek 

Lütfi 
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bur olmuşlar. Yine muhaberelerine devam ede dursunlar. Kocaeli şibihceziresinde bir mm-
takai bitarafı olan yerde bir mütareke komisyonu teşkil edecekler ve bizim mütehassıs ve 
Yunan mütehassısı askerîleri gidecekler. Yine mutavassıt olarak müzakeratı teshil edecek
ler ve Anadolu'nun tahliyesi esası üzerine, bir mütareke akdedecekler. Bittabi efendiler, 
Cenabı Hak her türlü teşebbüslerinde ordumuzu muvaffak etsin. Anadolu'nun kahraman 
ordusu yurdumuzun tahliyesini teyit etrmştir. (Hamdolsun, bravo sadaları.) Bugüne kadar 
bizde hâsıl olan kanaat mütareke, müsaleha esasatını aşağı yukarı ihtiva etmesi meselesi
dir. Evvelce de arz ettiğim gibi aynen naklediyorum. Heyeti Vekileniz alacağı cevap üzerin
de müzakere edecek ve neticei müzakeratmı Heyeti Âliyenize arz edecektir. Tasvip buyurul-
duğu takdirde mukabil cevap olarak İstanbul'a arz edeceğiz. Aynı zamanda şunu da Heye
ti Âliyenize arz mecburiyetini hissediyorum ki telgrafta bahsedilen heyecandan ve sefki di-
mâya sebebiyet vermek ihtimalinden ordumuz noktai nazarından endişe edilmemesi, kah
raman ordumuzun her ayak bastığı mahallerde asayişi temin ettiği ve bu eracifin aylardan 
beri aleyhinde bin türlü tertibatta bulunan menabiden mütevellit işaatı bedhahane oldu
ğunu ve icabedenlere bunların bildirilmesini Hâmit Beye Hariciye Vekiliniz namma yazdım. 
(Teşekkür ederiz sadaları) Heyeti Vekileniz de muvafık gördü. Tebliğ ettik ve icabederse ile
ride -Ordu Başkumandanlığı ile de muhabere ediyoruz- ilân edilebilir. Bugün hamdolsun 
ihtiyacımız yoktur. Evleri yıkan, memleketleri yakan, emval ve hanümanları söndüren, ze-
lilâne kaçan düşmanlarımızdır. Ordularımız nereye ayak basmış ise can kurtarmış, hanü-
raan kurtarmıştır. Kahraman dilaver insanlardır. 

EMİN BEY (Bursa) - Efendim, sa'yimizin semeresini iktitaf edecek anların hulul ettiği
ni görüyoruz. (Müzakere yok sadaları) Tabu konuşacağız efendim. Vaktiyle biz boğazlanır
ken -Rauf Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları gibi- efendiler hazeratı karşısında seyirci
ler idi. Fakat kuvvetlendiğimiz zamanı intikal edince hemen meyancılığa kalkıştdar. Bina
enaleyh hatırıma gelen bir şeyi bu münasebetle arz edeceğim. Bugüne kadar bütün Meclis 
azayı kiramı gibi bendeniz dahi hiç bir şeyden korkmıyarak, ölümü kabul ederek buraya 
gelmiştim ve bugüne kadar hiç bir şeyden korkmadığını halde bugün sulh kelimesinden 
korkuyorum, titriyorum. İşte desiseler başladı. Sulhun kendisinden değil, sulhun muhat 
olduğu tehlikelerden korkuyorum. Binaenaleyh uzatılacak, samimî namlar altında uzatıla
cak ellerden, güzel yüzlerden çok korkuyorum. Bize bugün bir vazife terettüp ediyor. Biz bir 
Misakı Millî etrafında toplandık. Bu hususta hiç bir ihtilâfımız olmadı. Bugün bize terettüp 
eden vazife içtimaî, siyasî, ahlâkî, ne derseniz deyiniz Misakı Millî yapalım ve yürüyeceği
miz yollarda doğru yürüyelim. Şu münasebetle düşünelim, taşınalım, bir hatü hareket ta
yin edelim. 

REİS - Efendim müzakere edilecek bir mesele yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Reis Bey; bendeniz de bazı hususatı Hükümetin na
zarı dikkatine arz etmek isterim. (Sonra sadaları) Rica ederim, bugün mühim kararlar itti
haz olunuyor. Arkadaşlarımızın hatırına gelen şeyleri arz etmesini bir vecibe telakki ede
rim. Malûmu âlileridir ki Avrupa hilelerini kuvveden fule çıkarmak için bin türlü yola sap
mışlardır. Biz Yunan muharebesi yaptığımıza kani değiliz. Her halde bu Avrupa harbidir. 
Biz lehülhamd ordumuzu taarruz ettiği günden daha kuvvetli olarak Anadolu'nun münte-
hasına gönderdik. Şimdi Yunanlılar bir mütareke istiyorlar. Bu düveli itilâfiyeden midir de
ğil midir? Düveli itilâfiyeden ise bizim ta şuraya kadar -bize ilanı harp edip- memleketimi
zin içine kadar işgal ettiklerine göz yuman itilâf devletleri, hatta bitaraf menatıkı bile işgal 
ettiler. İzmit'e bile geldiler. Kocaeli'nde şenaat yaptılar. Bunlara da bigâne kaldılar. Bunla
rın harp pişdarı olan Yunanlılardır. Düşmanımız perişan oldu, muzmahil oldu ve düşman
larımızın eğer başka kuvvetleri olsa idi her halde bir sene evvel, iki sene evvel getirecekti. 
Düşman aczi mutlak içerisindedir. Böyle sefki dima için memleketimizin içerisine, bir kö-
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şeşine dritnavut göndermek veya şunu bunu göndermek bizi vahşi tanımaktır, biz medeni 
bir Hükümetiz. Değil İzmir'de, buradaki anasırı Hıristiyaniyenin hakimi ve onların hayatla
rını idame ettirmekteyiz. Bunlar ahali arasında, nereye sancağımızı dikersek onların hayat
larını kurtaran bir Hükümetiz. Hükümetin nazarı dikkatine arz edeceğimiz bir şey varsa biz 
İzmir'in asayişini elimize alacağız dedikleri zaman bizim nazarımızda İngilizlerle Yunanlıla
rın hiç bir farkı yoktur, demeliyiz. (Bravo sadaları) Biz İstiklâl mücadelemizi arz ettiğimiz 
gibi bir mütarekeden bahsedemezler. Mütarekeden bahsettikleri zaman o mütareke çürü
müştür. Yalnız Anadolu topraklarını tahliye için değil, aynı zamanda İstanbul, aynı zaman
da Trakya vardır. Yalnız şunu diyeceğim ki bu adamlar bizi böyle siyasî müşkülâta sokmak 
istiyeceklerdir. Yarın bir mütareke şeraiti koymak mecburiyetindeyiz deyip düşmanımız 
olan Yunanlıların tekrar toplanmasına -gerçi bence ihtimal yoktur- ufak bir kuvvet ihzar 
ederek veyahut başka bir entrika çevirerek gün kazanmak istiyeceklerdir. Tabu Başkuman
dan askerî vaziyete göre düşünür. Fakat Başkumandanın düşünmesi kâfi değildir. Meclis-
de karşısında kim ile uyuşulacağım bilmeli ve şimdiden bunu ariz ve amik müzakere etme
ndir. Yoksa intizar vaziyetinde kalmamalıdır. Meclis bugünden kararım vermelidir. Tabu or
dunun kuvvetine, kudretine ve Başkumandanından alacağı haberlere göre lâzım gelen ma
lûmatı bize verir. Yarın için itilâf devletlerinin kuracağı entrikaya, bugünden hazırlanaca
ğız ve Hükümete bugünden şey vermek lâzımdır. Efendiler, şunu düşünmek mecburiyeti 
vardır. Karşımızda ya onlar mücadele edecekler veya sahile firar edeceklerdir. Buna karşı 
Meclis Hükümete daima hâkim bir vaziyette devam etmelidir. Hükümet cevap verdiği za
man buna karşı Meclis de başbaşa vererek kendi kararını vermeli ve Hükümet anî cevap 
karşısında kaldığı bir zamanda Meclisin fikrinden mülhem cevaplar vermesini daha müna
sip görüyorum. 

İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) - Bendeniz müzakere edilecek şey olmadığını, mühür kim
de ise Süleyman o olduğunu ve meselenin ordunun süngülerine bağlı bulunduğunu arz 
ederim. Heyeti Vekile Reisi Beyefendi pek güzel söylediler. Yalnız Hükümetin, bilhassa Hü
kümet Reisinin nazarı dikkatini celbedecek bir iki nokta görüyorum. Yunanistan'ın müta
reke teklifinde bulunduğu şayiasını birkaç gün evvel gazetelerde de görmüştük. Yunanis
tan mütareke için Anadolu'yu tahliye etmek suretiyle Düveli İtilâfiye mümessillerine müra
caat etmiştir. Yalnız böyle bir tahribat ile onlardan alman bir haber ile bu şekilde böyle bir 
şey olmamıştır. Yani Yunanın müsaleha işlerinde İstanbul'a meydan verilmemesini Hükü
metin ve Meclisi Âlinin nazarı dikkatine arz ederim. En mühim şey budur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Efendim; vakıa ortada mevzubahis ve müzakere hiç bir şey 
yoktur. Fakat arkadaşlarımız bu hususta bazı malûmat dermeyan ettiklerinden bendeniz 
de İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendi Hazretlerinin bazı noktalara nazarı dikkatleri
ni celbetmek isterim. Malûmu âlileri aklımda kaldığına göre hukuku düvel dedikleri bir Ka
nun vardır. Bu kanun mucibince muharip devletler harp yaptıkları esnada kendisini zayıf 
gören, mağlup gören devlet diğer bir devleti tavsit ederek galip tarafa bir sulh teklifi yapar. 
Fakat bunda da kaide bir devletin mümessilinin tercümanlarını göndermek suretiyle değil, 
onların mümessilleri doğrudan doğruya veyahut tercümanlariyle bizzat beraber gelerek an
latmak suretiyle olur. Bunu biz resmî bir mahiyette olarak telakki etmeyiz. Binaenaleyh 
böyle resmî bir mahiyette olmayan bir meseleyi gazetelere düşürüp de ilân etmek bizim de 
sulha teşne olduğumuzu harice işrap ettirir mülâhazasında bulunduğumdan bunların ga
zetelere geçirilmemesini ve milletin sayei şeriat ve millette kavi olduğunu, Yunan'ı Anado
lu'dan kendi kendine çıkaracağını zaten yazmışlardır. Bunun gazete sütunlarına geçmeme
sini rica edeceğim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (İstanbul) - Efendim; müsaade buyurursanız 
Müfit Efendinin sözlerine cevap vereyim. Evet bu gibi haberlerin vakitsiz ve nabemevsim in-
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tişarı birtakım dedikoduları mucip olur. Yalnız şunu Meclisi Âlinize arz edeyim ki hafi cel
se istirhamımdan maksat da bu idi. Bunun neşrinin caiz olmadığı kanaatinde bulunduğu
muz için Heyeti Vekile arkadaşlarımız hafi celsede olmasını muvafık gördü. Şunu da Heye
ti Âliyenize arz etmiş olayım ki hamdolsun ordumuzun ve milletimizin maneviyatı tasavvu
run pek fevkinde bir derecei kemaldedir. Bize düşen ise mahremiyetini kendi aramızda mu
hafaza edelim. Tabiidir ki gazeteciler de kendilerine düşen vazifei hamiyeti ifa ederler. Hü
kümet kendisinin malûmaü olduğu her şeyi Meclisi Âlinize arz etmeyi bir vazifei vicdaniye 
ve diniye ve uhdesine tevdi ettiğiniz vazifenin esası telakki eder. (Müzakere kâfi sesleri) 

VASIF BEY (Sivas) - Efendim, bu teklif bir sulha esas olmak için ciddî bir teklif değil
dir. Bizim Hariciye Vekâletimiz ve İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti aynı zamanda bir hafta ka
dar oluyor ki devletlere müracaat etti. Yunanlıların yaptığı fecayü protesto etti, bunların in
saniyet namına önüne geçilmesi için teşebbüsatta bulundu. Fakat hiç bir cevap alamadı. 
Ancak Yunanlıların inhizamı İngilizleri derhal bize böyle bir müracaatta ve teklifte bulun
maya sevk eden mümessillerdir, mümessiller Hükümetlerine müracaat etmişlerdir. Talimat 
almak için... Şu halde hükümetleri ne diyebilecektir? Bu bizce malûm değildir. Onun için 
bu bizce malum olmayan esasat dahilinde Yunanlılarla karşılaşarak, hem de "hattı fasıl" 
tabiri gibi bir tabir kullandıkları bu mealde yapmak bizim için doğru değildir. Bu, vaziyete 
tabidir, biz buna karar veremeyiz. Ordu vaziyeti askeriyesine göre hükmünü verebilir. Hat
tı fasılın da bizce hükmü yoktur. Hattı fasıl tabirini bizim kabul etmemize imkân da yok
tur. Hattı fasih kendileri icat etmişlerdir. Biz yalnız eski vahdeti tanırız ve memleketimizin 
vahdeti tam olarak tanırız. Hakikaten hattı fasıl bir parça imiş ve o parçanın da bir hattı 
fasih varmış, biz ona riayet ediyormuşuz, ondan ileri gidememişiz gibi bir zannı kabule biz 
muvafakat edemeyiz. Binaenaleyh biz ordudan soracağız, ordu karar verecek ve biz de dev
letlerin doğrudan doğruya müracaatlarını bekliyerek ondan soma bir şey söyliyebiliriz. Şe
raiti esasiye de o zaman düşünülebilir. Bu şimdiden düşünülecek ve şayanı kabul bir şey 
değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, gerek Muş Mebusu arkadaşımızın ve gerek 
Vasıf Beyin beyanatına bir iki sözle cevap vermek zaruretini hissediyorum. İtilâf devletleri
nin tercümanlarının İstanbul'da Büyük Millet Meclisi umurunu nîmresmî bir surette ted
vire memur olan Hâmit Beyefendi bir İstanbul entrikası meselesi şeklinde olduğunu tasvir 
ediyorlar, ihtimali vardır. Efendim; fakat takip ettiğimiz meslek, intihap ve itimat buyurdu
ğunuz Hükümetimizin takip etüği meslek ve böyle mesaili mühimmeyi Heyeti Âliyenizle da
ima istişare eder, gördüğünüz kusurları ikaz ettiğiniz anda kemali hürmetle kabule mühey
ya arkadaşlarınızız. (Teşekkür ederiz sadaları) Ondan soma buyurdukları gibi hattı fasıl ve 
saire gibi böyle imaen kabul ettirilmeye çalışılan hususatı da Heyeti Vekileniz kabul edecek 
değildir. Allah hatadan hepimizi tamamen muhafaza etsin. Çalıştığımız hataya sebep ve va
sıta olmamaktır. Hakkı kelamın ordunun olduğuna dair olan mütalaaüna tamamen iştirak 
ediyoruz ve demin aldığım telgrafı aynen Başkumandan Paşa Hazretlerine arz ve ordunun 
noktai nazarını anladıktan sonra Heyeti Vekile noktai nazarım tespit edecektir. Ve Heyeti 
Âliyenize gelecektir. O itibarla bidayette de söylediğim gibi şimdi de tekrar ediyorum, son 
hakkı kelam ordunundur ve son sözü ordu söyliyecektir ve orduyu her türlü istihbaratımız
dan muntazaman haberdar ediyoruz. Mümessillerimizden gelen haberlerden İstanbul'dan 
istihbaratımızdan ve memleketin vaziyeti umumiyesinden muntazaman ordu karargâhı 
umumîsini haberdar ediyoruz. Onlar da bizim kadar vaziyeti siyasiye ve idariyeye vakıftır
lar. Binaenaleyh şu halde itimat buyurun, inayeti Hakla İnşallah hatasız bir karar ita ede
riz. (İnşallah sesleri) 

REİS - Efendim; celsei hafiye bitmiştir. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 784:798 

YÜZ DÖRDÜNCÜ İNİKAT (Birleşim) 

18 Eylül 1922 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisâni Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celse kuşat edildi. 

Başkumandan Paşa Hazretlerinin, vaziyeti umumiye üzerinde müdavelei efkârda bu
lunmak ve tedabiri lâzime ittihazı için Heyeti Vekileyi daveti ile alâkalı beyanatta bulunmak 
üzere söz ve bunun için bir celsei hafiye aktini talep etmişlerdir. 

Evvelâ celsei hafiye aktini reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. - Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin, vaziyeti umumiye üzerinde müda
velei efkârda bulunmak ve tedabiri lâzime ittihazı için Heyeti Vekileyi cepheye daveti. 

REİS - Söz Rauf Beyefendinin. Buyurunuz efendim. 

RAUF BEYEFENDİ (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) (Sivas) - Efendim; malûmu âliniz 
Eylül on tarihinden düne kadar muhaberenin imkânsızlığı yüzünden Karargâhı umumi ile 
muntazaman muhabere edememiştik. Şu geçirmiş olduğumuz altı günlük tecrübe ve hah 
harbin bu gün memleket muamelâtı umumlyesine hâkim olması Hükümetinizin ittihazı 
mukarreratta behemehal ordunun noktai nazarını bilmesiyle kabil olabileceğinden azim 
müşkilâta maruz kaldık. Bu esnada Paşa Hazretleriyle vaziyeti umumiye hakkında görüş
mek zaruretini yazdım ve bir noktada buluşarak muamelâtı umumiyeyi tetkik ve ordunun 
noktai nazarını anlamak istediğimizi bildirdim. Ahiren Başkumandan Paşa Hazretlerinden 
aldığım telgrafta zarureti harbin kendilerini elyevm bulundukları mevkiden ayıramadığım 
ve binaenaleyh kendisinin Heyeti Vekile ile müdavelei efkâr lüzumunu bizim kadar hisset
tiklerini bildiriyorlar. Kendilerine mülaki olmak üzere bizim bir müddet için hareke timizi 
arzu ediyorlar. Tekrar ediyorum, Hükümetçe Başkumandanlığın, yani ordunun noktai na
zarını bilmek zarureti kafiyesi vardır. Harbin zarureti dolayısiyle ittihazı mukarrerat husu
sunda ordunun noktai nazarını bilmek şüphesiz pek kıymettardır. Binaenaleyh burada it
tihaz edilecek mukarrerat çok hatalı olur. Bu vaziyeti Heyeti Vekile arkadaşlarımla müza
kere ettim. Kendileri de az bir zaman için Başkumandan ve Kumanda heyeti aliyesiyle gö
rüşmek ve vaziyeti umumiyeyi tetkik edip ona göre neticei mukarreratı ittihaz eylemek ve 
Heyeti Aliyenize arz etmek hususunda mantikulreydirler. Bunun için muvafakat buyurur
sanız bir müddeti muvakkate için gidip gelmek üzere Meclisi Alinize arz ve teklif ediyorum. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Efendim; yalnız siz mi, yoksa heyet beraber mi? 

RAUF HÜSEYİN BEY (Devamla) - Hayır efendim, Heyeü Vekile : Berayı malûmat arz 
ederim ki bazı istihbaratımıza göre düveli itilâfiye, bazı nikatı izah etmek için Başkuman
danlık nezdinde teşebbüsatta bulunmak üzere imişler. Bu yüzden bir an evvel vaziyeti 
umumiyeyi tetkik zaruretim görüyoruz. (O halde Meclisi kapatalım sadaları) 

REİS - Efendim, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendi celsei hafiye akdini talep et
mişlerdi. Evvelâ celsei hafiye akdini kabul edenler, lütfen el kaldırsın... Celsei hafiye akdi 
kabul edilmiştir. 

Şimdi söz alan arkadaşlar vardır. Buna dair tabii müzakere cereyan edecektir. 
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SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendini; İcra Vekilleri Reisi Rauf Beyefendi Hazretleri va
ziyeti hazırada Hükümetin, ordunun kuvveti ve harekâtı muhtemelei atiye hakkındaki im
kânları Başkumandanlıkla müzakere etmek için bir mülakiye, şifahen müdaveleye lüzum 
gördüklerini ve müdavele hususunda muhabere imkânsızlığı yüzünden Başkumandanlığın 
davetnamesini aldıklarını beyan buyurdular. İzaha hacet olmadığı üzere Hükümet Meclisi 
Âlinizdir. Heyeti Vekile Meclisi Âlinizin birer vekili umurudurlar, Binaenaleyh görüşülecek 
mesail Heyeti Âliyeye ait mesaildir. Heyeti Vekilenin görebilecek iş hususunda salâhiyeti 
muayyeneleri derkârdır. Fakat acaba görülecek iş nedir? Bu işi görmek için Heyeti Vekile
nin müçtemian orada bulunmalarını müstelzim olan esbap nedir? Evvelâ bendeniz vaziye
ti şu noktadan almağı hissediyorum. Hükümetin düşünmesi ve yapması lâzım gelen iş ve 
vazifeler nedir? Anadolu seferi yoktur, bitmiştir. Bundan sonra iş; aksamı memalikimize ait 
işlerdir. Hükümet ise burada mevcuttur! Ve Meclisi Âlinizdir. 

Yalnız ikinci iş için biz iki suretle hareket edebiliriz. Birisi kuvvetle, diğeri siyasetledir. 
Binaenaleyh merkez Hükümetinizdir. Kuvvetinize gelince, bunu anlamak lâzımdır. Bunun 
istimali icabederse ne raddede istimal olunur, sorulacak ve anlaşacak nokta budur. Kuv
vei icraiye reisinin anlamak istediği nokta bu ise pek güzel anlaşılabilir bir noktadır. Bu
nun için bir Heyeti Hükümetin Meclisi bırakarak ve zımamı idarei havaya alarak, Heyeti Ve
kilenin oralara gidip gezmesi bendenizce ve bir şekli Hükümetçe muvafık değildir. Bende-
nizce bu hem manasız ve hem de asılsızdır. Bendeniz bunun manasım anlamıyorum. Esa
sen İzmir ile Ankara arasında sekiz günden beri her nasılsa muhabere tesis edilememesi 
bir eseri muvaffakiyet değildir. Muhtelif telsiz istasyonlarımız, muhtelif otomobillerimiz, 
tayyarelerimiz velhâsıl sair vesaiti müteaddide ile Merkezi Hükümeti orduya raptetmek im
kânı vardır. Binaenaleyh şimdiye kadar bir iki ufak tefek firarilerin telgraf hatlarını kat'et-
mesi veyahut yolda bir kaç otomobili tevkifi yüzünden muhabere münkati gibi esbap seri 
muamelesine mani oldu ise lehülhamd bunlar zaildir mtimal ki bu gün doğrudan doğruya 
İzmir'le muhabere vardır. Bu ciheti her halde Hükümet izah eder mi? Şu hale nazaran hik
meti Hükümet olan emri muhabere tesis olunduğuna nazaran bir kere gitmek, bu külfet 
zaittir zannederim. Muhabere temin edemedi ise onun yolu vardır. Bu kadar vesaite malik 
olan Hükümet birden izah etmek külfetine maruz kalmaz. Bu pek basit bir iştir. Zaruri ola
rak bir kaç günlük bir inkıta olabilir. En mükemmel memleketlerde de bu vakidir. Bazı ma
nialar olabilir. Binaenaleyh zail olmuştur. O bir kaç günlük muhaberesizlik geçmiştir. Fa
kat bu gün vakti zamanı değildir. Heyeti Hükümetin buradan gitmesine imkân yoktur. Te
zekkür olacak mesail acaba nedir? Hükümet Meclisi Âlinizdir ve bu mesail hakkmda heye
ti Hükümet bir karar vermiş midir? İptidai olarak bu kararı vermek için de âmil olan esba
ba gelince bu, bir kelime ile anlaşılmıyor mu? Acaba efendiler; kuvvei askeriyenin idaresi 
ve memleketin müdafaa noktai nazarından bunu bilecek bir zat bulunmuyor mu? Bunun 
mesuliyeti muayyene olarak ordu işlerini anlayacak bir zat bulundurulmuyor mu? Bulun
durulamaz mı? Ve bu zat anlamağa muktedir değil mi?... Bendeniz bunu Hükümetin hik-
metiyle kabili telif görmüyorum. Bilhassa teşkil ettiğimiz Hükümetimizin içerisinden Heye
ti Vekilenin kalkıp da doğrudan doğruya bilfiil kuvvei icraya vazıulyet olan Meclis elinden 
mahrum etmek kadar garip bir şey olamaz. Heyeti Vekile bizim elimiz, kolumuzdur. Bizi 
kollardan mahrum mu ediyorlar, İcra aletleri nereye gidiyorlar? Hükümet burada işleyecek
tir. Kalkıp gidemez. Bir meselenin anlatılması için teatii efkâra lüzum olur. Heyeti Vekile 
arkadaşlar içinden bir zat memur eder, gider, gezer anlaşır. Fakat Heyeti Vekilenin hepsi 
birden kalkıp gitmesi kabili kabul bir hikmete istinat edemez. Bunun için Reisi Muhterem 
Beyefendiden de bu mesail hakkmda... Gayet basit mesail olabilir. Mesalâ Hasan Beyefen
dinin buyurdukları gibi -fakat bendenizce basit bir mesele değildir- binaenaleyh bu husus
ta hangi meseleyi anlamak istediklerini ve bu meselenin ne olduğunu ve imkân olup olma
dığım bertafsil dinlemek isterim. Bize izahat versinler, bir sıfat gösterebilirlerse febiha, Hü-
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kümet buradadır. Veçhei hareket bittabi buradan verilir. Ordudan alınacak şey ise ati için 
kuvvetle ihtiyaç hâsıl olacak olursa bu da kabili haldir. Esasen Anadolu meselesi bitmiştir. 
Başka meseleler vardır. Bu meseleler ancak Hükümetin merkezinde ve ancak Hükümet ile 
kabili haldir. Ecnebiler ise, onlarla temas etmek şeylerine gelince, onlar herhangi bir yer
den bir delik bulsalar, oraya girmek isterler. 

Fakat onun tariki vardır. Binaenaleyh turuku rathiriyeden geçirerek onları dinlemek 
için yol vardır, imkân vardır. Telgraflar da vardır. Bendeniz bu şeyi beca görmemekteyim. 
İptida harekâtı askeriye esnasmda Hükümet biraz sıkıştı, muhabere edemiyordu. Tesisi 
muhabereye çalıştı, anlaşmak istedi. Pek tabiîdir mazur görürüm. Binaenaleyh hatü tesis 
etti ümidindeyim. Etmedi ise bu husustur... Evvelbe evvel tesis etmektir. Hükümetin git
mesini zait görmekteyim. Hükümet burada çalışması lâzımdır. Hükümetin burada Meclis 
ile beraber ve çok işler karşısında bulunduğumuza nazaran Hükümet de burada bir arada 
gece, gündüz vaktini kaybetmiyerek âti için esaslı hatlar çizmek lâzımdır. Kaybedilecek za
manımız yoktur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Arkadaşlar, İcra Vekilleri Heyeti ve azası olan muhte
rem arkadaşlarımızı bu gün bu karara sevkeden mühim âmiller olduğunu arz etmek mec
buriyetindeyim. Basit değildir. Gerçi sıkı temasımız -bu son günlerde bilhassa- sıkı tema
sımız olmadığından dolayı yeni mevzubahis olan meseleleri öğrenmek cihetine nail değilsek 
de her gün gazetelerin hepimizin gözünün önüne koyduğu vakayü tetkik edince onları dü
şündüren sebepler ne olduğunu bugün Meclisin her azasmm vukufu olduğu Hükümetin 
yapmakta iktidar gösteren Meclis bunu bilfiil her zaman isbat etmiş ve bunu burada teşrih 
edebilir kanaatindeyim. Binaenaleyh ordularımız tevfikatı süphaniye üe hakkı galebe ettir
di. Anadolu tahliye olundu. Ajanslar bize haber veriyor ki bitaraf bir mıntaka ile Elcezire gi
bi iki mühim mesele bizim kadar düşmanlarımızı da alâkadar edecek surette her tarafı iş
gal edildi. Yine şüphesiz düne kadar biliyorduk ki üç beş günden beri tebliği resmilerin ara
sı kesilmiş, vazih, nevvar tebliğ alınamamış, bittabi malûmat karargâhtan alınamıyordu. 
Tabiîdir ki İcra Vekili olan zat bugün muzafferiyetimize mağruren önümüze açılan sahada 
her zamankinden daha ziyade mühim meseleler karşısında olduğunu idrâk eden bu arka
daşlarımız bühassa bu iki mesele karşısında katî kararlar ittihazının yaklaştığını değil, geç
mekte olduğunu görmekle müteessir olduklarını zannetmekteyim. Binaenaleyh düşündü
ler, böyle bir karar verebilmek için Başkumandan ile temas etmek ve ordu Kumandanlariy-
le temasta bulunmak, yani bizim her birimiz kadar memleketin mesuliyetini deruhte eden 
ve aletderecat birbirileriyle rekabet edercesine çalışanların kanaatlerini bilmek istediler. 
Bugün bu noktalarda kendilerine hak veriyorum. Aynı zamanda düşünüyorum ki bizim 
milletin sinesinden çıkan misakı millî gibi bir de Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz vardır ki 
muhtelif rivayetlere göre noksanlarının şu veya bu şeküde olduğu iddia edilse de herhalde 
esasatı ve Meclisin icraî ve teşrü olduğu ve Hükümetin kül olduğu, burada inkısamı kuva 
bulunmadığı hakikatinin ve kanunun elyevm meri olmasına istinaden katiyet vardır diye
bilirim. O halde bu kadar mühim mesele hakkmda karar alabilmek hakkı ancak kül olan 
bu Hükümete aittir. Onun cüzüleri olsa olsa ancak istiknâhda bulunduğu tetkikte görüş
mekte daha ziyade malumatı tetkik edip karar almak ve alacak heyete etraflı malûmatı top
lamak, getirmekle -işte bu esaslı malûmatı toplamakla iştigal zarureti vardır- Şu halde Hü
kümetin kül içinde bir Heyeti Vekileyi ayrı bir kuvvei icraiye ve kabine gibi görmemekteyim. 
Vakıa hürmeti mahsusa ile yadettiğim Rauf Beyefendi müsaade ederlerse her vakitten be
ri sual sorulan bir Vekiline ait suale kendileri, cevap vererek, siper olarak Heyeti Vekile şek
linde biraz nazik bir şekilde ifrağ ediyor gibi görünüyorsa da bu arkadaşlar yine muavenet 
içindir. Bu zahiridir. Yoksa bizim Vekillerimiz Devletin inkısam ettiği devairin icra Vekille
ridir ve heyeti umumiyesiyle Hükümeti teşkil ederler. 
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Bu takdirde mevzubahis olan meselenin taallûk ettiği vekâletleri düşünmek isterim. 
Pek tabiîdir ki bu bapta en ziyade alâkadar olan zat Heyeti Vekile Reisidir. Müteakiben Ha
riciye Vekili gelir ve şüphesiz ne kadar istical ile şark ve garpten gelecek haberleri almak is
tiyorsa, harekâtı askeriyeyi muzafferiyetle tetvîe eden Başkumandandan karar cumadan on
ları bilmek isterse becadır. Hiç hayret etmem Rusya'dan gelmiş olan Rıza Nur Bey arkada
şımızın ve Avrupa'dan gelecek olan Fethi Bey arkadaşımızın vazifelerini itmam etmek ve bu
raya avdetlerinde, diğer Vekil arkadaşlariyle buraya gönderdikleri ve Meclise sevkedecekle-
ri kararı itmam etmek arzusu meşru ve makbul olabilir. Yine isterdim ki Heyeti Vekile ar
kadaşlarımız buraya geldikleri vakit bize desinler ki uzak ve yalanda masa başmda otur
duğumuz gün tamirat ve tazminat meselesi mevzubahis olduğu zaman tarumar olan me-
maliki meşgulemizdeki tahribatı tetkik ve tespit için birini memur ettik. Şöyle acele ediyo
ruz. 20-25 günde bütün felâketlerin hesabatı maddiyesini huzurunuza arz edeceğiz ve siz, 
ey B. M. Meclisi Hükümeti, siz yarın sulh masası önüne oturduğunuz zaman indî hesabat 
ile değil, mevsuk ve muteber hesabat ile, defterlerle gitmek esbabma tevessül etmiş bulu
nacağız. Bu kelimeleri de işitmek isterdim. Çünkü filan yerden gelen elli milyon zarar ve zi
yanı telafi, filan yerden gelen yirmi milyon zarar ve ziyan hesabı, yarın hesap masasmda 
harap olan vilâyetlerimizin temini mamuriyetini bize kaybettirir. -Eğer iyi hesaplarla insan
lığın önüne çıkamazsak- Binaenaleyh bütün bu noktalar için alâkadar olan üç, dört vekil 
arkadaşlarım izm Başkumandanlığın etrafında toplanmalarım, meselenin azamet ve ehem
miyeti ile mütenasip bütün malûmatları toplayarak düşünmelerini ve buraya gelip Heyeti 
Vekile arkadaşlarına, duyduklarım, gördüklerini, anladıklarım arz ederek, yeni kararlara 
nakledilerek, karar alıp Meclise sevketmelerini pek makbul bulacaktım ve bu endişelerle 
kendilerini de tebrik edecektim; her zamanki tebrik ettiğim gibi.. Fakat bugün Heyeti Veki
le arkadaşlarımız, heyeti umumiyesiyle gidiyor... Ne oluyor? Hükümet inkısama mı uğru
yor, Meclis burada, Hükümet orada ... acaba ne oluyor? Yoksa acaba bendenizin haberim 
olmayarak geçen gün verilen bir takrir mucibince şer karan verdi de onun için mi toplana
cağız? [Öyle bir karar yok sesleri) Eğer öyle bir karar yoksa ancak Heyeti Vekileden bir kıs
mının gittiğini ne kadar makul görüyorsam, heyeti umumiyesiyle gitmesini de pek çok sui 
tefsire meydan vereceği itibariyle o kadar gayrı makul görüyorum. Bilhassa her vakitten zi
yade metanetimizi muhafaza etmek icabettiği bir zamanda harekâtımızı dikkatle takip eden 
Avrupa'nın önünde bizim için fena vaziyetler icabetmekten ürkenlerdenim. Bütün bunlara 
rağmen itiraf ediyorum ki Heyeti Vekile Başkumandanlıkla görüşmedikçe karar alamaz ve 
almamakta haklıdır. Fakat hepsinin birden gitmesi de makul olmaz. Onun için ifrat ve tef
rite lüzum yoktur. Bir kısmı gider ve görüşülür, avdet edilir, o zaman icabederse Heyeti Ve
kile ile yekvücut olan Meclis de ileri kararını verir ve gideriz hak yükselir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bundan bir hafta mukaddem Avrupa'dan vukubulan 
bir müracat üzerine Rauf Beyefendi buyurdular ki; bu meseleler için en salâhiyettar olan 
Başkumandan ile anlaşmak lâzım gelir. Binaenaleyh oraya tebliğ ettik. Şimdi Hükümet bu
rada zannediyorum ki bir tavassut, vazifesi yapıyor. Avrupalılar merkezi Hükümete müra
caat ediyor. Hükümet Başkumandanlığa tebliğ ediyor. Başkumandanlık muhaberenin tesis 
olunmaması hasebiyle, fikrini buraya bildiremiyor. Avrupalılar ta Avrupa'dan bizimle mu
habere ediyor. Biz cephede Başkumandanlıkla muhabere tesis edemiyoruz. Bu acaip bir 
şeydir. Medeniyetin bahşettiği telgraf ve telefon teşkilâtına malik olduğumuz halde ve vazi
yeti harbiye bundan on beş gün evvel hitam bulduğu halde Heyeti Vekile vaziyeti siyasiye 
hakkmda şimdiye kadar ne gibi müracaat vuku bulmuştur ve ne gibi cevap verilmiştir? Or
tada hiç bir şey yoktur, bunlardan malûmattar değildir. Bendeniz de diyorum ki; inayeti 
suphaniye ile Anadolu'da muharebe bitmiş,ordu, levazım ve ihtiyaca tını ihzar ve ikmal edi
yor. Başkumandanlığın cephede bulunmasiyle, burada bulunması arasında, yani orada 
oturması ile burada oturmasmda bir fark yoktur. 
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Demek İzmir'de oturmak ile, Ankara'da oturmak birdir, ikisi de birdir. Bugün mühim 
bir karar ittihaz edeceksiniz. Ordumuz Anadolu harbini ikmal etti, Çanakkale'ye dayandı. 
Çanakkale'de veyahut Kocaeli mıntıkasında karşımıza bir İngiliz jandarması çıktı. Ağzımız 
Misaki Milliye kavuşuncaya kadar, ordumuz faaliyetine devam edecek, Meclisi Âh çalışa
caktır. Misaki Millînin istihsali için benim kanaatıma göre, düşmanlarımız bugün askerî 
acz içerisindedir. Bunlara zaman kazandırmak doğru bir şey değildir. Bugün Yunanlıların 
müzmahil olmasından dolayı tabu bu anlar pek kıymetlidir. Ordu İzmir'i tuttuğu gün Baş
kumandan burayı tutacaktı. Gelecek vazifei askeriyemizi şan ve şerefle ifa ettik, şimdi ikin
ci vaziyet hadis oluyor. Bunun halli için de şu fedakârlık lâzımdır, diyecekti. Biz de kararı
mızı ta o gün verdik. Esasen Karahisar'da bozulan düşman bize İzmir'in haberini vermişti. 
Biz İzmir'e gittiğimiz gün Çanakkale meselesi meydana çıkacaktı. Çünkü orada bir düşman 
vardır, İngiliz vardır. Biz harekâtımızı, programımızı ona göre tertip etmek icabederdi. Bu
yurdular ki; Başkumandanlık ile devletlerin teması vardır. Olabilir, Kumandanlık ile aske
rî vaziyetler için temas olabilir. Siyasî vaziyetler için tabiî Başkumandan Paşa Hazretleri ce
vap veremez. Vaziyeti siyasiye hakkında İngilizler şu şu daire dahilinde bir teklifte bulunu
lursa diyecektir ki, Hariciye Vekâleti vardır. Bundan daha mantıkî bir şey yoktur. Bu adam
lar oraya müracaat ederken, Hariciye Vekâletimize müracaat etmiyorlar mı, yahut oradaki, 
temas hakkında buraya malûmat verilmiyor mu? Buraya iblağ edilmiyor mu?.. Buraya ib
lağ edilmiyorsa Hariciye Vekili niçin oturuyor burada? Hariciye Vekâleti bu milletin müna-
sebatı hariciyesinde yegâne ağız ve her türlü müdahaleden masun bir makamdır. Bunun 
ordudan alacağı ilham vardır. İlham şudur : Yarınki vaziyette biz İngilizlere nota vereceğiz, 
memleketlerimizi tahliye edecek misiniz? Ya üç güne kadar memleketlerimizi tahliye ediniz 
veyahut da harbi kabul ediniz. Düşmanın yarın Romanya'yı, o bir gün daha başka birisim 
karşımıza çıkarmayacağı ne malûm? Buna neden imkân bulsun. 

Biz cihanın beklemediği bir surette berki hatf gibi yetiştik. Onlar birden bire sendele
di. Bunun üzerine on beş gün daha geçerse İngilizlere yeni bir vaziyet aldırmadan, karşı
mıza bir kuvvet getirmesine mi intizar edeceğiz? (Çok doğru sadaları) Ben yalnız; benim 
tahmin ettiğim gibi İngilizler bir parça mülayim hareket edeceklerdir. Fakat ordunun, düş
manın hazırlanmasına meydan vermesi ne kadar fenadır. Artık bendeniz, sonra Hüküme
tin gitmesi ki buradan havadis alamaz. Rica ederim Hükümet gidip mukarrerat icra ede
mez. Buradan posta ile mi görüşülecek? Buradan gideceklermiş, baş başa vereceklermiş, 
müzakere edeceklermiş... Orduda aledderecat kumandanlar var, idare ederler. İaşe, ihza-
rat, talim ve terbiye bunların hepsi efendiler; vaziyeti siyasiye ve ikinci defa hazırlığını yap
sın orada. Bir emir şu tevellütten şu tevellüte kadar alacaksınız ve ordunun emrine intizar 
edeceksiniz. Bugün bu kadar görüyorum. Bunun bir şıkkı vardır. Meclisle beraber Hükü
met lüzum görüyorsa oraya gider. Fakat bunun harice ne dereceye kadar doğru olduğunu 
arkadaşlarıma terkediyorum. Heyeti Vekiîenin gitmesi lâzım gelirse, Heyeti Vekile Meclis-
siz, dimağsız, bir karar vermez, çünkü dimağları Meclistir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Bizim dimağımız yok mu?.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Hayır efendim. Tabiî dimağınız vardır, maksadım o de
ğildir. Heyeti Vekiîenin dimağı Meclistir; diyorum (Handeler) kül Meclistir, karar Meclisten 
çıkacaktır. Harp kararı da, nota kararı da. Ne olursa olsun efendiler; yeniden açacağınız ci
dalin azametini düşünmek lâzımdır. Ne yedi adam ne de beş adam verebilir bunun cevabı
nı. 

Arkadaşlarımız ne kadar iyi düşünürlerse düşünsünler, ne kadar vatanperver olurlar
sa olsunlar, bizim düşündüğümüz kadar düşünemezler. Meclisin düşündüğü herhalde iyi
dir, biz kötü düşünemeyiz, muhaldir. Çünkü hak bizimdir. Eğer arkadaşlarımız, bu haklan 
muvakkaten kendilerine devrini istiyorlarsa buna da biz karar veririz. İttihazı mukarrerat 
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etmemizi düşmanımız beklemez. Yirmi dört saat sonra Heyeti Vekilemiz yolda otomobil ile 
gidecek, Başkumandan ile görüşecek. Neticeyi gelip bize bildirecek. O meyanda geçen mü
zakere için yeni bir müzakere açılacak günlerce uzanıp gidecek. Heyeti Vekile oraya gider, 
müzakere eder yarım saat sonra bir İngiliz merci burası imiş şunun hakkında ne diyorsu
nuz, efendim müsaade buyurunuz. Heyeti Vekile burada yoktur, bu gayet çıkmaza gider. 

Heyeti Celile müstacel mukarreratta Heyeti Vekileyi salâhiyettar kılarsa olabilir. Bil
mem ki bu salâhiyeti Meclis verir mi? {Meclisin veçhesidir sesleri) Bu veçhe değildir, bu 
memleketin mukarreratına taalluk eder bir meseledir. Sonra iki üç arkadaşın gitmesine bü
tün bütün muarızım. Oradan havadis getirmek için, buradan Hariciye Vekilinin, şunun, 
bunun ayrılması doğru değildir, lüzum yoktur, bendeniz Meclis namına müracaat edilsin. 
Vaziyetin vehameti dolayısiyle Başkumandanlığın vaziyeti ya vaziyeti siyasiye veyahut vazi
yeti askeriye noktai nazarındandır. Hariciye Vekâleti ve Meclis Heyeti Vekile vasıtasiyle yap
mak lâzımdır. Kendi makamına gelir, askerî vaziyet için ihtiyaç yok. Siyasî mesailin halli 
için Paşa Hazretlerinin burayı teşrif etmeleri lâzımdır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Efendim; meseleyi uzatmadan bir karar verelim. Bende
nizin fikrimce Heyeti Vekile gideceğim diyor, pekâlâ git dersek ne yapacak Heyeti Vekile? 
Burasmı müsteşarlara mı bırakacak? Devair ne ile, kim ile ifayı vazife edecek? 

OSMAN BEY (Kayseri) - Meclis ne yapacak? 

YAHYA GALİP BEY (Devamla! - Şimdi Vekiller Vekili tayin olunacak ise o zaman mese
le belki bir derece anlaşılacak. Fakat Heyeti Vekile oraya giderse Mustafa Kemal Paşa ile 
görüşecek ve neticeyi gelip Heyeü Umumiyeye arz edecektir. Neticeyi Heyeti Vekile mi geti
recek? Haydi farz edelim ki telgrafla muhabere yapılsın. Şimdi Heyeti Vekile dört gün asga
rî bir zaman içinde gider, dört günde de gelir. Orada dahi iki gün görüşülür ve iki gün zar
fında karar istihsali ile çalışırlar. On iki gün olur. Binaenaleyh on iki günlük mesaî bir gün
de telgrafla yapılabilir. Heyeü Vekilenin oraya gitmesi büyük bir zahmetten ibaret kalıyor. 
Mustafa Kemal Paşa HazreÜerinin buraya gelmesini, bilmem, belki mühim vazifesi vardır. 
Bunu hiç kale almayacağım. Anadolu seferi de henüz bitmemiştir. Arkadaşlarımızdan ba
zdan, Anadolu seferi bitmiştir diyorlar. Halbuki Üsküdar da Anadolu'dan maduttur. Eğer 
oraları da istirdat edilirse, o vakit Anadolu seferi biter, şu itibarla Anadolu seferi bitmemiş
tir. En kestirme tarik Heyeti Vekile buradan telgrafla muhabere eder ve Başkumandan ile 
meseleyi telgrafla halleder. Veyahut Meclisi Âliniz Heyeti umumiyesiyle kalkar gider ve he
yeti umumiyesiyle meseleyi orada halleder. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Heyeti Vekilenizin müttefikan karar verdiği mesele Meclisi 
Âlinizce ya kabul veya reddedilecek. Bendeniz kabul edilmek ihtimalini nazarı dikkate ala
rak zuhure gelecek mahzuru Heyeti muhteremeye arz edeceğim. Elimizde mevcut bulunan 
kanunlarımızda Vekillerden birisi vazifesinden ayrıldığı zamanda, diğer Vekil Heyeti Veki
le meyanından ona vekâlet edebilmesi için ona müsaade vardır. Eğer Vekillerden bir zat 
memleketten harice giderse onun yerine bir Vekil intihap edilmesi için de kanunda sarahat 
vardır. Fakat Heyeti Vekile, heyeti umumiyesiyle buradan kalkıp da diğer bir mahalle git
tiklerinde yerlerine Vekil tayini hususunda Kanunda bir sarahat göremiyorum. Kanunda 
bu sarahati göremeyince, Ankara'nın eski tarihi vekayü hatırıma geliyor. O zaman bir fası-
lai saltanat vuku bulmuştu. Acaba yine mi fasılai saltanat vuku bulacak? Fasılai saltana
tı bir saniye bu millet kabul edemez. Binaenaleyh müstemirren devam eden bu Meclisi fe
da edemez ve evet katiyen kabul edemez. Burada müstemirren devam etmekte bulunan 
Meclisin bu günkü umdesine, bugünkü maksuduna Cenabı Hakkın müyesser kılmasına 
müteşekkiren burada şimdi yapacağımız iş müsaleha aktedeceğiz. Evet Başkumandanlık 
makamı Celilinin askerî noktasından vazifesi başka, Meclisi Âlinin riyaseti noktasından 
başkadır. Kendisiyle makine başında teatii efkâr edilerek yekdiğerini ikna etmeye imkân 
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var mıdır? Yoktur. Şu halde Heyeti Vekilenin de kamilen gitmesine imkân olmadığma na
zaran bir veya iki arkadaşın gitmesi kalır. İcra Vekilleri Reisi Beyefendinin gitmesini de dü
şündüğümüz de, bizde makamı Sadaret dediğimiz Heyeti Vekile Reisi yerine bir kaymakam 
mı koyacak? Eskiden Sadaret Kaymakamı vardı. Bu olamaz. Olsa olsa Hariciye Vekilini 
göndereceğiz. Hariciye Vekilimizin yanma bir arkadaş refakatiyle gidip noktai nazarlarım 
anlayıp buraya gelmek ve burada bize anlatmak ve oraya gidip şu müşkül olan meselenin 
yine mutedil bir noktasını arz etmek üzere bu iş halledilebilir. Ne İcra Vekilleri Reisi ne de 
Heyeti Vekile buradan ayrılabilir ve ne de Meclis bırakır, bırakamaz. Gidecek isek de bera
ber; kalacak isek de beraber. Binaenaleyh gitmelerine ve gitmemize şimdilik imkân yoktur. 
(Aferin sadaları) 

VEHBİ EFENDİ (Konya) - Efendim; Başkumandan Paşa Hazretlerinin bugünlerde bu
raya gelmesi doğru değildir. Herhalde, işler tamamen bitmemiştir. Binaenaleyh Paşanın bir 
müddet daha orada kalması lâzımdır. Şimdi kalıyor. Heyeti Vekilenin Paşa ile orada görüş
mesi. Evet ordunun bazı hususatta reyine müracaat etmesi zarurîdir. Bu da inkâr olunur 
bir hakikat değildir. Heyeti Vekilenin mecmuunun görüşmesi bu da kabul olunur bir me
sele değildir. Şu halde demek olur ki; arkadaşların bazılarının dediği gibi Heyeti Vekileden 
bir veya iki arkadaşın gitmek, her ciheti ariz ve amik görüşmek ve buraya gelip arz etmek 
suretiyle halletmek en salim tarik olduğunu arz ediyorum. 

REİS - Buyurun Rauf Beyefendi. 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim; bundan evvel maruzatta bu
lunurken, Başkumandan Paşa Hazretlerinin esbabı askeriyei zaruriyeden dolayı bulunduk
ları mevkiden müfarikat edemeyeceklerini ve vaziyeti umumiyei hariciyemiz bir kere, ordu 
kumanda heyeti âliyesiyle görüşüp esas hatları tespit etmek zaruretini Heyeti Vekile arka
daşlarımız hissetti, dedim. Salâhattin Beyefendi buyurdular ki; Anadolu seferi bitmiştir. 
Fakat efendiler; istihsal etmek istediğimiz misakı millî hudutlarıdır. Bugün ordu muvaffak 
olmuştur. Bunu söylemekle Trakya'yı almakta tereddüt mü edeceğiz? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Öyle bir şey yok... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bu harekât böyle devam ederken belki bir takım te-
şebbüsatı siyasiye yapılacaktır. Binaenaleyh bugünkü derecei kuvvet ve kabiliyeti telgraf 
hututu üzerinde açık muhabere ile ve belki ekser zaman inkıtaa uğrayacak olan telgraf hat
ları üzerinde olur diyerek bugün Heyeti Vekile bir tarik tutabilir mi? Buna bendeniz kani 
değilim. Heyeti Vekile arkadaşlarınız da kam değildir. Bu noktayı arz ederken, bir noktayı 
Heyeti Âliyenize arz etmek isterim. Tevfik Rüştü Bey arkadaşımız Heyeti Âlinize beyanatta 
bulunurken, bendenizin Heyeti Alinizin teşkil ettiği Hükümet sekimden başka bir şekilde 
görünür gibi bazı arkadaşlara siper olduğumu söylediler. Böyle bir şey hatırlamıyorum. Ve
killerin mesuliyetleri ve sahai hudut ve salâhiyetleri muayyendir. Meclisi Âlinizce her za
man murakabe ednebilirler. Fakat aynı husus hakkında müştereken ittihazı karar ettikçe 
zannederim benim de bu hususta hakkı kelâmım vardır. Bunu rica ederim başka tarzda te
lâkki etmeyiniz. Yani refakatine mazhar olduğum arkadaşlardan birisi bir meseleden dola
yı Heyeti Âlinize beyanatta bulunması ve ondan sonra benim aynı mesele ile müşterek ol
duğumdan dolayı gelip müdafaada bulunmaklığım hususunu tenkit etmiş olursunuz. Son
ra Müfit Efendi Hazretleri bana tevdi ettiğiniz makam dolayısiyle bana bazı sıfatlar tevcih 
ettiler. Bendeniz öyle de talakki etmiyorum. Bana verdiğiniz vazifeyi ve her mesuliyeti müd
rik olmakla beraber gayet müşkül ve hududu gayri muayyen bir vazife ile tavzif ettiğinizi ve 
Heyeti Celileyi meşgul etmemek için her türlü tazyikten dolayı hiç bir şey söylememek için 
beni tavzif ettiğiniz zaman Heyeti Vekile müzakeratını idare eder bir şekilde idi. 
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SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Kanunumuz vardır, ama istemiyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İstememek meselesini açmayalım şimdi. Bununla be
raber her türlü mesuliyete mütahammil olarak çalışıyorum. Onun için Sadaret Kaymaka
mıdır, yok Sadaret makamıdır, meselesini döküp de şekil üzerinde oynamayalım. Mesele 
makamı salâhiyet meselesi değil, bu fedakâr millete uhdemize teveccüh eden vazifeyi im
kân dairesinde ifaya çalışıyoruz. O da milletin heyeti umumiyesinin emniyetidir. Bunu siz 
temsil ediyorsunuz sizin ... Bilakaydü şart ifaya mecburuz. Rica ederim böyle düşünelim. 
Suat ve salâhiyetler ve makamlar üzerinde, eşkâl üzerinde oynamayalım. Bunlar benim ak
lımdan geçmemiştir. Yarın emredersiniz, filan yerde nöbet bekleyeceksiniz dersiniz, bu em
rinizi kemali şerefle telâkki ederim. Giderim nöbet beklerim. Rica ederim bunun için bu eş
kâl üzerinde işi uzatmayalım. Muhabere meselesi emindir, buyurdular. Bendeniz bundan 
emin değilim. Belki bir saat emindir, on beş saat soma inkıta eder. Vaziyetin nezaketini arz 
etme lüzumunu görmüyorum. Fakat tekrar arz ediyorum. Kumanda heyeti âliyeslnin bil
hassa ileridenberi bize rehberlik eden Başkumandan Paşa Hazretleriyle görüşmek, muha
vere etmek zaruretini görüyorum. Başkumandan zarureti askeriye dolayısiyle gelemiyorum 
diyor. Ben kendimde niçin gelmiyorsun, vaziyeti askeriye tehlike değildir, demeye salâhiyet 
görmüyorum. Binaenaleyh efendiler açık olarak arz ediyorum meseleyi bitmiş olarak telâk
ki etmiyorum. Mesele bitmemiştir. Boğazlar mıntıkasına yaklaşmış olan ordunun karşısı
na belki de daha başka vaziyetler çıkabilir. Hangi salâhiyetle Başkumandana kendisinin iş 
başmda bulunduğu ve gelemeyecek vaziyette olduğunu söylediği halde öyle yapma, şöyle 
yap diyeceğim. Ben hiç bir vakit bu kadar ağır bir mesuliyeti üzerime ferden alamam. Bi
taraf mmtıka ve Elcezire buyurdular. Efendiler; itimat buyurduğunuz Heyeti Vekileniz va
tanınız üzerinde hiç bitaraf mmtıka tanımıyor. Vatanımız dahilinde bulunan her nokta Tür
kiye B. M . Meclisi Hükümetinin irsen malik olduğu mukaddes topraklardır. Bir çok ecanip 
gelmişlerdir. Kendi menfaatleri noktasından şurası bitaraftır, burası bitaraftır, demişler. 
Biz hiç birisini kabul edemeyiz. Biz gidersek vatanımıza gideriz. Fakat İstanbul Meclisi Me-
busanında söylediğim gibi cihana kılıç sallayıp da beyhude tehditlerde bulunmayacağız. 
Sulhen kabil olursa müreccahtır. Fakat efendiler; eğer ecanip tehditlerle gayri kabil ve hi-
cabıaver ve müstakil bir Hükümetin kabul etmeyeceği şekillerle bizi mukaddes memleket
lerimizden ayırmak isterlerse tabiîdir ki; Heyeti Âliyenizin kanaati bu cidalin bizlerin yaşa
ması için; bizlerin mesudiyeti için değildir. Biz bu uğurda öleceğiz ve fakat bundan soma 
geleceklere hür ve müstakil bir memleket bırakacağız. Bunu kabul ettik ve bu yoldan gide
ceğiz. Arkadaşlardan biri de beyanatları arasında Hükümet telâşa düştü, dediler. Efendiler 
Meclisi Âliniz hali içtimada iken Hükümet hiç bir zaman telâşa düşmez. Eğer dersek ki 
müşkülâta maruz kalmadık, bu da doğru değildir. Hakikaten müşkülâta maruz kaldık. Bu
gün Heyeti Âliyenize bilmüracaa atiyen aynı vaziyetin tekrar etmemesine çalışıyoruz. 

Hüseyin Avni Bey arkadaşımız; beyanatı âliyeleri sırasında, siyasetimiz ... diyorlar. Be
nim resmî ve görülen mütareke şeraitini Heyeti Âliyenize arz etmiştim. Ondan soma bir te
şebbüs bilmiyorum. Yalnız efendiler; demin arz ettiğim gibi istihbar ediyoruz, ki ecnebi mü-
messilerinden biri Mustafa Kemal Paşa ile temas etmek ve bazı teklifte bulunmak istemiş
ler. Bu, bizce malûm değildir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu kabil değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz kabili kabuldür, değildir, mese
lesine gelince; Mustafa Kemal Paşa Meclisi Âliniz tarafından intihap edilmiş Başkumandan
dır. Ordu hali harptedir. Ordunun hedefi malûmdur. Misakı Millî hudutlarına karşı yürü
yor. Onu istihsale doğru yürüyor. Biz de teklifte bulunalım veyahut sulhen tesviye edelim 
diyecek bir ecnebi, B aşkumandan ile görüşebilir. Görüşmekle ittihazı karar edip neticeyi 
tespit edecek değildir. Hiç kimse buna tabiî görüşmeyeceksin diyemez. Binaenaleyh arz ve 
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izah etmek mecburiyetindeyim ki; Başkumandanımız millî ordularımızın Başkumandanı
dır. Herkes gider görüşür ve kendisi herkes ile görüşür. İttihazı mukarrerat Meclise aittir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Görüştüğü hususatı Meclise arz eder. Bunu da ilâve 
ediniz bu esastır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Evet... Bendeniz maruzatımı tekrar ediyorum. Efen
diler, Heyeti Vekile Reisi olarak söylüyorum, iki defa müzakere neticesinde hututu esasiye 
üzerinde konuşarak müstakbel harekâtımızı tespit ederek, neticei hâsılayı MecÜsi Alinize 
arz etmek için, Heyeti Vekileniz Kumanda Heyeti âliyesiyle behemahal görüşmek mecburi
yetindedir. Heyeti Vekile arkadaşlarınız esnayı müzakerede müçtemian bulunulması lüzu
muna kail oldular. Namlarına olarak Heyeti Âliyenize arz ediyorum ki bu zaruret vardır. He
yeti Âliniz mukadderata hâkimdir. Fakat ben diyorum ki, muhabere ile bu kabil değildir, 
mutlak görüşmek lâzımdır. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Heyeti Vekilenin Başkumandanla görüşmek üzere İzmir'e 
gitmesini müttefikan kararlaştırmış olduklarını evvelce Heyeti Celileye söylediniz. Devairi 
merkeziye o müddet zarfında terki faaliyet edecek midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır... 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Terki faaliyet etmeyeceğine göre Heyeti Vekilenin kâffesi İz
mir'e gitmiş olmasına nazaran ne şekilde ve elde mevcut İcra Vekilleri Kanununun hangi 
fıkrasına tevfikan devairi merkeziyenin hali faaliyette bulundurulacağı hakkmda Heyeti Ve
kile karar vermiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Heyeti Vekilenin kararı, Heyeti Çemenin tasvibiyle 
kabili icradır. Biz zannediyoruz ki; bir heyet olarak karar ittihazında da şey değiliz. Eğer bu 
tarzda muhakeme ederseniz, tabiî Hüseyin Avni Beyefendinin murat etmeyerek dediği gibi 
bizi cismi camit yerine koyarak her taraftan nakledilen ... Nakil ile mükellef addetmezsiniz. 
Biz buna lüzum gördük, Meclisi Âlinize arz ediyoruz. Kabul ederseniz kabili icradır. Etme
diğiniz takdirde mutlak yapacağız diye söylemek haddimiz de değildir. Arz edeyim diye gel
dim. 

HAKKI HÂMİ BEY (Devamla) - Heyeti Vekilenin kavanini mevcude hilâfında kanunu ta
dil edercesine bir karar ittihaz etmesi doğru mudur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kanunu tadil eder bir mahiyette karar vermemiştir 
ki; kendisinde öyle bir salâhiyet görsün. 

Efendiler; noktai nazarımızı izah ettikten sonra diyoruz ki, mühim mesaili yine takiben 
gelir. Heyeti Vekile arkadaşlarınızın malûmatı olur. Evamiri mafevk rütbeye tebliğ ederler. 
Heyeti Âliniz muvafık görürseniz bu bir defa olmuştur. Heyeti Vekile müçtemian bir kere 
daha aynı vaziyetin tesiriyle ve aynı vaziyetin icabatı olarak Sivrihisar'a kadar gitmiş, 36 sa
at kadar tegayyüp eylemiş. Bendeniz o vakit Heyeti Âlinizin Riyaseti sanisi makamında 
idim. Burada kaldım ve Meclis namına lâzım olan nikata temasta bulundum. Ve idareyi te
min ettim. Aynı surette Reis Beyefendi, Müsteşarlar, İcra memurları aynı vazifeyi görürler. 
Mühim mesailde yine vekâletler ile muhabere edebilirler. 

REŞİT AĞA (Malatya) - Heyeti Vekile hep beraber gittiği zaman bu vazifeyi kim ifa ede
cektir? Heyeti Vekilenin tamamen gitmesi haricen ve dahilen suitesir yapmayacak mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim; biz en büyük mahzurun izalesini şu tarzda 
düşündük. Ondan sonrası ferî kalıyor. Biz hututu esasiyesini tespit edip atiyen yine böyle 
bir müşkülâta maruz kalmamak için bu kararı verdik. Heyeti Âlinize arz ediyoruz. Bunu te
emmül ederken tabiî haricî ve dahilî tesiratı muhtemelesini de düşündük. Fakat daha mü-
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him olarak Başkumandan Paşa Hazretleriyle içtima edip esas üzerinde bir karar vermek lü
zumuna kail olduk. 

VEHBİ BEY (Bitlis) - Bir kısmınızın giderek, diğer kısmınızın burada kalması olmaz mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim; ariz ve amik düşündük. Heyeti Vekileyi teş
kil eden arkadaşların salâhiyeti aynıdır. Onlar da vaziyeti umumiyeyi müştereken müzake
re ve münakaşa etmek arzusundadırlar. 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Heyeti Vekile Meclisi Âlinin İcra Vekilleridir. Heyeti Vekile na
mına iki veya üç zat gitse bunda bir mahzur telâkki ediyor musunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şimdi arkadaşımız sordu, cevap verdim. Heyeti Veki
îenin İcra Vekilleri Reisi de dahil olduğu halde salâhiyeti aynıdır. Her Vekil diğer arkadaşı 
gibi vaziyeti tetkik etmek ve hâsıl ettiği fikre göre karar ittihaz etmekte serbesttir. Bu nok
taya göre muhakeme edildi ve İcra Vekillerini teşkil eden her zatın bu içtimada bulunma
sına karar verildi. 

TAHSİN BEY (İzmir) - Efendim; bu mülakat ve müzakerat ihtiyacı Başkumandan Paşa 
Hazretleri tarafından mı teklif edildi, yoksa Heyeti Vekile mi bu mülakata lüzum gördü. Bu
nu anlamak istiyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bidayette celsei hafiye talep ederken arz ettim. Tek
rar edeyim, bu kadar mı efendim? 

TAHSİN BEY (İzmir) - Bu kadar, Heyeti Vekile lüzum gördü ise başkadır, Paşa Hazret
leri lüzum gördü ise başkadır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Tahsin Beyefendi, zannedersem evvelki içtimada ha
zır değildi. Beş, altı günlük muhaberenin inkıtaı bize bir vaziyet tevlit etti. Müşkül görün
dü, bunun üzerine Başkumandana müracaat ettim. Kendilerine esasat hakkında görüşme
yi teklif ettim. Bir mahalli münasip intihabım rica ettim. Cevaplarında vaziyet ve icabatı as
keriye dolayısiyle, bulundukları mevkiden ayrılamaycaklarından bizim bulundukları ma
halle gelmekliğimizi teklif buyurdular. 

HACI İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) - Efendim; şu maddenin bir cihetinde bir şey vardır 
ki; ... beyanatında tahakkuk eden bir şeye göre o da esas seyahat teatü fikir ... vaziyeti ha-
zıramız itibariyle ne kadar mantıkî ve ilmî esaslara istinat ediyorsa kül'ün, kül olarak git
mesi esasını dermeyan etmek kâfi gelecek kanaatındayım. Evet teatîi efkâr mecburiyeti ve 
zarureti katiyyen sabittir... O cihet Heyeti Vekile arkadaşlariyle karardan evvel Paşa Haz
retleriyle muhabere ederken bu iki, üç kişi ile görülmez mi? Şimdi düşünsünler. Benim su
alim budur. Kamilen burayı ihmal ederek gitmek gayet fenadır. 

Binaenaleyh ordu, kuvayı milliyemn başında bulunan Başkumandan ve Meclisin Reisi 
tabiîsi de şu mahzuru nazarı dikkate almak itibariyle, şu mahzuru hallettiği dakikada onun 
da kani olacağı... 

... üç dört kişinin kâfi geleceğine kaniim. Şu cihet Başkumandanlıkça mı tespit edil
miştir.. 

İki üç kişi kanaat etsin. 

REİS - Efendim; sual halini geçti. Ne sordunuz efendim? 

HACI İLYAS SAMİ EFENDİ (Muş) - Sordum ki; esas seyahat ilim seyahatine müstenit. 
Lâkin kül'ün kül olarak gitmesini dermeyan etmediler. 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - İlyas Sami Efendi Hazretleri rica ederim, 
zannederim, üç defa tekrar ettim. Ben diyorum ki; vaziyeti arkadaşlarımla tetkik ettim ve 
arkadaşlarımla müzakere neticesinde Heyeti Vekile arkadaşlarımla müzakere neticesinde, 
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Heyeti Vekile arkadaşlarımızın müctemian gitmesi tekarrür etti ve tekrar ediyorum. Arka
daşlarınızın hiç birinin diğerinden fazla salâhiyeti yoktur. İttihazı mukarrerat için de salâ
hiyeti yoktur, efendim. Heyeti Vekile Reisi olmak... Heyeti Aliyenize Rauf un kararı, Heyeti 
Vekile Reisinin kararı ile değildir. Hakkı yoktur. Heyeti Vekile Reisinin kendi kararını bu
raya arz etsin. 

SAFA BEY (Mersin) - Bu mesele üzerinde... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İşitmiyorum efendim. 

REİS - Rica ederim efendim, oturun işitilmiyor. 

RAUF BEY (Devamla) - Delilimi de arz ettim, vaziyet müzakere edildi. Bu karara vasıl 

oldu. İcabat neden tevellüt ettiğini de arz ettim zannederim. (Kâfi seslen) 

SAFA BEY (Mersin) - Bu mesele üzerinde Hükümetin katiyyen teklifi yoktur. Çünkü bu 
mesele... Hükümetin Başkumandanlıkla teması zarurîdir. Şüphesiz ki bu mesele için en 
katî karan vermek için hepsinin gitmesine lüzum yoktur. Soma Rauf Beyefendinin buyur
duktan gibi en katî ve en son karan Meclis verecektir. Biz mademki Heyeti Veküenin Baş
kumandan Paşa Hazretleriyle temas ederek vaziyet hakkında verecekleri işe itimat ediyo
ruz. Heyeti Vekile de içlerinden iki arkadaş göndererek, onların söylediklerini öğrenmeye ... 
üç kişi gitmeli kâfidir. 

H. RAUF BEY (Devamla) - Bu sual değil, değil mi efendim? 

SAFA BEY (Devamla) - Soma Rauf Beyefendinin buyurdukları gibi bu mesele üzerinde 
Heyeti Vekile erkânının haiz olduğu salâhiyet gibi biz de salâhiyeti haiziz. Çünkü mesele 
umumîdir, binaenaleyh üç kişi gitmeli kâfidir. Bu hiç bir Vekilin kendi işi değildir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Yahut iki zatın gitmesine taallûk eder efendim. (Gürültü
ler) Bu karar verildiği vakit... 

REİS - Müsaade buyurursanız müzakerenin kifayetine dair dört takrir vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Reis Beyefendi; müzakere kifayeti aleyhinde söz söyleyece
ğim. Rica ederim müsaade buyurun. 

REİS - Buyurun efendim. 

REFİK BEY (Konya) - Efendim bendeniz de söz almıştım, eğer söz söylenecekse ben de 
söyleyeceğim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Arkadaşlar Meclisin temayülâtı Heyeti Vekileden üç dört 
zatın gitmesine taallûk eder. (İki sadaları) 

REİS - Efendim şimdi kifayet aleyhinde Tunalı Hilmi Bey söz söylediler... Şimdi müza
kereyi... 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) - Efendim bu karar verildiği takdirde Müfit Efendi Hoca
mızın bir mesele var, o meselenin muhalifi hakikat olduğunu söylemek zaruretindeyim. 
Müsaadenizle ya söyleyeyim, yahut evvelâ buna karar verin. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) - Ademi kifaye hakkında söyleyecek. 

REİS - Rica ederim, ademi kifayesini reye koyacağım. Efendim şimdi kifayeti müzake
re aleyhinde Hilmi Beyefendi söylediler. O halde reye koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile müzakere kâfi görülmüştür. Takrirler var, bi
rer birer okunuyor. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Hakkı Bey biraz hızlı okuyunuz. 

REİS - Efendim; konuşuluyorsa işitilmez. 
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Riyaseti Celileye 
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Başkumandan Paşa Hazretleriyle görüşmek üzere Heyeti Vekilenin gitmesine lüzum 
yoktur. Heyeti Vekile Reisi Beyefendi ile, Hariciye Vekili Beyin gitmesi kâfidir. Bu suretle 
karar ittlhazıyla ruznamei müzakereye geçilmesini teklif eylerim. 18 Eylül 1338 

Beyazıt 

Dr. Refik 

Riyaseti Celileye 

19.9.1338 

Heyeti VeMen in Meclisi Âliyi terk ile İzmir'e kadar seyahat icra etmesi Teşkilâtı Esasi
ye ve İcra Vekilleri kanunlarının ruh ve maksadiyle kabili telif olmadığı gibi, Hükümetin 
şekli ve mahiyeti hakkmda hariç ve dahilde muhtelif suitefehhümlere de meydan verebile
ceğinden Heyeti Vekilenin Meclisten uzakta ve ayrıca çalışmasına imkân bulunmadığının 
ve istizahı muktazi mevaddm bilvasıta kabili hal bulunduğunun tahtı karara alınmasını 
teklif ederiz. 

Mersin Erzurum 

Salâhaddin Süleyman 

Sinop Dersim 

Hakkı Hami Mustafa 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekile memleketin herhangi bir noktasmda ifayı vazife edebileceğinden Başku
mandan Paşa Hazretleriyle müdavelei efkâr zımnında, Başkumandan Paşa Hazretlerinin 
nezdine gitmek için vuku bulan tekliflerinin kabulünü teklif eylerim. 

18 Eylül 1338 

Biga 

Mehmet 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilenin Heyeti umumiyesiyle İzmir'e kadar gidip gelmesi muvafık olmayaca
ğından ve yalnız Heyeti Vekile Reisi Beyefendinin Hariciye Vekili Beyefendi ile beraber İz
mir'e kadar gidip gelmesi matlup vazifeyi ifaya kâfi ve kâfil olacağından olveçhile keyfiyetin 
reye konulmasını teklif eylerim. 

18 Eylül 1338 

Kütahya 

Cemil 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendi üe Hariciye Vekili Yusuf Kemal ve İktisad Vekili 
Mahmut Esat ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Rıza Nur Beyefendilerin Başkumandan Paşa 
Hazretleriyle mesaili mevzual mühimme hakkmda müdavelei efkârda bulunmak üzere ka
rargâhı umumîye azimetleriyle ve Avrupa'da bulunan Fethi Beyefendinin İzmir tarikiyle av
detinin kendisine izbarı o taraftan gelecek malûmatın da süratle karargâhı umumîde isti-
maım teshil edeceği cihetle matlup hâsıl olmuş bulunacağından Vekiller Heyetinin hepsi
nin birlikte Ankara'da infikâkine lüzum kalmayacağı ve bu meselede bu suretle karar itti
hazım teklif ederim. 

Menteşe 

Dr. Tevfik Rüştü 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Başkumandan Paşa Hazretleriyle ve Kumanda heyeti âlisiyle görüş
mek ve noktai nazarlarını anlayıp Meclise arz ve iblağ eylemek ve en seri zamanda avdet et
mek üzere İcra Vekilleri Heyeti Reisiyle Hariciye Vekilinin Başkumandan Paşa nezdine azi
metlerine karar verilmesini teklif ederiz. 

İzmir Burdur 

Yunus Nadi Veliyüddin 

Riyaseti Celileye 

Mesele lâzım olduğu kadar tenevvür etti. Heyeti Vekilenin ceman gitmesi velev ki mu
vakkat olsun kül halinde bulunan ve mesaili mühimmei Devletin müzakere ve intacında ye
gâne sahibi salâhiyet ve merci olan Meclisten ayrılması caiz değildir. 

Ordu Kumanda heyetiyle yakından temas etmek mesaili hazıra ve davayı esasimiz hak
kmda noktai nazarlarım öğrenmek zarureti de mevcuttur. Binaenaleyh Heyeti Vekile Reisi 
ve Hariciye Vekili ve Sıhhiye Vekilinden mürekkep bir heyetin azimeti maksadı temin ede
ceğinden bu şıkkın reye vazmı teklif eylerim. 

Müzakere kâfidir. 

Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilenin gitmesine lüzum yoktur. Reis Beyefendi ile Hariciye Vekili giderlerse 
kâfidir. 

Burdur Mersin 

İsmail Suphi Soysallı İsmail Safa 

Riyaseti Celileye 

Mesele tavazzuh ettiğinden müzakere kâfidir. Heyeti Vekilenin cümlesinin gitmesinde 
dahili ve harici mahzur olacağı bedihiyatına göre Heyeti Vekile Reisiyle Hariciye ve Sıhhiye 
VetoUerinin Başkumandan Paşa Hazretleriyle telakisi ve vazifelerinin burada kalacak Vekil 
arkadaşlarına tevdiini teklif ederim. 

Bitlis 

Vehbi 

Riyaseti Celileye 

Hariç veya dahilde bir vazife ifası için makamından ayrılacak İcra Vekilinin intihabı ka
nunu İcra Vekilleri Riyasetine de şamil olduğundan Reis Rauf Beyin de merkezden infikâk 
edebileceğimn kabulünü teklif eylerim. 

Bolu 

Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 

Başkumandan Paşa ile vaziyet hakkmda müzakere etmek üzere gidecek Vekil arkadaş
larımıza Meclis azasından da beş zatm bilintihap terfikini teklif ederim. 

Mardin 

İbrahim 

REİS - Şimdi bütün teklifler iki mühim noktada birleşiyorlar. Birisi dört takririn birleş
tiği bir noktadır ki. Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendinin arz ettikleri noktadır. 
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H. RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim, bir noktayı arz etmek iste
rim. Heyeti Vekile noktai nazarını umumiyet itibariyle Heyeti Alinize arz etti. Daha başka 
esasatı Heyeti Âlinize arzetmek istiyerek, izahat vermek istiyen vekil arkadaşlarım var. Ri
ca ederim Heyeti Âliyenizden biraz daha vaktinizi hasretseniz de diğer arkadaşlar da söyle
sinler. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS - Rica ederim müzakereyi kâfi gördük. (Hayır sesleri) Soma arzu buyurursanız 
tekrar müzakere ederiz. (Hayır sesleri) 

YAHYA GALİP BEY (rürşehir) - Emsal açmayınız rica ederim. 

BİR MEBUS BEY - Takrirler dolayısiyle dinleyebiliriz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Usulü müzakere hakkmda söyliyeceğim. (Gürültüler) 

REİS - Rica ederim takririniz olsaydı, izah edebilirdiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hayır efendim, Heyeti Vekileye havale edelim diyecek
tim. (Reye sesleri, gürültüler) 

REİS - Efendim rica ederim dinliyelim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Bizim takrir o mahiyettedir. (Gürültüler) 

REİS - Efendim, rica ederim; bu suretle karar vermeyiniz. Gürültü oluyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Meclisi Âli bir defa Heyeti Vekilenin, heyet halinde gitmesi
ne taraftar değil. Bizim verdiğimiz takrir de ancak bu mahiyettedir. Ancak diğer takrirler
den farkı iki zatin gitmesini tasrih ediyor. Diğer takrirler de iki zatin gitmesini tasrih edi
yor. Diğer takrirler de iki zatm gitmesi kâfidir diye, gidecek olan arkadaşlar tasrih ediliyor. 
Bizim takrir ise Heyeti Vekilenin Meclisi Âlinin arzusu dahilinde keyfiyeti halletsin. Heyeti 
Vekile Hariciye Vekilini gönderir, Müdafaai Milliye Vekilini gönderir, yahut Maliye Vekilini 
gönderir. 

REİS - Efendim; Hakkı Hami Beyefendinin demek istedikleri,- Heyeti Vekileye bıraka
lım, bizim takririmizle iki zatm, üç zatın gitmesidir, yani aynı meseledir. Yalnız isim tasrih 
edilmemiştir. İki kişi, üç kişi gitsin. Heyeti Vekileye bırakıyoruz, bunu söylemek istiyorlar. 
Şimdi esas madde Heyeti Vekilenin heyetiyle gitmesi idi. Buna dair bir takrir var. Bittabi 
bunu en somaya bırakacağım. Diğerleri, tadil takrirleri sırasiyle reye koyacağım. (Beyazıt 
Dr. Refik Beyin takriri tekrar okundu.) 

REİS - Efendim takriri reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kal dır sm. Ek
seriyeti azime ile kabul edilmiştir. 

Diğer takrirlere de mahal kalmamıştır. Efendim celsei hafiye akdedilmişken arkadaş
larımızdan Erzincan Mebusu Emin, Tokat Mebusu Rifat Bey, Canik Mebusu Süleyman Bey, 
Erzurum Hüseyin Avni Bey, Mersin Mebusu Salâhattin, Kastamonu Besim ve diğer arka
daşlar -isimlerini okuyamıyorum- af buyurun bu arkadaşların irrızasiyle takrir var, okuyo
ruz. 

Riyaseti Celileye 

18 Eylül 1338 

Hal ve mevkiin haiz olduğu ehemmiyet muhtacı arz ve izah olmadığından ve vaziyeti 
umumiyei siyasiyenin gayet mahmul bulunduğu şüpheden beri olduğundan bir celsei ha
fiye akdiyle, Hükümetin izahatı lâzimede bulunmasını ehemmiyetle arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Tokat 

Emin Rifat 
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Yozgat Erzurum 

Feyyaz Âli S. Necaü 

Kastamonu Canik 

Besim Süleyman 

Erzurum Mersin 

Hüseyin Avni Salâhaddin 

Erzurum Batum 

M. Nusret Edip 

Kayseri Canik 

Osman Emin 

Maraş Kırşehir 

M. Hasip Sadık 

Lâzistan Canik 

Osman Şükrü 

REİS - Celsei hafiye esasen akdedilmiştir. Bugünkü mevzubahis olan şey de bu mese
leden ibarettir. Bu meseleye aittir. Hükümetin bu bapta söyliyecekleri var mıdır? 

M. RAUF BEY (İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ) (Sivas) - Efendim; lütfen ne soruyor
larsa, takrir sahibi lütfen sorduklarını tasrih etsinler ona göre cevap vereyim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim; vaziyeti siyasiyenin malûm olan ehemmiyeti ve 
bu vaziyet hakkmda hiç bir malûmat alınamaması suretiyle Hükümetin şimdiye kadar ce
li ittılama varabilmiş olan malûmatından Meclisi Âliyi de tenvir buyurmasını rica ediyorum. 
Bir kere temenniyatım, alelıtlak umumîdir. Bize vaziyeti siyasiye hakkmda, askeriye hak
kmda bize bildirilecek... 

MUSTAFA EFENDİ (Siirt) - Anadolu ter temizdir. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Anadolu seferi bitmiştir. Anadolu seferi İngiliz'lerin sev-
kettiği Yunan ordusu idi. Anadolu seferi bitmiştir. 

REİS - Anadolu seferi dememiştir. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Pek âlâ efendim; bendeniz Hükümetten bir sual sormak 
istiyorum. Evvelâ arz ettiğim vaziyet hakkmda bizi tenvir edebilirler mi? Vaziyeti umumiye 
hakkmda alelumum ne biliyorlarsa, on beş günden beri ne geçmiş olabilir. Mühim mesail 
arifesindeyiz. Bu mühim mesail hakkmda Heyeti Vekile ne gibi bir fikir tertip etmiştir ve 
meselâ Heyeti Vekile şimdi ordu nezdine Başkumandanla müzakere için bir iki arkadaşı 
gönderiyor, soracağı ve görüşülecek mesaili tespit etmiş midir? Bunu soruyoruz. 

TAHSİN BEY (İzmir) - Salâhattin Beyefendi tabu tespit etmiştir ki görüşmeğe gidecek. 
Hükümet... 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Hayır efendim, öğreneceği şeyi tespit için değildir. İkin
cisi halli menfaat olan mesele; vaziyeti siyasiye olduğuna göre bu da doğrudan doğruya hü
kümet meselesi değil midir? Soracağım başka bir şey değildir. 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) (Kastamonu) - Efendim; demin Reis Rauf Be
yefendinin arz ettiği veçhile şüphesiz Başkumandanlıkla görüşüldükten soma, burada bu
yurdukları sualleri inşallah mufassalan izah edecek cevaplarla Heyeti Celilenize gelecekler
dir. Yalnız müsaade ederseniz Hariciye Vekili olmak hasebiyle şimdiden ne gibi şeylerin 
mevzubahis olacağı hakkmda sizlerin de zaten, malûmu olan iki şey arz edeyim. Şimdiki 
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halde meselelerin başmda bitaraf mıntıka denilen mıntıkaya bizim ordunun gidip gitmeme
si meselesidir. Veyahut daha doğrusu, boğazların bundan sonra yine Türk kuvvetiyle sed-
dedilip edilmemesi meselesidir. Bu mesele malumu âliniz gayet ehemmiyetli bir meseledir. 
İngiltere hayatî ehemmiyeti veriyor. Fransa istikbalini düşünüyor. Yine belki Türkler Al 
manlarla birleşir ve şöyle kapatırsa, böyle kapatırsa diye. Yani şimdi mevzubahis olan me
selelerden en harı budur. Soma bizim noktai nazarımıza göre bu müstakil. Onların noktai 
nazarına göre bu mesele ile mürtabıt Trakya meselesi var. İkinci mesele bu meseledir. Biz
ce Trakya meselesi yoktur. Onlarca Trakya meselesi vardır. Fakat bizde Trakya meselesi 
dendiği vakitte fiilî, amelî, bir mülahazai askeriye var zannediyorum. Fiilî, amelî, tabu Ha
riciye Vekili bu noktaların teferruatına giremez. Soma şu hale nazaran Devletimiz tarafın
dan Hükümetimiz tarafından sulh için bir teşebbüsde bulunmak muvafık mı? Yani diğer 
Devletleri tahrik etmek muvafık mıdır, değil inidir? Yoksa onlar tarafından daveti mi bekle
melidir? 

Soma Yunanistana karşı muamelemiz, Yunanistan'ı müstakil tanıyarak onu diğer 
Devletlerle gayri mütesanit tanıyarak mı, hareket etmek menfaatimıza muvafıktır? Yoksa 
diğer Devletlerle mütesanit olduğunu iddia ederek ve bunu ispat ederek mi hareket etmek 
muvafıktır? Çünkü malumu âliniz bazı hadiseler cereyan ediyor. Yunanistan'ın İstan
bul'daki komiserini kabul etmemişlerdir. Yunanistan'ın İstanbul'daki Komiserliklerini çı
kartmışlardır. Soma bu gibi, yani misaki millî vesaire meselelerine geçmiyorum. Şimdi 
mevzubahis olan meselelere geçiyorum. Soma tabiî bu meseleleri ihzar ederek mümessile-
rimiz nezdinde teşebbüsatta bulunmaktır. O teşebbüsatta şimdi burada, şöyle böyle demek 
pek muvafık değildir. Zaten Hariciye Vekâletine tevdi ettiğiniz vazife odur. Başka bir şey de
ğildir. Ha şurasını arz ediyorum ki, Heyeti Vekile bu meselelerde muayyen ve mukarrer ce
vaplar ihzar etmiştir, demiyorum ve Salâhattin Beyefendinin ikinci sualine de cevap olmak 
üzere -zannediyorum bu- daha muvafık harekettir. Heyeti Vekile bütün malumata topladık
tan soma karar verir. Bütün malûmat o malumat içinde ordunun hali, ordunun mütalaası 
da dahildir ve hiç bir kimse hiç bir fert, şimdiye kadar nihai kararların B. M . Meclisin'den 
hariç bir yerde bir karar verdiğine dair bir söz söylememiştir, bir fikirde bulunmamıştır. Bi
naenaleyh Salâhattin Beyefendinin ikinci sualine cevap olmak üzere diyorum ki; bu suale 
cevap vermek bile zaittir. Çünkü nihaî Meclisi Âlinizdir. İdarî, ihzari karar da Heyeti Veki-
lenindir. Selâhiyattar olan hususatta nihaî kararlar. Heyeti Veküenindir. Bunlar zaten ka-
vaninimizde muayyendir. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) - Beyefendi 26 Mart teklifinde gerek tadilen ve gerek İngil
tere Hükümetinin sarfı nazar eylediğine dair Loit Corc'da bir emare mevcut mudur, değil 
midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim; istikbal hakkında hüküm vermek doğru de
ğildir. Fakat malumu âliniz siyaset daima bir muadele gibidir. Malumlar üzerine müesses 
meçhuller aranır. Bugün 26 Martta tanzim edilen muadelenin malumları değişmiştir. Bina
enaleyh muadele değişmiş, onun, yani onun sureti halli de elbette değişmiştir. İngiltere gi
bi, amelî, pratik hareket eden bir Hükümet elbette ve elbette bunu görür. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Beyefendi, sualin birincisine verdiğiniz cevap -ki ortada 
bir şey tenevvür etti- mucibi şükrandır. Binaenaleyh biz de bir şey düşündük. İkincisi; so
racağınız şeyler bir Hükümet meselesi değildir, dediniz. Yani ona cevaben daha evvel mü-
teayyin olacak mesail nedir? Yani buna da cevaben hazırladığınızı söylediğiniz. Mucibi şük
randır. Pek âlâ, bizce lâzım olan, ne ile iştigal ediliyor. Binaenaleyh biz de iştigal edelim. 
Şimdi bendeniz görüyorum ki, ta oraya kadar ihtiyarı zahmet etmek yapılabilirse de bir ke
re bitaraf mıntıkaya girilip girilmiyeceği meselesi, yedi gün evvel halledilecek bir mesele idi. 
Çünkü ordu bu gün bitaraf mıntıkanın ya üstündedir, ya altındadır. Bu mesele çok geç kal-
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mıştır ve İzmir'e giderseniz bitaraf rmntıka zaten yapılmış olur. Binaenaleyh bu kısım zaten 
zait kalır. Esasen bitaraf mıntıka hakkında Meclisi Âlinin karar vermesi lâzım idi. Fakat is
tiyordu ki bu bapta Meclise bir şey teklif etsin. Çünkü bunun için her geçen zaman mem
leketi tereddüde sevkedebilir. Ordularımız muzafferdir. Çanakkale'ye sahile yaklaşıyorlar. 
Pek âlâ gelip Kolordu kumandanına diyecekler, bu bayraklardan geçmiyen diyecektir. Ben 
tanımam derler ve oraya giderler. Soma onun neticesi Allah'a kalır. Onun için bitaraf mm
tıka meselesi daha evvel halledilmeli idi. Bunun şimdiye kadar kalması doğru değildir. Çok 
geç kalmıştır. Neden müdahale etmediniz, derseniz hakkınız vardır. Bu noktada siz beni 
muaheze edin, ben de sizi muaheze edeyim. Fakat vakit geçmiştir. Trakya'ya gelince; bu 
uzun bir meseledir. Yani bunun için verilecek karar bir karan askeridir, bir zaman mese
lesidir. Bu gün hallolunacak mesele değildir. Hatta bunun için istihzaraü askeriyeye teşeb
büs etmek lazım gelir. Buna ait teşebbüsatı ben görmemekteyim. Binaenaleyh bu kısmı da
hi sathidir. Ya bunun dahi yeri neresidir, bilmiyorum. Bu Heyeti Âliyenin fatanetine terk 
ediyorum. 

Sulh meselesi hakkındaki teşebbüsat meselesine gelince; bu da Hükümet meselesidir, 
mahaza Heyeti Celile tasvip buyurmuştur. Bendeniz, başkasını da arz ederim. Yani fikri 
acizanemi arz ediyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Vakia mütalaatınız doğru, fakat zamanı geçmiştir. Re
isi muhterememiz Beyefendinin demin mufassalan arz ettiği veçhile biz, çektiğimiz telgraf
lara beş gün cevap alamadık. Dün cevap aldık, ilk telgrafı aldık. Bitaraf rmntıka meselesi
ne gelince, henüz biz cevap vermedik ve veremeyiz. Ve bugün söz veremeyiz. Mesuliyetimi 
müdrik olarak söylüyorum. Bu gün hadise cereyan etmektedir, bu gün mühim şeyler cere
yan etmektedir. Mesele kapanmış değildir. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - İşte onun için söylüyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Açık bir haldedir, soma Trakya meselesi de açıktır. 
Kapanmış değildir; uzak da değildir. Zatı Âlinize sorarım, mütareke teklifi vaki oldu. Ona, 
mütareke teklifine cevap veriliyor suretinde değil, Devletlere cevap suretinde cevap verirse
niz, Trakya'dan bahsetmiyeceksiniz. (Tabu sesleri) O halde, ewelemirde müzakere edilecek 
Trakya meselesidir. Siz Yunan Hükümeti ordusunun himayesi suretiyle sizden istenilen 
herhangi bir fedakârlığa karşı mukabilinde neler istiyeceksiniz? İstiyeceklerinizin birincisi, 
Trakya'dır. Binaenaleyh geçmemiş mesele yoktur. Yani bitaraf rmntıka meselesi, geçmiş 
mesele olmadığı gibi, Trakya meselesi de her zaman mevzu bahis olan bir meseledir. İleri 
meselesi değildir. Yalnız demin arz ettim; bana ait bir mesele, yani benim anhyabileceğim 
bir mesele olmadığı için teferruatına girmedim. Trakya meselesi, bitaraf rmntıka meselesi; 
-zannediyorum- askerlik noktai nazarından pratik, ameli malumata mütevakkıf bir mese
ledir. Onun için onun tafsilatına girmiyorum. Bu hususata, bu meseleler için bize şimdiye 
kadar bu iki meselenin haricinde bir müracaat olmadığı için, bu meselelerden başka-ez-
cümle dedim- daha bir çok meseleler olacaktır. Sulh için müracaat vuku bulduğu zaman
da -zannederim- mesele bu notalara münhasır kalınmayacaktır. Daha ihtivalı olacaktır. 
Şimdi zannediyorum, bunu mevzubahis edemiyorum. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Trabzon) - Bitaraf mıntaka hakkında vuku bulan müracaatı
mız resmidir, bu ne şekilde vaki olmuştur? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Bitaraf mıntaka hakkında vuku bulan müracaatımız 
resmidir. Beye gelmişler. Devletlerin baş tercümanları Hamit Beye müracaat etmişlerdir. 
Hemen aynen bu sözleri söylemişlerdir. Tamamiyle hafızamda yok, Devletler, müttefik Dev
letler geçen sene mayısının 19 unda İstanbul ile Çankkale'den bazı yerlerin bitaraf mmtıka 
olduğunu ilân etmişlerdi, bundan bir buçuk ay evvel bu bitaraf mıntıkaya Yunan'hlar tara-
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fından vaki olan bir taarruzda müdafaa etmek istemişlerdir. Bunda B.M.Meclisi Hüküme
tinin malumatı vardır. Değil mi sual bu? Yoktur. Yani pek diplomatik bir lisanla, son bir 
ifade ile yazılmış bir notadır. Meclis, ona cevap vermeği takarrür ettirirse, biz de ona inşal
lah lazım gelen cevabı veririz. Şimdi Arz ediyorum ki; bitaraf mm taka yoktur. Yunan'lılar 
oraya girdikleri vakitte habersiz olarak, şaki olarak girmişlerdi. Biz evimize gireceğiz. Bita
raf mıntıka olsa olsa, devletler biz buraya işgal ediyoruz, küvetlerimizi sokmayız derler, biz 
burayı kuvvetimizle işgal ediyoruz. Sizi sokmayız derler. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Efendim bendenizin sualime cevap verdiler onun için sor-
mıyacağım. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Vekil Beyefendiden bir noktayı rica edeceğim. Fa
kat soracağım şey doğrudan doğruya Hariciye Vekili Beyefendiye ait değil... 

OSMAN BEY (Lazistan) - Hariciye Vekili Beyefendi buyurdular ki; bitaraf mıntıka hak
kmda bu dakika için bir karar ittihaz edemeyiz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Edemeyiz demedim. Bitaraf mıntıka meselesi, Trakya 
meselesi, amali mülahazatı askeriyeye bağlı bir meseledir, dedim. Şu halde mülâhazatı as
keriye, cereyanı tabiisinde giden, kendi kendine hallolunabilecek herhangi bir şekilden mü
tevellit mesuliyeti, Hükümet, muterif ve kabul ediyor demektir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim; bitaraf mıntıkalar bilemem Trakya mesele
leri mi Mondros mütarekesiyle, meselesiyle taayyün etmiştir. Hatta Trakya da dahil değil
dir. Rica ederim, biz misakı millide Mondros mütarekesini kendilerinin teşebbüsü neticesi 
olarak yırttık, kendileri yırttı. Çünkü İstanbul'u işgali askeri altına alan, mütareke Hane
den düşman, bizim de ilanı harp edip namuslu bir surette müdafaa ettiğimiz misaki milli 
tahakkuk etmek üzeredir. Her an için Trakya'yı; İstanbul'u işgal eden, İngiliz olsun. Yu
nan olsun kim olursa olsun, bizimle halledecek meseleleri yoktur. Bitaraf mm tıka üzerine 
Hükümetin vereceği cevapta, misaki milli dendikten soma, bitaraf mıntıka filan, bunlar 
mevzubahis olamaz. Şunun bunun kanaatiyle olacak şey değildir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Zamanı gelir müzakere ederiz efendim. (Gürültüler) 

REİS - Efendim, müsaade buyurun : 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Efendim; Trakya da pek çok mezalim yapılıyormuş? Fakat 
son zamanlarda teşdit etmişler. Bunun için Hükümetin ne gibi teşebbüsatı varsa bizi ten
vir buyurun efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim, biz bunu düşündük. Buradan doğrudan 
doğruya bir protesto vermeği münasip görmedik. Çünkü şimdi bizim olan ve bizim olacak 
olan şeyler hakkmda karar ittihaz edeceğimiz Trakya hakkmda, orada şöyle oluyormuş, 
böyle oluyormuş, siz bunları himaye edin diye buradan yazmağı muvafık görmedik. Yalnız 
buradan, Anadolu'dan oraya kaçan Rumlar orada iskân edilerek ahalinin nüfusunun tek
sirine çalışılmış ve bunların müslüman ahaliye ikai mezalim ettiği hakkmda Hamit Beye 
kendisi tarafından lâzım gelen yerlere protesto edilmesini... 

REİS - Efendim mesail bitmiştir. Celsei hafiyenin, celsei aleniyeye tahvilini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... 

Celsei alenidir efendim on dakika teneffüs. 

(Dosyada Bulunan Takrirler) 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Reye vazını teklif eylerim. 18.9.1338 

İstanbul 

Ali Riza 
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Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilenin gidip gitmemesine Meclisi Ali karar verir ancak : 

1. Her vekil yerine bermucibi kanun ve teamül intihap yapüabilecek mi? 

2. Müsteşarlar, Vekiller gibi selâhiyeti haiz midir. 

3. Heyeti Vekileden biri bir memuriyete gitse bile aharı tevkile selâhiyeti yok iken bu 
ciheti nasıl halledebileceklerdir. 

Edirne 

Mehmet Şeref 

18.9.1338 

Mahremdir 

TBMM Meclisi Riyaseti 

Başkitabeti 

Zabıt ve Kavanin Müdiriyeti 

Adet 

1/41 

İcra Vekilleri Heyeti 

Riyaseti Celilesine 

Başkumandan Paşa Hazretieri ile görüşmek üzere gidecek heyet hakkmda Beyazıt 
Mebusu Dr. Refik Bey tarafından verilip heyeti umumiyece celsei hafiyede kabul edilen tak
rir sureti musaddakası leffen takdim kılındı efendim. 

Recep 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 812 : 822 

YÜZYEDİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

23 Eylül 1922 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan), Âtıf Bey (Kayseri) 

REİS - Efendim, Meclis açılmıştır. Söz Hariciye Vekili Beyefendinindir. Dinleyelim. 

3. - Hariciye Vekili Rıza Nur Beyin; ahvali siyasiye hakkında beyanatı. 

Dr. RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Sinop) - Efendim; yeni ahval ve vaziyetten 
o kadar malumatımız yoktur. Bu da, işte ahval ve vaziyet malumdur, yollar iyi işlemiyor, 
çok zaman telgraf muhaberatı olamamıştır. Bu başlıca sebep teşkil ediyor. Onun için biz
de mevcut olan muamelatı arz edeceğim : Şimdi birden olduğu için belki bir derece nakıs 
olur. Arzu buyurursanız bildiğimi ve elde mevcut olanı arz edeyim. İsterseniz yarın daha 
tafsilâtlı dosyaları tetkik edeyim, öyle arz edeyim. (Şimdiki kâfidir sadaları) Bu gün olanla
rı söyliyeyim : 

Şimdi etenelim; muzaffer ordumuz takibatına ve vatanımızın bütün eczasını istirdata 
devam ediyor. Nihayet Çanakkale tarafından mıntıkai bî nüfuz, mıntakai bî tarafı denilen 
yere kadar vardı. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Mıntıkai bînufuz daha doğru oldu. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Dil dönmüyor. Reis Paşa Hazretleri İzmir'de bulunuyorlar
dı. Bendeniz de henüz yeni gelmiştim. Heyeti Vekile muhaberatı olamamasından telaşta idi. 
Bundan dolayı İzmir'e kadar seyahat etmek fikrinde bulunuyordu. Nihayet Meclisi Âlinin 
tensibi üzerine Heyeti Vekile Reisi ve Hariciye Vekili gittiler. İzmir'e alelacele General Pelle 
gitti ve gelen malumatta bir heyetten bahsediliyor. İhtimal Pelle'nin yanında bir heyet te 
vardı. Fakat bu heyetin mahiyeti, mevcudiyeti hakkmda henüz sarih bir malumat bizde 
yoktur. Orada Reis Paşa Hazretleriyle aralarında müzakere cereyan etti. Bu müzakerenin 
bütün safahatım bilmiyoruz. Fakat bu hususta bazı malumat mevcuttur, iptida; ordumuz 
Çanakkale'ye yaklaştığı vakit İngiliz'ler bir büyük telaş ve heyacan gösterdiler. Bu hususta 
aldığımız malumata göre İngiliz Kabinesinde âdeta geceli gündüzlü müzakere cereyan etti. 
Bir taraftan İngiliz'ler vesaiti hususiye ve resmî şeyleriyle bütün âlemi kendi etraflarına top
lamak için lâzım gelen her şeyi yaptılar, propagandalar yaptılar. Resmî tebliğler ile, telsiz 
telgraflarla malumat verdiler. Sefirleri vasıtasiyle öteye beriye müracaat ettiler. En ziyade 
uğraştıkları da Fransa'yı ve İtalya'yı kendilerine bendetmek ve maksatları da kuvvei müsel-
lahaya müracaat etmek ve karşımıza bir kuvvet koymaktı. Fikirleri anlaşılan bu idi. Bu hu
susta donanmalarına emir verdiler, takviye edeceğiz dediler. 60 bin kişi göndereceğiz de
diler. Velhasıl çok şeyler. Soma eski Sırbistan olan Yugoslavya'ya müracaat ettiler. Boğaz
ların serbest olması sizin de menafimiz iktizasındandır dediler. Hatta İstanbul'daki Sırp Se
firi oradaki Hükümeti milliyenin mümessili olan zatla görüşür ve ona der ki; biz de bulun
malıyız. Temin ederiz ki Türkiye aleyhinde bir karara iştirak etmeyiz, burada bulunmalıyız. 
Ona mümessilimiz sorduğu vakit cevaben der ki : Tuna bizim elimizdedir, der. (Handeler) 
Çin de tabiî kendine göre elbette böyle bir bahane bulabilir. İngiliz'ler Romanya'ya der ki : 
siz harbi umumide boğazların kapanmasından büyük bir felakete uğradınız ve kanınızla 
bunun serbestisini temin ettiniz. Binaenaleyh bu serbestinin muhafazası için silâhınızla iş
tirak etmelisiniz, dedi. Hâsılı bu tarzda bir çok şeyler yaptılar. Fakat aldığımız malumat 
şöyle ki : Fransa Hükümeti bu işe katiyen karışmıyor. 
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Bu mesele müsalemetle halledilebilir, diyor. Bu fikrinde ısrar ediyor. Bu bapta Fran
sa ile birtakım notalar teati edilmiştir. İtalya da böyle bir silâhla müdaheleye iştirak etmi
yor. Fakat bunların her ikisi de boğazların serbest olmasında musırdırlar. Zaten o dava bi
zimdir, biz de aleyhinde değiliz. Herkesten evvel bunu dünyaya biz ilân ettik. Ahval bu mer
kezde iken Lord Gürzon Paris'e geliyor. Orada Puankare ile görüşüyor. İtalya'nm oradaki 
sefiri de bu müzakerede bulunmuş, mevzubahs mesele yine bu. Son aldığımız malumata 
göre orada Fransa'nın noktai nazarı galip olmuş. Yani kati değil, katiye yakın bir halde ve 
bu gün bu meselenin sulhan tesviyesine düveli mutelife karar vermiş bir halde bulunuyor. 
Hatta onlar resmî beyanatlarında bu meseleyi sulhan tesviye edeceğiz ve yakında bunun 
için bir konferans teşkil edeceğiz diyorlar. Yine resmidir. Konferansta Fransa İngiltere ve 
ondan sonra Yugoslavya, bilmem Japon'a kadar çağırıyorlar (Rusya var mı? Sesleri) Rusya 
yoktur. Onların fikrince böyledir. (Yunan sesleri) Yunan'dan malumat yoktur. Bir malumat -
da Yunan'dan bahsediliyor. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) - Yunan'ın ne alâkası vardır? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Onlar öyle düşünüyorlar. Fakat bir defa da T.B.M.Meclisi 
Hükümetinin düşüncesi lâzımdır, değil mi efendim. Bir taraf onlarsa, bir taraf da burası
dır. Bakalım ne diyeceğiz tabiî onların demeleri kendilerine aittir. Ve bizim tarafımızdan ka
bul edimiş demek değildir. Onlar ne vakit ki, bize bir nota vercekler, ona göre elbette bir ce
vap tabu verilecektir. Mesele nihayette şu reddeye gelmiştir. En son malumatı söylüyorum. 
Reis Paşa Hazretlerinin İstanbul tarikiyle bize verdiği malumattan anlaşılıyor ki; telgrafla
rın İstanbul tarikiyle gelmesi daha kolay oluyor öyle geliyor. Fakat bendeniz hayret ediyo
rum. Rusya'dan ve bizim sefaretten Hariciye Vekâletine ve yine Rusya'dan Rus sefirine ge
len bir takım telgraflar İstanbul'ca tutulmuş, sansür ediliyor. Fakat bunlar nasd oluyor da 
oradan geçmiş bilmiyorum. Bu hususta lâzım gelen tedabiri ittihaz ediyoruz. Reis Paşa 
Hazretleri Pelle'nin seyahatinin neticesini şu veçhile söylüyorlar. General Pelle iptida bita
raf mıntıkaya riayet edilmesini ve girilmesini şey etmiş. Paşa Hazretleri de buna lâzım ge
len cevabı pek güzel bir surette vermişlerdir. (Ne demiş sadaları) 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Telgraf aynen okunamaz mı? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hay hay efendim; zaten buraya getirdim. Heyeti umumiye-
ye arz edeceğim. Heyeti Umumiye işitirse tabu başka türlü olur. Baştan isterseniz mühim
lerini seçtim, sıra ile okuyayım. Bir takım ajans haberleri vardır, bir takım malumat vardır. 
Hatta bu gün ordumuzun Çanakkale'ye girdiği ve müsademe olmadığı ve daha bir takım, 
şeyler vardır. Fakat ajans haberlerine ne kadar itimat edilebilir, cayı sualdir. Onun için on
ları arz etmiyorum. Ajans haberlerini bir malumatı resmiye telakki etmekte mazurum, bun
ların bazısı doğru, bazısı yalan çıkıyor. Asü elimizde vesaiki resmiye mümessillerimizin, 
adamlarımızın verdiği telgraflar ve malumatı Tesmiyelerdir. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - İzmir'le henüz telgraf yok mudur ki, telgraf 
İstanbul tarikiyle geliyor. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Vallahi bilmiyorum. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Hâkimiyet var diye yazıyor. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Evet, biz de gördük, oldu ise dünden beri olmuştur. Elimiz
de bakınız Paşa HazreÜerinin son telgrafları 22 eylüldür. Son telgrafları 22 eylülde geliyor. 
Bu gün 23 değil mi efendim? Demek ki bir takım mevani mevcuttur. Muhabere muntazam 
olamıyor. Bu kadar teahhür de yoktur. Bu kadar harp edildikten sonra İngiliz'ler bize bir 
nota vermişlerdi. Gazeteler daha evvel neşrettiği için arz etmedim. Eğer isterseniz onu da 
burada aynen okuyayım. Ve ajansla da neşredilmiştir. Çünkü İstanbul gazeteleri daha ev-
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vel neşretmiş ve ajans da almıştır. Vesaiki resmiye o kadar çabuk malumat veremiyor. Bu
radan Paris müemessili Ferit Beyden bir şey vardır. 15 Eylül 1338 tarihlidir. (Paşanın telg
rafı sesleri) O nihayette olduğu için en son telgraftır. Onun için şurada beş on telgraf var
dır, sırasiyle okuyayım. "Boğazlar ve Trakya hakkında Fransızlarla görüşmek hususunda
ki emirnameleri 15 Eylülde vasıl oldu." Müsaade buyurursanız isimleri zikretmiyeyim.(Hay
hay sadaları) "Görüştük boğazlar, İstanbul ve Trakya hakkında. Fransa'nm Türkiye hak
kında boğazlar için metalibatını bulunduran sureti halle taraftar olduğunu, boğazlarm ser
bestisi prensibine sadık kalmakla beraber bu hususta Londra'ya da bildirdiğimi söyledim. 
Ve bu mesele hakkında her birinden malumat istedim. Kendisinden her bir mesele hakkın
da ayrı bir tafsilât istedim. Bu baptaki kararlarını ilân etmek, konferans masasmda muha
faza etmek istedikleri vaziyeti bîtarafiyl, muhil ve bianenaleyh nüfuzlarını ihlâl edeceğin
den, bundan içtinap etmiş olduklarını ve fakat bugüne kadar olduğu gibi Türk menafiinin 
muhafaza edileceğine itimadımızı rica etmiştim. Mamafih mükâlememizin tarzı cereyanın
dan boğazlarm serbestisini temin için Türkiye hakimiyetinde kalacağım ve Gelibolu'da bi
zim de dahil olacağımızı bildirdikleri bir garnizon bulundurulacağı, bir kıtai askeriyemizin 
de dahil edilmesi fikrinde olduklarını, boğazlarm derhal tarafımızdan kapatılması arzusun
da İngiltere'ye katiyen iştirak ettikleri ve bunun haricinde aleyhimizde kuyudat ve tedabir 
ittihazında ısrar etmeyecekleri anlaşıldı. Kuvveti kararlarda olan Fransa'nm boğazları bah-
ren açmaktan ziyade bir köprü makamında bırakarak rakibi İngilizlerin karşısında Fran
sa'yı Asya'ya rapteden yolu muhafaza olduğunu, binaenaleyh boğazlar üzerinde bizim ha
kimiyetimizi azamî derecede takviye, kendilerinin menafii kafiyelerinden bulunduğunu id
dia ettiler. İngiltere ile hali hazırda mevcut münasebetlerimizin unutulması ve tamamen ay
rı bir meslek ihtiyarı kabil olamayacağım söyledim. Trakya için Meriç hududundan bahso-
lundu. Dedeağaç Bulgarlara verildiği takdirde üzerinden serbest transit hakkını kabul edip 
etmeyeceğimizi sordu. Meselâ on sene soma ilerde bir hat yapmaları şartiyle kabul edebi
leceğimizi söyledim. Bu mükâlemeden Fransa'nm bütün şarki Trakya'yı Türkiye'ye iade et
mek fikrinde olduğu anlaşıldı. İtalyanların da bu hususta Fransa'yı tekit ve teyit ettiklerini 
ilâve etti. Konferansın tacili hususunda üç defa olmak üzere İtalya da ısrar ediyor. Gerek 
İtalyanları, gerek fransızlan konferans hakkında istifsar ettim. Vekayiin sureti inkişafı, ve-
kayiin inkişaf ettiği ve binaenaleyh konferansın tacili iktiza ettiğini ve İngiltere'yi tazyik et
tiklerini söyledi. Bugün Cuma, İngiliz kabinesi mukarrer mesailin ittihazı için inikat ede
cektir. Konferansın günü henüz tespit edilmemiştir. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) - Bunlar bir malumattır, zapta geçmesine lüzum var 
mı? (Devam devam sadalan) 

RIZA NUR BEY (Devamla) - "Konferansa diğer küçük devletlerin iştirak meselesini gö
rüştüm. Bizim bir konferans akdetmeyeceğimizi ve hatta mümkün ise her devletle ayrı ay
rı muahede akdetmek istediğimizi söyledim. Müşterek muahedeler hakkındaki zararlarımı
zı tecrübe ettiğimiz ve her halde küçük devletlerin alâkadar olmadıklarını beyan ettim. Ben
deniz, İngilizlerin halcimiyeti kabule icbar edilmelerini ve hakkımızın kabulü için İngiliz ku-
vayi azîmesinin yerleşmeden Çanakkale'nin işgalini lüzumlu gördüğümden, Çanakkale'nin 
düveli itilâfiye tarafından işgali meselesini görüştüm. Matbuat, Fransız kıtaatının geri alın
ması emrinin verildiğini yazmıştı. Dün gece Mösyö Puankare Fransız gazetelerine bu yolda 
emir verdi. Mamafih işin hakikatini sordum. General Pelle'ye verilen emir şu tarzdadır. 

Katiyen lâzım olmayan mevakiden kıtaaü, mümkün suretle geri alınız. "Ve bu husus
ta da bazı malumat var. Fransızlar bazı yerlerden kıtaatı geri almışlardır." Bu emrin kati
yen işimize kâfi gelmediğini ve bütün Asya sahillerinin derhal Fransızlar tarafından tahli
yesinin muvafık olacağını söyledim. Bu meselenin kendisiyle son derece hüsnü münasebet, 
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idamesini arz ettiğimiz Fransa ile araya girmemesi için, General Pelle'ye emir verilmesi lâ
zım geldiği hususunda ısrar ettim. Fransa meselenin sulhan halline son derece taraftar ol
makla beraber, İngilizlerin sui niyetlerini üç senedir, tecrübe ettiğimizden söz ve hareketle
rine itimadımız olmadığını ve hukukumuzu muhafaza zaruretinde olduğumuzu ve binaena
leyh arazimizi işgal hakkı sarihimizi söyledim. İstical etmemekliğimiz lâzım geldiğini ve İn
giliz mizacım yirmi beş senedir tetkik ettiğinden hiç bir şeyi süratle anlamak kabiliyetinde 
olmadıklarım ve fakat anladıkları dakikadan itibaren süratle hareket etmek ve işi cebir et
memek ve İngilizlerin anlaması zamanına kadar bırakmak lâzım geldiğini söyledi. Bu gün 
"Deylmeyl muhabirinden naklen Paşa Hazretlerinin neşredilen beyanatlarından bu hususa 
ait fıkrayı İngilizlerin anlayacakları, meselâ 2-3 haftalık bir müddet bekliyeceğimiz ve on
dan soma harekete mecbur olacağımızı ve binaenaleyh bu müddete intizar etmeksizin, 
Fransa askerlerinin Anadolu sahilini tahliye etmelerini rica ettiğimi, bildirdim. Mükâleme 
esnasmda mıntıka! bitarafı kelimesini kullandı. Bunun nereden çıktığını, bizim böyle bir 
şey tanımadığımızı, eğer Devletlerin, ar alarmdaki kararlar muta olmak lâzım gelirse Paris 
konferansında mıntıkai bî tarafi hükmedildiği halde Yunanlıların niçin Meriçten öteye çıka
rılmadıklarım söyledim. Dedi ki; evet hakkınız vardır. Esasen bu gün kullandığımız mıntı
kai bîtarafi tabirinin hiç bir taahhüdü müstakbeli tazammun etmediğini İngilizlere de bil
dirdim. Bunun resmen bize de bildirilmesi lâzım olduğunu söyledim. Balkanlıların, bizim 
Edirme'ye geçmemize resmen itirazı olup olmadığını sordum. Ve bu güne kadar hiç birisin
den itirazname almadıklarım, meselenin Londra'dan çıktığını ve hatta taaccüp ettikleri, 
için, bu bapta küçük Hükümetlerden, istilâmı keyfiyet eylediklerini söylemiştir." Şimdi 
bunlar 17 tarihli şeylerdir. 

T i rbuna Gazetesinin neşrettiği nim resmi tebliğ aynen maruzdur." Boğazların serbes
tisini temin için İtalya daima müttefikleriyle mütesanit bulunacaktır, fakat müzakeratı sul
hiye açarak men'e çalıştığı bir mücadelenin vukuu anında kıtaatının, mukabelesine razı 
olamayacaktır." Sırbistan Hariciye Nazın siyasetimizi müdafaa edeceklerini, Trakya'da hu-
dud sabıkamızın işgalinden memnun olacaklarını, Bulgarlarla uyuşmayıp kendileriyle be
raber çalışacaklarını, Yunanlıları sevmediklerini, fakat Yunan ve Bulgarların münafereti 
daimesi için garbi Trakya'nın Yunanda kalmasını menafii müştereke iktizasından bulundu
ğunu, muhaberatm şimdilik Paris'te iki Sefaret arasında tesis olunmasını, falan diye bir şey 
vardır." Yani Sırplılar pek taraftar değillermiş. Bir derece bize iyi ve taraftar imişler." Ajans 
Royter tebliğinin mühim nukatı aynen maruzdur." Malumu âlleridir ki bu, İngiliz ajansıdır 
ve İngilizler o ajansla bir tebliğ yapmışlardır. İngiltere Hükümeti Boğazların fiilî ve daimî 
serbestisini bir lüzumu hayati addederek, bunun için mesaî sarfına müheyya bulunmak
tadır. Mesaili saire sayam kabul bir surette halline fasl edildikten soma İstanbul Türkiye'ye 
iade edilecektir. 

Nazarı dikkati âlinizi celbederim, işin içinde Trakya yoktur. 

BEHÇET BEY (Kângırı) - Lütfen bunu bir defa daha okuyunuz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Mesaili saire sayam kabul bir surette hal ve fasledildikten 
sonra İstanbul Türkiye'ye iade edilecektir. "İngiltere süratle bu konferansın akdini arzu 
eder. Fakat İstanbul ve Çanakkale'yi muhafaza eden mıntıkai bitarafiye kemal kuvvetleri
nin taarruzu mevzubahis olmadıkça bu konferans ne işe başlar ne de cüzî muvaffakiyat ile 
devam edebilirler. İngiltere, Fransa ve İtalya mıntıkai bitarafiye tamamen riayet için, boğaz
ların serbestisini temin için komiserlere emir verdiler." 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) - Bunları gazete de yazdı. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Doğru, fakat bunu nota ile söylediler. Devam ediyorum. 
"Fakat Kemalilerin heyecanı ve metalibi müfrideleri karşısında yalnız diplomatlık faaliyeti 
gayri müfide teşkil eder, ve tehlikelidir." 
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HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Bu gazete neşriyatıdır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Cihana karşı propaganda yapıyorlar, devam ediyorum. 
"Kuvvei askeriye lâzımdır ve boğazları müdafaaya müheyya olmalıdır. İngilizlerin bu suret
le kuvvetle İstanbul'dan çıkması büyük bir hezimet olacak ve Türklerin na memul olan bu 
muvaffakiyetleri bütün islâmları ve mağlup Devletleri, harekete sevkeder. Bundan maada 
galip Türkler Balkanlarda bu surede gayet ciddî bir vaziyet ihdas eder. İhtimal ki; son de
rece tahrip edilen menatık da, vâsi derecede kan dökülmesiyle neticelenecektir." "Roman
ya boğazlarla alâkadardır. Türkler, Bulgar itilâfı Yugoslavya ve bahusus Sırbistan için ne-
tayici mühlike ile malidir. Bilhassa bu meselede Yunanlıların, menaili alâkadardır. Bina
enaleyh İngiltere mıntakai bitarafinin müdafaasına bu devletleri davet etmiştir. Boğazlan 
müdafaaya çağırmıştır. İngiltere'nin İstanbul'u işgal kuvvetleri Başkumandanı, General 
Harington'u derhal icabında kuvayı külliye ile takviyeye karar vermiştir ve General de mın-
tıkai bîtarifideki her harekete ve Avrupa'ya geçmek teşebbüsünü her vasıta ile mümanaata 
emir almıştır. 

Şimdi okuyacağım, on sekiz tarihlidir. 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) - Beyefendi; bunlar nereden geliyor, ajanstan mı? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Ben size resmî malumat söylüyorum dedim. Ajans okumu
yorum. Resmî vesaik diyorum. Ajansların bir kısmı da buna benzer, Binaenaleyh bunlar ve
saiti resmiye ile gelen şeylerdir. Bizde de bundan başka bir havadis, yok. Okuyorum efen
dim. "İngiltere İmparatorluk aksamına vaki davetine karşı vaziyet berveçhi atidir." 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Bu nereden, bu da ajans mıdır? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır efendim; resmî memurlarımızın malumatıdır, ajans
tan bahsetmiyorum. Okuyorum efendim. "Avustralya, İngiltere'nin bitaraf mm tıkanın mü
dafaası için vaki olan davetine karşı vaziyeti berveçhi atidir; Avustralya, Gelibolu'daki 
Avustralya mezarhğrnm Türk eline geçmesi için İngiltere'ye muaveneti askeriyede buluna
cağını bUdirrniştir." "Kanada kabinesi; müzakereye lüzum yoktur. Fakat" Şifrede burası iyi 
çıkmamıştır. Alt tarafım okuyorum. "Bu suretle memleketin iki defa harbe düşeceğini söy
lemiştir." 

Yani onun niyeti yok gibi demek. "Yenizeland; hali müzakerede imiş, Hindistan ve ce
nubi Afrika'nın muavenet etmiyecekleri matbuat tarafından tahmin olunuyor. İtalyanların 
Türklere karşı tecavüzî ve tedafüi hiç bir harekette bulunmıyacağım bildiren notanın Lond
ra'ya vusulünü ajanslar yazmıyor. İngiltere ile yalnız boğazların serbestisi meselesinde 
müşterek olan ve bunun yalnız siyaseten hallini isteyen Fransa Londra'nın dün gelen harp-
cuyane notasından memnun olmamıştır. Matbuat Londra'yı tasvip etmemektedir. Bu bap
taki malumatı resmiyeyi Çarşamba günü zevatı resmiye ile müzakereden soma arz edece
ğim. Matbuat ve ajanslardan muktebes malumat işe yarar mülahazasiyle takdim edilmek
tedir." 

İstanbul'dan aldığımız, yine resmî ve bizim için sayam itimat olan şey... on sekiz tarih
lidir, okuyorum. "Bugünkü ajans telgrafnamelerinde bitaraf mıntıka hakkındaki malumatı 
okuyacaksınız. Yalnız İtalya'nın noktai nazarını sansür çıkarmıştır ki, o da şudur; Boğaz
ların serbestisi için İtalya diğer devletlerle müttehittir. Sulh konferansı mesaisine rağmen 
eğer itilâfı müsallah tahassül ederse ordularım bu işe kanştırmakta mazurdur. Diğer taraf
tan gayet mevsuk bir mahalden haber aldığımıza göre, İngiltere 60 bin kişilik bir ordu gön
dermeğe karar vermiş ve Londra'da silâh altına asker almağa başlamakta bulunmuştur." 

Bu hususta İstanbul'a ya dün, ya evvelki gün yazdım. Dedim ki; İngilizlerin muharebe 
hazırlıkları var mı, varsa nerede, ne yapıyorlar, donanmalan ne haldedir? Kuvvet sevkedi-
yorlar mı? İstanbul ve boğazlarda vaziyet nasıldır diye yazdım. Ve acilen bildirmelerini de 

177 

TBMM KUTUPHANESI



kaydettim. Daha bir haber almadım, şimdi 19 tarihli malûmata geliyorum, okuyacağım. 

"Paris'ten : İngiliz notası akamete mahkûm gibidir. Bir memuru resmî onu gülünç di
ye tasvir ediyor. Bu notadan İngiltere Hariciye Nazaretinin bile haberi olmadığım Fran
sa'nın Londra Sefirine ihbar etmişlerdir." 

Yani bunları demek ki; İngiliz kabinesinin arayı umurniyesinden, hariç olmak üzere Lo-
it Çorç bu notayı kendi kendine yazıyor demektir. Ve öyle yapmışlardır. 

"Fransa Kabinenin fikri alınmadan, umum namına neşrolunan bu mukarrerata, işti
rak edemeyeceğini ve sulhan yapılacak sehil bir mesele için bu kadar askerî hazırlıkların, 
talep edilmesine taaccüp etüderini bildirmişlerdir." 

Fransızlar da o notaya böyle cevap vermişlerdir. Alt tarafını okuyorum. "Fransa" nın 
fikrince Loit Corç mağluptur. Boğazların serbestîsmı esasen kabul ettiğinizi resmen beyan 
ettikten soma, Hükümetinizin, bu beyanatı resmiyesi, İngiliz Hükümetini hezimete kalbe-
debilir." 

Şunu da arz edeyim ki, Heyeti Vekilede böyle umumî bir beyanname neşrolunması 
mevkii tezekküre konuldu. Muhteviyatında denildi ki; zaten meseleyi; sulhan, bitirmek is
tiyor idik, bu kadar müddet bekledik, fakat sulhan meselenin bitmiyeceğini anladık, nota
larla oyalandık. Sulhun elde edilmesi başka suretle mümkün olmıyacağını anlamak sure
tiyle taarruzumuzu yaptık ve bu gün de boğazların serbestisi için, bir takım yaygaralar ko
parılıyor. Halbuki herkesten evvel bizim prensibimiz boğazların serbestisidir. Bunu tekrar 
ilân ediyoruz, bunu ihlâl eden ise İngiltere'dir. Yani lisanı münasiple bu ruhda bir şey dü
şünülmektedir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) - Rıza Nur Beyefendi, İzmir'de neşredilen beyanname
den Hükümetin haberi var mıdır? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hangi Beyannameden... 

HACİM MUHİTTİN BEY (Devamla) - İzmir'de böyle bir beyanname neşredilmiş, Heyeti 
Vekilece malumat yok mudur? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Benden evvel oldu ise onu bilmiyorum ve malumatım yok
tur. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) - Bu malumat bu gün işitilmiştir. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bize öyle resmî bir şey gelmemiştir. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) - Hükümetin resmî bir beyannamesi İzmir'de neşredil-
diği söyleniyor. Bundan demek Heyeti Vekilenin haberi yok. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İptidaden beri arz ettim ki; muhaberat doğrudan doğru ola
mıyor. Vaziyet malûm. Burada Reis Paşa Hazretlerinin iki telgrafı var ki, burada şimdi yir
mi bire geldik, yirmi tarihli yok... Okuyorum. 

Hariciye Vekâletine : Aşağıdaki telgraf Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Başkuman
dan Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından bendenize yazılmıştır ve bir su
reti tarafı devletlerine iş'ârı müşarünileyh tarafından emir buyurulmuştur, ferman imzası 
Hamit, İngiliz'lerin sureti zahirede boğazların serbestisini ileri sürerek hakikatta İstan
bul'da kalmaları... Gelibolu da bir Cebelüttarık vücuda getirmelerini tekrar eylediklerini 
icabedenlere tekrar söylemediğiniz lâzımdır. Esasen, boğazların serbestisine bizden ziyade 
taraftar olan yoktur. Fransa ve İtalya'nın noktai nazarına zerre kadar ihtilâf olmadığı gibi, 
herkes gibi seyyanen... Serbesti temin etmek isteyenler, bizimle beraber olmalıdırlar. Ser
bestten bahsederek hakikaten boğazlarda... Tesis ederek ve İstanbul'u elde bulundurarak, 
islâm ve Türk âlemini, desti tazyikleri altında bulunduran, İngiliz'lerin siyasetini de maske 
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etmek (yani iç yüzünü ortaya koymak) Hükümetin bu siyaseti tasvip etmeyeceği ümidinde
yiz. Binaenaleyh bütün vesaitlerle bu hakikatleri neşretmeliyiz! Ve bu hakikatlerde bizim 
sulhperver olduğumuzu ve boğazlarm, gayet meşru ve mutedil, bulunduğunu ve boğazla
rın serbestisine mani olan biz olmadığımızı ilâve etmek muvafıktır. İngiliz Hükümeti boğaz
larda ve İstanbul'da işgali idame etmek ve bizi metalip ve amali milliyemize kavuşmaktan 
meneylemek, siyaseti istimal edildiği halde bu siyasetin bütün mesuliyetine katlanması ve 
fakat boğazlarm, serbestisine mam tahakkümü kabul edemeyeceğimizi bilmesi, lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bu neye cevabendir acaba. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bu efendim, hepiniz biliyorsunuz ki İstanbul'da Hâmit Be
ye düveli itilâfiye Komiserleri müracaat ediyorlar. Onunla temastadırlar. Ya kendileri çağı
rıyorlar, ya kendileri gidiyorlar. Veyahut kendileri adam yolluyorlar. Hâmit Beye onlara söy
lenmek üzere, yazılmış bir şeydir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bir teklifi veyahut sözlerine delâlet eder, bir şey var
mış ki... 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İngilizler diyorlar ki, bu mmtıkaya girmeyiniz şöyle yaparız, 
böyle yaparız, asker sevkedeceğiz diyorlar. Fakat şu hakikati bilmeliyiz ki; İngiltere evvelâ 
bu işe silâhla mukabele etmek istemiştir. Bu muhakkaktır. Fransa ve İtalya'yı kazanmak 
ve ondan başka bütün dünyayı kazanmak için, çalışmıştır. Fakat muvaffak olamadığı gö
rülüyor. Ondan iş taslamağa başlamıştır. Diğer ajanslara bakacak olursanız. İngiltere bu 
gün sulha yanaşıyor. Müdafaa etmeyecek ve çabucak bir Konferans akdiyle, orada bize hat
ta Trakya'yı da iade edebileceklerdir. Yine Hâmit Beyin bir malumatı vardı. İngiliz Genera
li Harington görüşmek üzere çağırtmış Hâmit Beyi. Demiş ki salan girmeyiniz, girerseniz 
harp edeceğiz, İngiltere her türlü esbaba tevessül edecektir. Bu gün kazandığınız o şanı şe
ref gidecektir. Bir çok kan dökülecektir. Bu işi yapmayınız. Pişman olursunuz demiş, o da 
bu tarzda ve bizim bildiğimiz esaslar dairesinde güzel cevaplar vermiş ve ayrılmışlar! Ve bir 
şey hâsıl olmamış, giderken, onun Erkânı Harbiyesi Firpin arkasından koşmuş, yakalamış, 
gel filân demiş, odasma sokmuş, orada tekrar demiş ki yapmayın, etmeyin, o da demiş ki; 
nasıl olur, olmaz misaki millimiz vardır. Yunandan memleketimizin tathiri lâzımdır. Filan, 
nihayet şu şeye varmışlar ki Hâmit Bey siz eğer İstanbul'u, Trakya'yı bizim memurlarımıza 
teslim ederseniz, biz şimdiki halde mıntıkai bitarafiye tecavüz etmeyiz, demiş ve bunun için 
de acilen Üsküdar'da bir Konferans inikat etsin demiş. Harington demiş ki bu kadar acele 
etmeyin bunlar olur, mümkündür. Ondan tabii çok bir şey çıkmaz. Aldatmak için söylerler. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) - Yalancı mület. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Zaten diplomaside yalan söylemeğe cevaz vardır. Bilhassa 
bunlar İngiliz, (Handeler) Hâmit Beyin diğer malumatı bu, 22 tarihlidir. 

Hariciye Vekâletine : Bir sureti Zâti Samilerine gönderilmesi emir buyurulan, malumat 
berveçhi zir maruzdur, Hâmit. 

Suret: General Pelle ile mülakat neticesinde zannediyorum ki; hepsinin hulâsası ve sa
hibi şudur. Mevaddı atiye tavazzuh etmiştir. General İngiliz'lerin boğazlara tekarrübümüzü 
vesilei harp addedeceklerini. (İşitmiyoruz sesleri.) Ben korkuyorum ki, dışarda birtakım 
adamlar var, işitirler. 

1. General Pelle ile mülakat neticesinde mevaddı atiye tavazzuh etmiştir. General İngi
liz'lerin boğazlara tekarrübümüzü vesilei harp addedeceğini ve müttefiklerini de harbe sü
rükleyeceğini ve Türkiye'nin uzun tehlikeye maruz kalacağını ifade etmiştir. Baştan başa 
zulme maruz kalan mUletimizin kardeşlerinin elan düşman elinde bulunduğuna tahammül 
edemeyeceklerini, binaenaleyh Yunan'ulan Edirne'ye kadar takip etmek mecburiyetinde 
bulunduğumuzu söyledik. Boğazlara gelince : Bunların serbestisi Fransa ve İtalya tarafın-
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dan olduğu kadar, Türkiye'nin de arzu ettiğini ilân ettik. Boğazların serbestisi değil, bütün 
cihana karşı zaptını ve şeddini isteyen İngiltere Hükümeti vardır, dedim. Fransa'nın ve İtal
ya'nın iddia ettikleri prensip, onların bizim aleyhimize değil, bizim ile hareket etmeleri, is
tilzam edeceğini gösterdi. Hali harbe gelince; biz esasen, Kilikya İtilafnamesi mucibince, ha
il muhasamatın hitama erdiğini ahden ifade etmiş olduğumuz Fransa'dan maada Hükü
metlerle hah harpte bulunmaktayız. 

Çünkü bir şey vardı, oradaki İngilizler, İzmir'de İngiliz konsolosu hallolup olmadığımız 
meselesini mevzubahis etmişti, Reis Paşa Hazretlerine, bundan çıkıyor, bu. Yani esir mi 
edeceğiz filân gibi... 

İngütere'nin yeniden hah harp ikamdan bahsetmesi bizimle Fransa'yı yeniden hah har
be sevk etmek niyetinden başka bir şeye matuf olamaz. Boğazları seddetmek. İstanbul'u el
de bulundurmak ve Trakya'yı bize vermemek, kararında musir bulunan İngiltere Türkiye'yi 
imha etmek, fikrinden zerrece vaz geçmemiş olduğu gibi bundan soma da yeddi iktidarı
mızda bulunan vesaitle kendimizi müdafaa etmek mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh belki ye
ni bir tehlike karşısında bulunduğumuzu zannetmiyoruz. (Handeler) Fakat bilmukabele 
serbest kalan vesaiti harbiyemlzle her yerde faaliyet aramağa ve düşmanlarımızı, sulha ic
bar etmeğe çalışacağız. General Pelle beyanatımızın muhik ve makul olduğunu teslime 
mecbur oldu. Vaziyet bundan ibarettir. Soma şikâyetimiz; İngilizler boğazları seddetmek, 
İstanbul'u ilelebet işgal etmek ve Yunan'hları Trakya'da ipka eylemek ve Türklerle üâniha-
ye sulh yapmıyarak onları imha etmek fikrinde musirdir, zemininde olacaktır. Biz ise biran 
evvel sulh yapmak istiyoruz. Bunun için ise Yunan'lıya, harekâtı askeriyesiz, Trakya'nın ve 
İstanbul'u T.B.M.Meclisine teslim eylemek şartiyle Boğazların serbestisini şimdiden kati
yetle ilan ediyoruz. Herhangi Devlet arzu ederse bu serbestinin şekli ve tarzını müzakereye 
başlayabilir. Türkiye harekâtı askeriyesiz, Trakya'nın ve İstanbul'un tahliyesini ve boğazla
rın serbestisini temin edecektir. Hulâsai efkâr bundan ibarettir. Demek ki, efendim İzmir'de 
şöyle bir müzakere filan bir şey oluyor ve bir müzakere devam ediyor. Paşa Hazretleri bu
radan hariciye Vekâletinin Hukuk Müşavirini de İstemişlerdi. O da buradan hareket etmiş
tir, bildiğimiz bunlardan ibarettir. Mesele de zannederim ki oldukça tevazzuh ediyor. Baş
ka bir şey arzu buyurulursa sorulsun. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) - Beyefendi, bendeniz Hariciye Vekâleti sıfatiyle za-
üâlinizden bir sual soracağım. Fakat soracağım suale, arkadaşlarınım da bilhasa nazarı 
dikkatlerini celbederim. Soracağım sual şudur : Ordumuz lehülhamd muzafferen ilerliyor 
ve bugünkü ajans malumatına nazaran Çanakkale'ye de girmiştir. Girmemiş ise de İnşal
lah sabaha akşama girecektir. Çanakkale'nin zaptı neticesinde bizim tevcih edeceğimiz is
tikamet, tabu İstanbul'dur. Çanakkale bizim elimizde olduktan soma İstanbul'a üç gün, 
beş gün, on gün soma gireceğimizde hiç şüphe yoktur. Zaten bugün cereyan eden müza
kerenin neticesi de bunu gösteriyor. Şimdi ben soruyorum ki; Ordumuz İstanbul'a girdiği 
vakit B.M.Meclisinin ve Hükümetinin vazifesi nedir? (Oo, Oo sadaları) Efendiler, O'yu çıkın 
da burada söyleyin oho diye burada araba sürmüyoruz. O ha nedir rica ederim? 

Ben mühim bir meselenin etrafında dolaşıyorum, rica ederim. Dikkat edin ve hem de 
bu meseleyi müzakere ve münakaşa ediniz. Beyefendi, Ordu İstanbul'a girdiği vakit, Bur-
sa'ya girdiği gibi bir vaziyet karşısında bulunmıyacaktır. İzmir'e girdiği vakit gibi bir vaziyet 
karşısında bulunmıyacaktır. Onun için Ordumuzun muzafferen İstanbul'a girdiği gün -ki 
İnşallah pek yalandır- B.M.Meclisinin ne Ordu ile beraber bulunması lâzımdır. Çünkü o za
man İstanbul'da hatır ve hayale gelmlyecek vaziyetler ve vakayi hasıl olacaktır. 

Dr. RIZA NUR (Hariciye Vekâleti Vekili) (Sinop) - Efendim, vakıa hariciye Vekili Heyeti 
Vekile azasmdandır. Fakat bu mesele Hariciye Vekâletinden ziyade Heyeti Vekilenin umu
muna aittir. Umumuna taalluk eder bir meseledir ve cidden mühimdir. Şimdiden bunu dü-
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şünmek lâzımdır. Bendeniz şimdi Heyeti Vekile namına bu husus hakkında bir şey diye
mem. Mazur görün. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) - Bendeniz de çok rica ederim bu mesele çok mü
himdir. Ehemmiyetini zatı âliniz de takdir buyurursunuz. Bunun için Heyeti Vekile de bu 
meseleyi müzakere eder ve bu bapta bir şey kararlaştırır ve bizi tenvir buyurursunuz, bu
nu çok rica ederim, mesele mühimdir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Beyefendiden şunu soracağım ki acaba Hükümet Garbî 
Trakya ve Musul havalisi için, şayet İzmir'de görüşülüyorsa (ki görüşülüyor buyurdunuz) 
bir şey müzakere olunuyor mu?.. Malumu âliniz Misakı Millîde bu husus hakkmda mad
deler vardır. Biz Misakı Millî ile Şarkî Trakya'nın doğrudan doğruya bize ait olduğunu ve 
Garbî Trakya'da da arayı umumîye müracaatı kabul etmişizdir. Bu iki mesele hakkmda ye
ni bir malumat var mı! 

RIZA NUR BEY (Sinop) - Hiç malumatım yoktur ve bir malumatı resmiye mevcut değil
dir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Fakat Beyfendi; şimdiye kadar bizim tarafımızdan vaki 
olan ifadatta, yalnız Şarkî Trakya mevzubahis edildiği ve Garbî Trakya'dan bahsolunmadı-
ğı için; bu vaziyet zannederim bir emri vaki kabul şeklinde telâkki edilir, (yo sadalan.) 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Daha resmen bir şey konuşmadık efendim, bir defa sulh 
masasına oturalım, böyle bir emri vaki filan katiyen olamaz. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) - Bu bapta teşebbüsatunız yok mu?.. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Heyeti Vekilece hiç bir teşebbüs yoktur. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Beyefendi; zatı âliniz aylardan beri siyasi bir maksatla, siyasi 
birtakım vezaif ile Rusya'yı gezdiniz, dolaştınız ve günlerden beridir avdet etmiş bulunuyor
sunuz. Zannedersem bu Meclisi Millî zatı âlinizin Rusya'daki müddeti seyahatiniz esnasın
da hâsü ettiğiniz intibaat ve malumatı dinlemek ve öğrenmek salâhiyetini haizdir. Bunu 
teslim buyurmaklığınızla beraber; bu günler zarfında zaü âlinizin oraca hasd ettiğiniz inti
baat ve kanaatleri ve ezcümle boğazlar meselesi ve mesaili saire hakkmda Rus ricalinin nu-
katı nazarına dair ihtisasatınızı Meclise arz etmeniz lâzım gelir. Binaenaleyh zatı âlinizi bu 
vazifenin ifasına davet ederim. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim; bir kere ben denizce Meclisi Âlinin bu gibi şeyleri 
bilmek hakkıdır ve vazifesidir. Çünkü her şeye hâkim olan odur ve onun bütün ahval ve 
etrafiyle muhakkak surette bilmesi lâzımdır, zarurîdir. Bendeniz geçen defa Rusya'ya seya
hatimizde, o seyahat dolayısiyle elde ettiğim malumatı, olan ahvali Meclisi Âliye hikâye et
mek istiyorum. Fakat öyle bir zaman geldi ki; Eskişehir ricatı oldu ve tabiî her şey unutul
du. O vakit müdafaa düşünceleri her şeyin fevkinde idi. Onun için bu izahat geri kaldı. 

Bu sefer Rusya'da tekrar bir seyahat yaptık ve bize bu hususta para verildi ve orada 
birtakım tetkikat yapıldı, birtakım işler ve mükâlemeler oldu ve şüphesiz bunların da He
yeti Celilenin bilmesi lâzımdır. Fakat bendeniz kendim doğrudan doğruya bir şey söyliye-
mem, Heyeti Celileniz bu hususta bir karar verir ve bir gün tayin olunur ve bendeniz de o 
gün; seyahatimizin bütün sefahatini arz ederim. 

TAHSİN BEY (Aydm) - Zannedersem bu hususta bir karara falan ihtiyaç yoktur. Zaten 
Hariciye Vekâletinin her onbeş günde bir gelip. Meclise ahvali siyasiye hakkmda izahat ver
mesi Meclisin cümlei mukarreratındandır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bendeniz Hariciye Vekâleti Vekilliğini birkaç gündür yapı
yorum ve çok iş içindeyim, meşguliyetim pek fazladır. Rusya seyahati hakkında vereceğim 
izahat da öyle beş on dakikada bitecek şey değildir. İki, üç ve belki de dört saat devam eder. 
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Onun için ayrı bir celse tahsis buyurur ve emrederseniz, bu izahatı vereceğim tabiîdir. 

REİS - Efendim; müsaade buyurursanız bu meseleye ait bir şey arz edeceğim. Tahsin 
Bey mühim bir meseleden bahis buyurdu. Bu hepimizin arzu ettiği bir şeydir. Münasip gö
rürseniz Rıza Nur Beyi Pazartesi günü dinliyelim. (Hay hay sadaları.) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim; gününü kendileri tayin etsinler. 

Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) - Suali anlamadık ki.. 

REİS - Efendim Tahsin Bey Rıza Nur Beye diyor ki, beyefendi biz size para verdik, har-
cirah verdik, Moskova'ya gittiniz, birçok malumat öğrendiniz, bizim onlardan hiçbir habe
rimiz yoktur. Ne için bizi haberdar etmiyorsunuz? Diyor. 

Rıza Nur Beyefendi de diyor ki: Ben buna her gün hazırım Meclisin arzu ettiği bir gün 
gelir izahat veririm. Fakat bu izahatı kısa bir zamanda vermek imkânı yoktur. Her halde 
birkaç saatlik bir celse ister diyor. Ben de arkadaşlarıma diyorum ki; münasip ise Pazarte
si günü kendilerini dinliyelim. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Malumu âliniz mühim birtakım safahat önünde bulunuyoruz. 
Belki beyefendiden alacağımız malûmat, bu safahat üzerine daha iyi bir tesir yapar. Bu iza
hatı Çarşambaya, Perşembeye atmakta bir mana yoktur. Beyefendi teşrif edeli on gün ol
du. Elan bir şeyden malumatımız yok. Hiç bir izahatta bulunmadılar. Biz ne için bu gaflet 
içinde vakit geçirelim. 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Sinop) - Ben izahattan kaçmmıyorum, Tahsin 
Bey... Bu izahatı ben kendi kendime veremem. Heyeti Celile karar verir ve şu gün izahat ve
receksin derse bu olur. 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Bendeniz zaü âlinizden iki sual soracağım. Birisini Tahsin 
Bey sordular. Fakat bendeniz Reis Beyefendinin buyurdukları gibi. Pazartesi celsesinde di
ye izahat için Meclisin böyle bir gün tayin etmesine taraftar değilim. Yalnız Meclisi Âli ta
rafından zatı âlinizin buraya gelip, izahat vermesinin tahtı karara almaşım teklif ediyorum. 
Çünkü olabilir ki vereceğiniz izahat, şümulü itibariyle Heyeti Vekileye de ait olabilir. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Onu o vakit düşünürüz. 

OSMAN BEY (Devamla) - Heyeü Vekile Reisi ve Hariciye Vekili ise İzmir'dedir. Onun 
için Meclis yalnız, zaü âlinizin bu bapta izahat vermeniz hususunu tahtı karara alır, bir... 

İkincisi : İzmir'e giden Heyeü Vekile Reisi ile Hariciye Vekili Beyin ne zaman avdet ede
ceklerini soruyorum. Eğer zamanı avdetlerini bilmiyorsanız mümkün mertebe seri bir ha
reketle teşriflerini yazınız. 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleü Vekili) (Sinop) - Efendim; ne zaman avdet edecekleri
ne dair bir haber yoktur. Fakat mümkün mertebe seri dönecekleri şüphesizdir. Bendeniz 
müstakillen çarçabuk gelin diye nasıl diyebilirim. Bu benim salâhiyetim dahilinde değildir 
ki; 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Mümkün olduğu derecede.. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Meclis karar verirse o başka... 

HACİM MUHİDDİN BEY (Karesi) - Oradaki işleri, kalmaklıklarını icabediyorsa ne yap
sınlar... 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Cebren buraya gelsinler ve emir verilsin demiyoruz ya... 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İzahat kâfi mi efendim?.. 

Dr. MUSTAFA BEY (Kozan) - Rusya'nın vaziyeü hakkında bir şey söylenmedi. Bu me-
saile karşı, Rusya ne vaziyet almaktadır? 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - Arz edeyim efendim; malumu âliniz bu bapta, boğazların 
serbestisi meselesinde pek ziyade alâkadardır. Fakat şimdiye kadar bu husus hakkında 
Rusya'dan resmî bir şey de varit olmamıştır. Zaten bir ahden Rusya'ya merbutuz ve boğaz
ların sıtatüsünde, Rusya'nm ve diğer sahil devletlerin, vaziyetleri hakkmda mevad da ma
lumu âlinizdir. Statüde mevcut mevad dahilinde bu mesele halledilecektir diye kabul etmi
şizdir. Rusların bu konferansta bulunması, bizim menafiimize muvafıktır. Ama bunu İngi
lizler hesaba katmıyorlar. Bakınız beyanatlarından bu da anlaşılıyor. İhtimal konferansta 
Rusların da bulunmasmı da teklif ettiğimiz vakit bunda müşkilat zuhur edecektir. Malumu 
âliniz Ruslar Cenevre Konferansına bizim de iştirak davetimiz hakkmda müracaat etmiş
lerdi. Ondan dolayı bizim de onları davet etmemiz lâzımdır. Fakat bu davet yeni bir müşki-
lâtı daîdir ve yem bir hâdise de çıkarırız zannındayım. 

VASIF BEY (Sivas) - Doğrudan doğruya Fransızların bir teklifi mahiyetinde buraya in
tikal eden, İzmir'deki o mesele nedir?.. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Orada resmen bir müzakere cereyan ettiğine dair bir şey 
yoktur. Fakat General Pelle'nin İzmir'e gittiği malum ve kendisiyle görüştüğüne dair Paşa 
Hazretlerinin de beyanatları vardır. Anlaşılıyor ki İzmir'de birtakım görüşmeler falan olu
yor. Fakat öyle resmî bir konferans mahiyetinde değildir. Öyle olduğuna dair hiç bir malu
matımız yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendiler; Hariciye Vekili Beyin bir saatten beri verdi
ği malumatı yekûn ettim, cihanın kendisiyle ve mukadderatiyle uğraşan bir milletin emel
lerini temin edecek bir mahiyette bulmadım. Sefirlerimizin verdiği adi havadis ajansları res
mi bir mahiyeti haiz değildir. Yalnız birer imzalarını haizdir. Anlaşılıyor ki Türkiye milleti
ni temsil eden o mümessil beylerin temayülleri sokaklarda ve kahvelerde dolaşan ajans kâ
ğıtları mahiyetinden başka bir şey değildir. Soma vaziyeti siyasiyenin yekûnunu bilmiyo-
rumdan ibarettir. Bizi tatmin eden şey Paşa Hazrederinin İstanbul'a yazdığı bir muhtıra bir 
mektup ve mahiyeti malum olmayan bir şeydir. Siz Pelle'ye veyahut İngilizlere söyleyiniz ki; 
Türkiye B. M. Meclisi mukadderatını şu suretle tespit etmiştir. Siz söyleyiniz ki; biz İngiliz
lerin dolabına düşmiyeceğiz. Bu dolaba ehemmiyet vermiyeceğiz. Bunlar bin defa söylen-
riüş sözlerdir. Bunlar siyasî mahiyette sözler değildir. Sonra siyasî bir ağızdan çıkmış söz
ler de değildir, efendiler. Böyle üç dört sene kan dökmüş, Allah'tan başka kimseden imdat 
görmemiş... 

KILINÇ ALİ BEY (Gaziantep) - Hariciye Vekili burada yok. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Hariciye Vekili gibi bilmiyorum, diyen arkadaşa ben, 
hiç bir şey söylemem ki, bana ajansı tebliğ eden müvezzi mahiyetinde ifadede bulundular. 
Başkumandanın ifadesi de Hâmit Beyden gelen bir mektupda, siz şöyle söyleyin, böyle söy-
leyinden ibaret. 

Efendiler, cihan siyaseti vardır ve bir âlemdir. Sonra efendiler, bunun binlerce şubesi 
vardır. Böyle sellemehüsselâm bir millet nam ve hesabma söz söylenemez. Bir millet namı
na kimseye vesaiki tarihiye verilemez. Sonra insanlar ne kadar hayırlı iş görürse görsünler, 
yekdiğerine kademe kademe, herkese bir vazife verilmiştir. Hariciye Vekili Başkumandan 
olamıyacağı gibi, Başkumandan da, Hariciye Vekili vazifesini yapamaz. Ne kadar kudreti si-
yasiyeyi haiz olursa olsun, milletin siyasî ağzı ancak Hariciye Vekâletidir. Münasebatı ha
riciyedir, münasebatı siyasiye o kanaldan idare edilir. Yusuf Kemal Beye bir ordu teslim et
mem. Evet; Hariciye de Paşa Hazretlerine, siyasiyatta bir söz söylemeye müsaade ve salâ
hiyet vermedikçe söz söylemek lâzım gelmez. Salâhiyet vermelidir. O vakit söyleyebilir. Bu
gün İzmir'de muhabere oluyormuş. İzmir'den buraya henüz muhabere tesis olunamamış 
imiş. İstanbul'dan bazı telgraf ve mektuplar geliyormuş ve ajanslarda da şu havadisler var-
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mış, Ey muzaffer ordu; muzaffer millet! Bütün cihan bizimle uğraşıyor. Mehmed'in buğziy-
le kazandığı bu zaferi maazallah kaybetmeye mi, sarfedeceksiniz? Kuvvet ve kudretinizi ki
me verdiniz? B. M. Meclisi bu şeyi tatbik etti mi? 

Efendiler; B. M . Meclisi için bu kâfi midir? M. Jen diyor ki; eskiden Türkiye'de iki Hü
kümet vardı şimdi bugün üç Hükümet oldu. Vukubulan teşebbüs ve söylenen sözler bize 
daha iblâğ edilmemiştir. Ben bilmiyorum bir söz benim kulağıma girdiği halde Heyeti Veki-
lede Hariciye sandalyasında oturan bir zat nasıl bilmiyor. Hariciye Vekili o sandalyada na
sıl oturuyor? Bir söz benim kulağıma girmeden, başkasmm kulağına girerse ben orada 
oturmam. Oturursam namerdim. Bizim Hariciye Vekâleti böyle şeylerden bihaber mi ola
cak? Soma bizim vekâleti meşruamızı haiz olan bu zat vazifemi yapıyorum mu diyecek? 

OSMAN BEY (Kayseri) - Geldiğinde söyle... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Ben Meclise söylüyorum, Meclis Âli kudretine sahip 
olsun, rica ederim. İzmir'de bir müzakere oluyormuş. Hukuk Müşavirine naklediyor da ne 
müzakere edildiği Meclise arz edilmiyor. Ben hayret ediyorum, bunda Meclis kendisini na
sıl tatmin ediyor. Avrupa'dan gelen adam kimdir? Bizden ne istiyor, ne söylüyor? Bize iblâğ 
etmek için ihmal mi edeceğiz, bu nasıl vaziyet? Nasıl siyaset? B.M.Meclisi vekilleri vaziyeti 
siyasiye ve hariciyenin ne mahiyete olduğunu bilmiyorum demekten başka elinizden ne ge
lir, şahsiyeti maneviyenize diyorum. Ben de içinde dahilim, bilmiyorum. Efendiler, rica ede
rim herkes bu memlekette haddini hududunu bilmezse iş şirazeden çıkar. Memleketin âti
sini yine müşkilâta sokarız. Onun için buradan giden arkadaşlarımız bize malumat vermek 
için gittiler. Onlarla biz muhabere edemiyoruz, Avrupa bizimle muhabere ediyor. Biz İz
mir'le muhabere edemiyoruz. Dahiliye Vekili nerede? Hani bu Devletin postası... (Uyuyor 
sesleri) Devlet milleti gönderiyor ve ordusunu sevkediyor da nasıl... 

VEHBİ BEY (Karesi) - Muhabere başlamıştır. Hüseyin Avni Bey... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Yirmi günden beri vaziyeti siyasiye hakkmda bize ha
ber yok. 

REFİK BEY (Konya) - İnsan bize haber yok demeye sıkılır efendim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Heyeti Vekile Reisi bana burada ne söylerse beyhude. 
Bugün onbeş gündür iş bitmiş, İzmir'e girilmiş ve onlar ne söylüyor, siz ne söylemişsiniz-
dir diyorum. Belki gelmiş söylemiştir. Çünkü Hâmit Beyden gelen kâğıttan şu mana çıkı
yor. "Son vaziyeti siyasiye budur, herkesin vazifesini kendisine tevdi edelim." Herkesin va
zifesini kendisine tevdi ediniz. Herkes kendini ve kendi milletini düşünsün. Soma bu mu-
zafferiyetler sizi müşkilâta sokar. Bununla neşveyab olmayınız. Cenabı Hak herkesin hak
kını verir. Fakat her şeyden mukaddes olan kendi salâhiyetinizi... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) - Kime söylüyorsunuz, bu dertleri biz biliyoruz. Heyeti 
Vekileyi çağıralım da onlara söyliyelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Biz emrivaki karşısında ve müşkilât karşısında bu
lunmamak için bu günden söylüyorum ve söyleyeceğim, vazifemize müdahale ettirmiyelim. 
O hürmetler aksiye münkalip oluyor . 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Kimsenin verdiği yok. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Lütfen siz haber verin ne söylediler. Vaziyeti siyasiye-
den ve Hariciye Vekilinin onbeş günlük siyasetinden bizi lütfen tenvir buyurunuz. Ben ih
mal etmiyorum. Meclis ve bu Hükümet ihmal edilmektedir. Bunun neticesi vahimdir, bu 
kadar söylüyorum. 

REİS - Efendim; müsaade buyurun Hariciye Vekili Beyin beyanatı üzerine Hüseyin Av
ni Bey burada söz aldılar. Söyledi ve tekrar söz söylemek üzere Tevfik Rüştü Bey var. 
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Osman Bey var, Ziya Hurşit Bey var. Yasin Bey var. Fakat müzakere açacaksak, kime kar
şı? Hariciye Vekili gitti, kime karşı söz söylenecek? Münasip ise başka gün müzakere ede
lim. (Heyeti Vekile yoktur sadaları) Rica ederim beyefendi kime söz söyliyeceksiniz? Müna
sip görürseniz müsaade buyurursanız iki takrir var, onları okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Böyle hayatî dakikalarda her şeyi günü gününe ve hatta saati saatine B. M. Meclisinin 
vâkıf olması lâzım geldiği hadde İcra Vekilleri Heyetinin Reis Paşa ile telgraf muhaberesi he
nüz temin edemedikleri Hariciye Vekâleti Vekili Beyefendinin ifadesinden hayretle anlaşıl
dı. 

Mukadderatı memlekete vazıülyet ve hakiki Hükümet olan T.B.M.Meclisinin asla ka
ranlıkta bırakılmamak ve vazifei âliyesini ifa edebilmek üzere İzmir'le hemen ve her ne su
retle olursa olsun muhaberenin temini hususunun Heyeti Vekileye havalesini teklif ederim. 

23.9.1338 

Burdur Mebusu 

İsmail Suphi Soysallı 

REİS - Efendim, bu takriri Heyeti Vekileye gönderiyor musunuz? Münasip görenler lüt
fen ellerini kaldırsın... (gürültüler) Efendim, telgraf hattı tesis etsinler diyor. 

MUSTAFA BEY (Tokat) - Heyeti Vekileye havale edilsin. 

Riyaseti Celileye 

İzmir'le muhaberei telgrafiye iki haftaya karip müddetten beri teessüs etmiş olacağın
dan günü gününe vaziyeti siyasiye hakkında malumatı kâfiye istihsal ve teminiyle icabına 
göre Meclisin tenvirinin Hariciye Vekâletine tebliğini teklif eylerim. 

Mersin 

Salâhattin 

REİS - Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. Hariciye Vekâletine 
gönderiyoruz. 

Efendim celsei hafiyeye ait mesail bitmiştir. Celsei aleniyeye tahvil olundu. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Reis Beyefendi; belki, Hariciye Vekili Bey ifadatımı 
dinlemek istiyorlar.. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Bir daha mı söyliyeceksiniz? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Hayır. 

REİS - Efendiler rica ederim, celsenin aleni olmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Celse alenîdir. 

185 

TBMM KUTUPHANESI



Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 824 : 829 

YÜZ SEKİZİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

25 Eylül 1922 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Âtıf Bey (Kayseri) 

REİS - Celseyi kuşat ediyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Heyeti Vekile Reis Veküi ve Seriye Vekili) (Eskişehir) - Efen
dim; celsei hafiye akdine dair olan teklifimize sebep. Rauf Beyefendiden aldığımız telgrafı, 
verdiğimiz cevabı, tekrar aldığımız cevabı... (İşitmiyoruz sesleri) 

Efendim; celsei hafiye akdindeki sebebi arz ediyorum. Rauf Beyden aldığımız telgrafı 
kendisine müstacelen yazdığımız cevabı, tekrar aldığımız cevabı Heyeti Âliyenize okumak 
içindir ve sebebi teklif de budur. 

REİS - Efendim; celsenin hafi olmasmı kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Celse hafi olarak inikat etmiştir. 

4. - Heyeti Vekile Reis Vekili ve Seriye Vekili Abdullah Azmi Efendi Hazretlerinin Ahvali 
siyasiye hakkında beyanatı. 

REİS - Buyurun Abdullah Azmi Efendi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Heyeti Vekile Reis Veküi ve Seriye Vekili) (Eskişehir) - Efen
dim; Rauf Beyefendinin bundan evvel iki telgrafı daha vardır. Fakat o yoldaki intibaatı ile 
memurların bir an evvel izamlarına dairdir ve kanunun dahi bir an evvel çıkmasma müte
dairdir. Bunları mahallerine tebliğ ettim. (İşitemiyoruz sesleri.) 

Efendim : Rauf Beyefendinin yoldaki intihalarına dair bir iki telgrafları vardı. Birisinde 
memurini dahiliye ve adliyenin bir an evvel gönderilmesini, diğerinde kanunun bir an evvel 
çıkarümasını yazıyor. Bunları mahallerine tebliğ ettim, telgrafı okuyorum. 

"Muzaffer ordumuz Misaki Milli ile muayyen olan milli gayelerinizi istihsal edinceye ka
dar vazifei vataniyesini kemali emniyetle ifadan geri kalmıyacak ise de her vakit olduğu gi
bi bu safhada dahi vesaiti sulhiyeyi istimal etmesini ve silâha müracaat zarureti kafiyesi 
olmadan ordumuzu tahrik etmemek Başkumandanlıkça vacibürriaya velmukaddes bir 
düstur ittihaz edilmektedir. Ahiren Paris'ten Başkumandana Franklen Büyyon imzasiyle 
varit iki telgrafnamede mumaüeyhin iki güne kadar İzmir'e muvasalat edeceği bildirilmek
tedir. Cereyam sulhtan Mösyö Franklen Büyyon'un elyevm Paris'te Mösyö Puankare ile, İn
giliz Hariciye nazırı ve İtalya sefirinin Fransa Hükümeti ile birlikte ittihaz edecekleri mu-
karrerat hakkmda itayı malumat edeceği, vazifei resmiye ve itilâfcuyanesini deruhde eyle
diği tahmin edecek bilcümle siyasî teklifleri kemali ehhemmiyetle nazarı dikkate almak la-
zimeden olduğundan mumaileyhin getireceği teklifatı berayı tetkik acizleri ile, Hariciye Ve
kili Yusuf Kemal ve ahiren Avrupa'da teşebbüsatta bulunmuş olan Dahiliye Vekili Fethi 
Beylerin İzmir'de temdidi ikametlerine zaruret hasıl olduğunu ve neticeden itayı malumat 
edileceğini arz ederiz." diyor. 'Tarihi nedir sesleri) 

23 eylül akşam üzeri verilmiştir. Dün Heyeti Vekileyi sabahleyin 1 l'de çağırdım, mü
zakere ettik. Badelmüzakere tahtı karara aldığımız şeyi kendilerine makine başmda tebliğ 
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ettik. Bu sabah erken aldığımız cevabı da ve bizim yazdığımız cevabı da okuyacağım. Hari
ciye Vekili Beyden de ayrıca Hariciye Vekâletine bir telgraf vardır. Onu da Vekil Bey okuya
caklardır. 

RIZA NUR BEY (HARİCİYE VEKİLİ) (Sinop) - "İzmir 23; Hukuk Müşaviri Münir Bey, 
Franklen Buyyon ile görüşüldüğü zamanda tercümanlık etmek ve zabıt tutmak için istenil
mişti." 

Evvelce de ayrıca bir telgrafla istemişlerdi ve hareket etmişlerdi. Okumaya devam edi
yorum. "Franklen Büyyon'un muvasalatından evvel burada bulunması lâzımdır. Hemen 
hareketinin kendisine tebliğini rica ederim. Başkumandanlıktan icabedenlere emir veril
miştir. 

2. Hâmit Beyden bugün Başkumandana gelen telgrafnamede Fransız askerinin çekil
mesi için resmen emir aldıklarını ve İtalyanların da aynı emri aldığını istihbar eylediğini, 
ilâve ettiğini bildiriyor. Bu gibi haberleri oraya da yazacağı tabu olmakla beraber berayı ma
lumat maruzdur." 

Cevap olarak yazdığımız şeyi okuyacağım efendim : "Heyeti Vekile mukarrerau olmak 
üzere müzakeratı siyasiyenin Ankara'ya nakli hususunda Heyeti Vekile müttehidülrey bu
lunmaktadır. Meclisde ahiren vaki olan talep üzerine verilen izahat esnasmda bu cihet 
muhtelif tarzlarda.... ve vaziyeti hazırai Hükümet noktai nazarından tamamen tatbik edil
miştir. Diğer taraftan orada vaki olacak teklifatın tetkiki ve bir neticeye raptı Heyeti Veki
lenin karariyle olacağından muhaberatm hali hazırı bu müzakeratın muhaberatla idamesi 
mümkün olamıyacağını gösterdiğinden Franklen Büyyon'un Ankara'ya gelerek müzakera
tın burada cereyanı lâzım olduğunu ve binaeanleyh derhal merkeze avdet buyurulmasını, 
bu müzakerat esnasmda Reis ve Başkumandan Paşa Hazretlerinin de müddeti muvakkate 
için de bulunmalar mı zarurî ad ve telakki ettiğimizi arz ederiz. Mamafih müzakeratı ibtida-
iyei sulhiyenin İzmir'de icrası teklif ve tarafımızdan teklifi vaki kabul ediliyorsa bu müzake-
rata murahhas olarak bulunacak zevatm Heyeti Vekilece tayin edileceği ve her vakitkl gibi 
Meclisçe tasvibi icabedeceğinden o cihetin işarı rica olunur." Yani böyle bir teklif varsa bu
nu makine başmda sual ettik. Bu sabah aldığımız cevabî telgrafı da okuyacağım : 

"İcra Vekilleri Reisi falan Beyefendiye : Şifre cevabıdır. 

Malumu âlileri olduğu üzere İzmir'e hareketimizden maksat Başkumandan Hazretle
riyle vaziyeti harbiye ve siyasiyeyi tetkik ve neticei tetkikatı Heyeti Vekile ve Meclise arz et
mek idi. Evvelki telgrafnamede arz ettiğimiz veçhile buraya vusulümüzde doğrudan doğru
ya bir dost sıfatiyle Mustafa Kemal Paşa HazreÜerine bir telgraf çekmiş olan Franklen Büy
yon'un İzmir'e gelmek üzere bulunduğu anlaşıldığından ve sebebi vürudu da buraya azi-
meüeri icabeden vaziyeti siyasiye ve hariciyemizle mutlak olarak alâkadar olduğu kaviyyen 
memul bulunduğundan Hariciye Vekili Yusuf Kemal ve Avrupa'nın son siyasi kararlarına 
vakıf bulunan Dahiliye Vekili Fethi Beyefendi ile intizara mecburiyet gördük. Aksi takdirde 
seyahaümızdan maksut olan şeyden istifade edilemezdi. Ancak Franklen Büyyon'un Anka
ra'ya kadar seyahatinin muvafık olup olamıyacağının mumaileyhin buraya muvasalatında 
anlaşılacaktır." 

Ki son fıkramıza cevap veriyor. Sulh için henüz bir taraftan teklif edilmiş değildir. Şu 
halde murahhas meselesi mevzubahis olamaz. Franklen Buyyon İtilâf Devletleri namına 
bir teklifte bulunursa temhîdâtı evveliyede bulunarak malum metalibi milliyemize muvafık 
görülürse berayı tetkik bittabi evvelâ Heyeti Celilei Vekileye ve Meclisi Âliye arz edilecektir. 
Başkumandan Hazretleri rüfekayı kirama ve bilumum Meclisi Âli azayı muhteremesine 
kalbî ve samimî selam ve temennilerini takdim eyler. Bir an evvel Ankara'ya gelmek eme
linde bulundukları ve fakat bugünkü vaziyet henüz arzuyu şedidelerini tatmine müsait bu-
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lunmadığını, inşallah Franklen Büyyon ile görüşülmesini müteakip birlikte Ankara'ya av
deti mümkün olacağından kuvvetle ümitvar bulunduğumu ve intizar olunan zatın buraya 
vusulüne kadar bizim burada bulunmaklığımızın menafii memleket noktai nazarından za
ruri olduğunu arz ederim." (İmza kimin sesleri) 

İmza Rauf Beyindir, efendim. Zaten muhaberemiz bütün Rauf Beyledir. Bunları aldığı
mızı müteakip saat 11,5'de telsizle, İstanbul'da bulunan mümessilimiz Hâmit Bey tarafın
dan, telsizle, bir nota tebliğ olunduğunu söylediler. Bir az bekledik, nota tercüme olundu. 
Heyeti Vekilece aramızda hiç bir müzakere sebkat etmeksizin Meclisi Âlinize arz etmek üze
re Vekil Beyefendi tercümesini arz edeceklerdir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Rauf Beyin bu telgrafı üzerine hiç bir müzakere cereyan 

etmedi mi? Ne onun üzerine, ne nota üzerine müzakere cereyan etmedi mi? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) - Bu sabah aldık efendim. 

RIZA NUR BEY (HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ) (Sinop) - Efendim; telsizle son gelen bir 
notadan sonra, arz olunan malumatın o kadar ehemmiyeti kalmıyor ve her şey bu notada 
tekasüf ediyor. Anlaşılıyor ki Fraklen Büyyon da bir şey getirmemiştir, belki de hususî bir 
takım şeyler getiriyor. 

Bugün alman telsizle bir nota geldi; fakat bu notanın bir kısmını iki üç dakika kadar 
telsiz alamamış ve nota nakıs kalmış. Nihayet o nakıs kısmı tel ile almağa teşebbüs ettik ve 
o kısım da geldi, nota itmam edildi ve tercümesi yapıldı. Şimdi Heyeti Aliyenize arz edece
ğim. Evvelâ okuyacağım şey Hâmit Beydendir : 

"Hariciye Vekâletine : 24.9.1338. 

Jeneral Pelle'ye bugünkü notayı tebliğ eden Puankare'nin telgrafnamesi berveçhi ati idi 
: Konferansın hulâsai mukarreratı olarak gönderilen notayı " Yani üçler konferansı iç
tima etmişti ya, bu o konferansın hulâsai mukarreratı, "hulâsai mukarreratı olarak gönde
rilen notayı, İstanbul'da Büyük Millet Meclisi Hükümeti mümessiline vererek, birer nüsha
sını İngiltere ve İtalya komiserlerine tevdi ediniz. Lüzum gördüğünüz takdirde bir nüshası
nı da Babı Âliye verebilirsiniz."(Handeler) İmza; Hâmit. 

Bu telgraf Puankere'den Jeneral Pelle'ye gelen bir telgraftır. Şimdi okuyacağım kısım 
da yine Hâmit Beydendir. : "İzmir'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Ankara'da Hariciye Vekâletine : Bugün vakti zevalde, 
Fransa Devleti fahimesi fevkalâde komiseri Jeneral Pelle tarafından bendenize tevdi edilen 
nota berveçhi ati maruzdur. Vusulünün işarım istirham ederim; ferman. 

24.9.1338 

İmza 

Hâmit 

Nota da şudur : 

Üç müttefik Hükümet salâhiyeti tammeyi haiz bir mümessili Venedik'te veya sair bir 
mahalde vukubulacak bir içtimaa balâteahhur göndermeğe muvafakat edip etmiyeceğini 
kendilerine iş'ar eylemesini Büyük Millet Meclisi Hükümetinden rica ederler. Bu içtimaa 
Türkiye mümessilleriyle beraber Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Sırp, 
Hırvat ve İslovan "yani Çekoslavakya.." ... İsloven devleti ve Yunanistan'ın murahhas
ları dahi med'uvv bulunacaklardır. Bu içtima alâkadar Hükümetler tarafından tertibatı lâ
zime alınır alınmaz vuku bulacaktır. İçtimain gayesi Türkiye ile Yunanistan ve Düveli Müt-
tefika arasında bir muahedei sulhiyei katiyenin müzakere ve akdi ile iştigal etmek olacak
tır. Üç müttefik devlet, Türkiye'nin Meriç ve Edirne'ye kadar Trakya'yı tekrar tesahup arzu
sunu hüsnü nazarla telâkki eylediklerini beyan için bu fırsatı vesile ittihaz ederler. Müza-
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keratı sulhiye esnasında, Ankara Hükümeti, Düveli müttefikamn muvakkaten bîtaraflığı
nı..." Muvakkaten kelimesine nazarı dikkatinizi celp ederim. Eskiden bu tabir yoktu, bu 
noktaya ilâve etmişler. (Muvakkaten bîtaraflığım ilân ettikleri mıntakaya, ordusunu gön
dermemesi şartiyle, üç devlet konferansta, mezkûr hudutların Türkiye'ye verilmesini maal
memnuniye müdafaa edeceklerdir. 

EMİR PAŞA (Sivas) - Bu cümleyi lütfen bir daha okur musunuz? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Peki. "Müzakeratı sulhiye esnasmda, Ankara Hükümeti; 
Düveli Müttefikamn muvakkaten bîtaraflığını ilân ettikleri mm takaya, ordusunu gönder
memesi şartiyle, üç Devlet, konferansta; mezkûr hudutların Türkiye'ye verilmesini maal
memnuniye müdafaa edeceklerdir. Esasen şurası mukarrerdir ki muahedede; Türkiye ve 
komşularının menafimin vikayesi, sulhun muhafazası için, bilâhare tayin edilecek bazı me-
natıkın gayrı askerî bir hale vaz'ı, Türk hâkimiyetinin muntazam ve muslihane bir surette 
yeniden teessüsünün istihsali ve nihayet Cemiyeti Akvamın himayesi altında Boğaziçinin 
serbestisini ve ırk, din akalliyetlerinin emniyeti için muahedede büittifak tedabir ittihaz edi
lecektir. Zaten üç devlet Türkiye'nin Cemiyeti Akvama duhulünü memnuniyetle müdafaa 
edeceklerdir. Muahede mevkii icraya vaz olunur olunmaz İstanbul'daki Müttefik kıtaatının 
geri çekilmesi hakkmda geçen martta verilmiş olan teminatı tekrarda üç Devlet müttefiktir. 
Üç Hükümeti müttefika konferansın küşadından evvel Türk ve Yunan memurini askeriye
si ile bilitilaf müttefik Hükümetler jeneralleri tarafından tespit edilecek olan bir hat üzeri
ne Yunan kuwetlerinin çekilmesini temin etmek üzere nüfuzlarını istimal edeceklerdir...." 
(Tekrar sadaları) 

"Bu müdahele mukabilinde Ankara Hükümeti, ne konferanstan evvel ve ne konferans 
esnasmda muvakkat bitaraf ilân olunan mıntıkalar dahiline asker göndermemeği, ne bo
ğazları ve ne de Marmara denizini geçmemeği taahhüt edecektir. Yukarıda mevzubahis olan 
hattı tayin ve tespit için Mustafa Kemal ile Müttefik jeneraller arasında Mudanya ve İz
mir'de derhal bir içtima vukubulabilir. Müttefik Hükümetler davetlerinin semi itibare alı
nacağına ve bütün insaniyeti mütemeddinenin arzukeş bulunduğu bir sulhun tesisi için 
müttefikleri ile olduğu gibi Türkiye ile de teşriki mesaî edeceklerine kanidirler." 

Paris, 23 Eylül 1922 

Puankare Gürzon 

Hof Keybiston 

Efendim, bu henüz yeni geldi. Arz ettiğimiz veçhile Heyeti Vekilerce bir müzakere cere
yan etmemiştir. Tabiidir ki bir müzakere cereyan edecek ve Heyeti Âliyenize arz edilecektir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Hangi Heyeü Vekile? Buradaki mi, yoksa İzmir'deki mi? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim, bir çaresi düşünülecek ve çalışılacaktır. Zanne
derim ondan soma mevzuu müzakere olunur. Yalnız arzı malumat kabilindendir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar Sahip) - Biz Heyeti Vekileyi burada biliriz, başka yer
de olduğunu bilmiyoruz. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Elyevm mıntıkai bitarafı denilen mıntıkanın Anadolu'da bulu
nan aksamı bizim tahtı işgalimize geçmiş midir, geçmemiş midir? 

RIZA NUR BEY (Sinop) - Bu hususta bir malumatı resmiye yoktur. Ne merkezdedir bil
miyoruz. 

TAHSİN BEY (Devamla) - Bunun tahkikini rica ederim. 

ETHEM FEHMİ BEY (Menteşe) - Çanakkale'ye mutasarrıf tayin olunduğunu bugün ga
zetelerde gördük. 
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RIZA NUR BEY (Sinop) - Yok efendim. Orası işgal olunduğundan dolayı değil, oraya 
bendeniz de bir doktor tayin ettim. Fakat eskiden de biliyorsunuz ki Çanakkale'de düveli 
Müttefika vardır. Yine bizim her türlü memurlarımız vardır. O Çanakkale'de olabileceği gi
bi merkezi başka tarafta da yapabilir ve orada -umuru muamelatı haleldar etmemek için 
ifayı vazife ederler. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu mesele hakkmda zatı âlileri ne zaman müzakere yap
mak ve ne suretle müzakere edilmesi cihetini aranızda takarrür ettirdiniz? Bunu anlamak 
isterim. Yani rüfekayı saireniz de buraya gelecekler ve bu işi müzakere edecekler mi? Bu 
husus için Heyeti Vekile onları celp ve davet ediyor mu? Yahut Meclisin yarından sonra it
tihazı karar etmesi mi daha doğrudur? Bu hususta Heyeti Vekile arasında bir şey takarrür 
etmiş midir? Bunu anlamak isterim. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Henüz Heyeti Vekile arasında bir fikir teati olunmak için 
lâzım gelen zaman bulunmamıştır, henüz yeni aldık. Yarısı gelmemişti onu ikmal ettik, ter
cüme ettik ve Heyeti Celilenize arz ediyoruz. Bittabi evvelce İcra Vekilleri Heyeti Reis Veki
li Efendi Hazretlerinin arz ettiği veçhile buradaki Heyeti Vekile istiyor ki Heyeti Vekile ta
mam olsun ve bir an evvel müzakereye başlanılsın. Onun için daha henüz ne vakit müza
kere edileceği hakkmda bir karar ittihaz edilmemiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Efendim; hükümet gecikirse niye gecikti diye burada çen-
çen ederiz... (Gürültüler) (Çençen nedir; geri al sadaları), (Gürültüler) Geri aldım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim; bu notanın tarihini lütuf buyurmadınız. 

RIZA NUR BEY (Sinop) - Okudum efendim, dikkat buyurmamışsınız. Paris: 23 Eylül 
1922, dedim. Hatta imzalardan evvel okuyacak iken soma okudum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Franklen Büyyon'un olacak, (21) de İzmir'e geldiğini 
gazeteler yazıyor. Bugün 4 gündür İzmir'de olmasma nazaran... Müsaade buyurun, İzmir'e 
gelmiştir. Fraklen Büyyon Paris'ten hareket ettiği vakit henüz Paris'te içtima etmiş olan Dü
veli mütelife konferansı hitam bulmamıştı ve mukarreratını ittihaz etmemişti. Bendenizce 
keenlemyekün hükmündedir. Asıl mesele notadır, budur. 

TAHSİN BEY (İzmir) - Efendim; bu notada, konferansta İngiltere, İtalya, Japonya, Sırp, 
Çekoslovakya, Hırvatya, Yunan bulunacağına nazaran acaba Ruslar Boğazlar meselesinde 
mevzubahis oldu mu? 

RIZA NUR BEY (Sinop) - Bu tabu mevzubahis değil, fakat evvelce arz edebilirim. Biz Mi
sakı Millide Boğazlar statüsünün yani şeraiti ne ise -malum ona statü derler, umumüeşmiş 
bir tabirdir- bunu bütün sahil Devletlere şâmil olarak kabul ediyoruz. Sonra Rusya ile bir 
muahede yaptık. Arada bir muahedei mahsusa vardır. Rusya'nın da dahil olduğu halde sa
hil devletler beyninde yapılacaktır. Rusya'nın konferansa davet edilmesinde zaten ahten de 
borçluyuz ve Hükümetimiz bu Düveli mü'telifeye, Rusya'nm da davetini teklif edecektir. 
Amma ben şimdi zannediyorum ki; onlar Rusya'nm davet edilmesini kabul etmez. Bende
niz cidden biliyorum ki; Rusya'yı kabul etmiyeceklerdir. Fakat biz vazifemizi yapacağız. Ni
tekim bu, bize bir taraftan lüzumlu olduğu gibi diğer taraftan da Rusların Cenevre konfe
ransında bizi davet etmelerini teklif etmek itibariyle de nezaketen lâzımdır. Amma o zaman 
Rus'lar teklif ettiler, onlar kabul etmedi. Şimdi de Rusları kabul etmezlerse nasıl ısrar ede
bileceğiz? Aynı meseledir. Fakat davet etmeğe mecburuz ve edeceğiz. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Efendim; Ceneve konferansında Ruslar... 

YUSUF ZİYA BEY (Mersin) - Müzakere yok ki; bu sualler nedir? 

TAHSİN BEY (Aydın) - Efendim; Cenevre konferansında müzakerata iştirak etmek için 
bizim de iştirakimizi temin etmiş değillerdir. Rus'ların bizimle olan muhadenet ahitname-
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sinde bilâhare vukuu muhtemel olmayan Cenevre konferansında bizim de temsil edilmemi
zi teklif etmeyi bizim o konferansa iştirakimizi talep ettilerdi. Bize gelince : Biz bu muahe
de mucibince bazı mesailde Rusların muvafakati olmadıkça ve onların muvafakati inzimam 
etmedikçe bir muahede kabul etmiyeceğimizi onlara karşı taahhüt ettik. Binaenaleyh bu 
yapılacak. Konferansta Rus'ların vücudu olmadıkça, bizim de o muahedat ve müzakerata 
iştirak etmemiz lüzumunun muahede iktizasından olduğunu nazarı dikkatten dür, tutma-
maklığımız lâzımdır. Aksi halde biz muahedemize riayet etmemekliğimizi göstermiş oluruz. 
Soma o muahede de yalnız... 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) - Efendim; bu müzakereye dair bir şey arz edeceğim 
müsaade buyurunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) - Efendim; henüz müzakere etmemişler. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) - Efendim; daha bu nota yeni gelmiş. Vekil Beyefen
di diyorlar ki; biz bunun üzerinde hiç bir müzakere ve münakaşa etmedik. O halde bizim 
burada sözümüz beyhude gidecektir, açılacaktır. O vakit bunu inşallah müzakere ederiz. 
Yalnız bendeniz bir şey rica edeceğim. Şimdiye kadar gelen notalar ne kadar kapalı geliyor
du. Elhamdülillah bu gün bir ışıklı nota gelmiştir. (Işıklı değil sesleri). Cenabı hakka ham-
dü dua edelim, şükürler ederim. 

BOZAN BEY (Urfa) - Musul için bu notada bir şey yoktur. 

Dr. RIZA NUR BEY (Sinop) - Şimdi efendim Musul için bir şey yoktur, buyuruyorlar. 
Bu bizim tarafımızdan yapılmış bir şey değildir. Onlar tarafından yapılmış bir şeydir. Onlar 
Paris'tedir. Fakat efendiler buna tabiîdir ki; buna emin olunuz Hükümet her tarafı düşü
necektir. Bu notaya verilecek cevap ta tabiîdir ki Heyeti Celileden geçecektir ve arz edile
cektir. Biz yalnız ne düşündük? Acilen Heyeti Celilenin haberi olsun diye arz ettik. 

REİS - Hariciye Vekili Bey izah ettiler efendim. Tabiî bunun için müzakereye lüzum 
kalmadı. (Hayır sesleri) 

OSMAN NURİ BEY (Lâzistan) - Başka bir meseleye dair bir temennimiz var. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Rüfekayı muhteremelerini bir an evvel davet etsinler. (Cel
sei aleniyeye geçilsin sesleri). 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) - Rüfekayı sairemizi davet ettik, tekrar edeceğiz. 
Çünkü mühim meseledir. 

HASİP BEY (Maraş) - Efendi Hazreüeri bunun berayı malûmat gelmesi de nazarı dik
katinizi celbetsin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) - Burada müzakere edilecek, davet ediniz. 

OSMAN BEY (Lâzistan) - O vakte kadar cereyan eden mesele için hareketlerini tehir et
mişlerdi. Bu düşünceleri makul idi. Fakat bu nota geldikten soma Franklen Büyyon'u bek
lemek için mana yoktur. Burayı teşrif etsinler, arzu ederse buraya gelir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) - Efendim öyle zannediyorum ki bu nota aynı za
manda her iki tarafa da tebliğ edilmiştir. Her halde arkadaşlarımız bizim kadar düşünür
ler. Binaenaleyh hareket ettiklerini zannediyorum. Fraklen Büyyon'un bu notaya karşı kıy
meti kalmamıştır efendim. 

REİS - Efendim; bu mesele kapanmıştır. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 832 : 836 

YÜZ DOKUZUNCU İNİKAT (Birleşim) 

27 Eylül 1922 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reisvekili Musa Kazım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Âtıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celseyi açıyorum. 

Hafi celse yapılması hakkında buyurun Abdullah Azmi Efendi. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (İcra Vekilleri Heyeti Reisi Vekili ve Şer'iye Vekili) (Eski
şehir) - Efendim; Başkumandan Paşa Hazretlerinden Meclisi Âliye gelen bir telgraf vardır. 
Bize berayı malumat geldi, asıl Meclisi Âliye gelmiştir. Tabiî Meclisi Âli namına geldiği için 
Meclis Kâtipleri okurlar. Soma Hariciye Vekâletine de ayrıca mevrut Çanakkale'ye ait bir 
telgraf vardır. O da okunacaktır. 

REİS - Efendim; celsei hafiye talep ediliyor. Celsei hafiyeyi kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. - İzmir'de bulunan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa ve orada bulunan vekillerin 
Ankara'ya avdetleri ve mesaili siyasiye, İngilizlerin Trakya ve İstanbul'daki hareketleri ve 
Üsera mübadelesi hakkında müzakerat. 

REİS - Reis Paşa Hazretlerinden gelen telgraf okunacaktır. 

1/846 26.9.1338 

Makine başmda 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 

Harekâtı askeriyemiz İzmir havalisine, Marmara sevahiline ve Boğazlar mıntakasına 
dahil olduğu günden itibaren sathî veya ciddî harekâtı siyasiye ile memzuç ve mütedahil 
bir vaziyete girmiştir. 9.9.1338 tarihinden itibaren hemen her gün kıtaatımız itilâf kıtaatiy-
le ve konsoloslariyle temas etmekte vemütemadiyen harekâtı askeriyemizin tehirine matuf 
teşebbüsata maruz kalmaktadır. Başkumandanlık bir taraftan harekâtı askeriyeyi tehirden 
ve bu suretle kazanüan muvaffakiyetlerin askerî netayici katiyesini ziya'dan vikaye endişe
sinde bulunmakta ve diğer taraftan harekâtı askeriyemizi durdurmaya matuf itilâf teşeb-
büsatı siyasiyesini her hangi bir oyuna girmemeye harekâtı askeriye sebebiyle aleyhimize 
bir gûna cereyan ihdasında ve hadisatı ciddiye zuhurundan içtinabı umumîyi temin etme
ye çalışmaktadır. Hükümete tebliğ olunan resmî notadan maada Başkumandanlığa vuku
bulan temaslar münhasıran harekâtı askeriyeye müteallik mevaddır. Harekâtı askeriyeyi 
tesirati muzırrei siyasiyeden kurtarabilmek için ittihaz edilen askerî kararlar gayrı kabili te
hir olduğundan Heyeti Vekiîenin bir kaç gün için kamilen burada bulunmasına ihtiyacı ka
ti mevcut olmakla beraber Meclisi Âlinin Heyeti Vekile Reisi ile Hariciye Vekili o esnada 
Başkumandanlık nezdine gönderilmek suretiyle gösterdiği muaveneti samimeyi de lisanı 
şükran ile tezkâr ederim. Son itilâf notasmda münderiç ve Yunan ordusunun Trakya'ya çe
kileceği bir hududun tayini maksadına matuf olarak Mudanya'da kumandanlar arasında 
inikadı mevzubahis olan askerî konferansın mübtenialeyhi olan mülâhazatı bir defa M. 
Franklen Büyyon'dan dinlemek askerî ve siyasî vaziyetin tenviri için faidei esasiyeyi haiz ol-
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duğu kanaatmdayım. Perşembe günü vürudu memul olan mumaüeyh ile mülakattan son
ra Başkumandanlığın vaziyeti askeriyeyi mütalâasında küşayiş hasıl olacağından Rauf ve 
Yusuf Kemal Beyefendilerin ondan soma Meclisi Âliye avdetleri lüzumu tasvip buyurdular. 
Mahaza Hali hazır vaziyeti umumiyesi harekâtı askeriye netayicine mübteni olup harekâtı 
mezkûre ise lehülhamd her gün cihan nazarında daha ziyade sayam hürmet bir surette te
celli etmekte olduğundan vaziyeti siyasiyenin Büyük Millet Meclisi ile onun Hükümeti ta
rafından amali milliyeye muvafık bir surette halledileceğine ümidi kati mevcut olduğunu 
arza müsaraat ederim. Celsei hafiyede Meclisi Âliye kıraat olunmak üzere Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti Celilesine ve berayı malumat Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine takdim olun
muştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 

Başkumandan 

Mustafa Kemal 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (İcra Vekilleri Heyeti Reis Vekili) (Eskişehir) - Efendim; Ra
uf Beyefendiden de bir şey vardır. Biz geçen celseden soma arkadaşlarımızı davet etmiştik. 
Buna cevap veriyorlar. Diyorlar ki, mühim kararlar ittihazı mecburiyetinde bulunduğumu
zu biz de tamamiyle takdir ediyor ve biran evvel avdet etmek istiyoruz. Fakat Puankare'nin 
malumatı tahtında Franklen Buyyon İzmir'e geliyor. Paşa Hazretlerine çektikleri başka bir 
telgrafta kendisiyle görüşmeksizin hiç bir karar ittihaz edilmemesini 3aşkumandan Paşa 
Hazretlerinden menafii umumiye namına rica ediliyor. Franklen Buyyon ile vuku bulacak 
mülakat bizi son nota hakında tenvir edecektir ki, bunun ehemmiyeti Heyeti Celilenizce de 
takdir buyurulur. Mumaileyh en seri vasıta ile Perşembe günü gelecek. Muvasalatında en 
sarih bir surette görüşülerek o gün akşamı olamazsa Cumartesi sabahı hareket edeceğimi
zi arz ve bu suretle iki gün daha müsaade buyurulmasına rica ederim. 

Bu ana gelinceye kadar biz üç defa telgraf çektik. En son gelen cevap budur. Bunu 
Meclisi Âlinize bırakıyoruz. Çünkü başka cevap gelmedi. (Muvafık sadaları) Soma Hariciye 
Vekili Beyefendiye gelen telgraf da vardır. 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Veküi) (Sinop) - İstihbarat olarak şöyle bir haber al
mıştık. 26.9.1338. İstanbul'dan bu sabah general Harinkton'un Hâmit Beye gönderdiği 
mektubun hülâsasıdır. "İki bin Türk süvarisinin Çanakkale civarında ve bitaraf mıntakada 
bulunan Türk süvarisinin Erenköyü'ne geldiğini ve Çanakkale'deki İngiliz kumandanı 
Türk kumandanına bitaraf mıntakadan çekilmesini tekilf ettiği halde henüz çekilmediğini, 
kezalik Biga'dan da bin Türk süvarisinin bitaraf hatta tecavüz eylediğini beyan ile Çanak
kale İngiliz kumandanının verdiği notada her türlü vesaite itina ile bitaraf mmtakamn ge
risine çekilmek ihtimali kalmadığı takdirde, bahri, berrî, havaî kuvveüerden istifade etmek 
hususunda kendisine salâhiyeti tamme verildiğini bUdirmiştir. Ondan soma şu telgrafı al
dım. Gayet aceledir. 

Ankara Hariciye Vekâleti Veküi 

Rıza Nur Bey 

İmza Başkumandan Mustafa Kemal. Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi tarafların
dan -sırası ile okumak için öyle şey ediyorum- Dersaadette general Harinkton'dan İzmir'de 
Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine yazılan 26.9.1338 tarihli nota ikinci mad
dede müşarünileyh tarafından yazılan cevap maruzdur. Üçüncü madde de berayı malûmat 
maruzdur. 

Madde 2. - İzmir'de Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine : 
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26.9.1338 Erenköy ve Biga'nın garbinden süvarinizi geriye celb için sizinle derhal mu
habere etmesini Hâmit Beyden rica ettim. Her gün bir hadiseden içtinap için pek ziyade en-
dişenakim. Binaenaleyh müzakerata taliken kıtaatınızı bitaraf mmtıka haricine çekmenizi 
rica ederim. General Harington. 

Üçüncü madde İstanbul'da General Harington'un 26.9.1338 mahreci İzmir. 

Bitaraf bir rnıntıkanın şimdiye kadar B. Millet Meclisi Hükümetiyle alâkadar Hükümet 
arasında takarrür ettirilmiş olduğundan haberdar değilim, (Bravo sesleri) süvarilerimizin ve 
kıtaatımızın harekâtı mağlup Yunan ordusunun Harekâtı takibiyesinden ibarettir. Malumu 
Devletleridir ki Anadolu'yu baştan başa tahrip ve ihrak etmiş ve yüzbinlerce nüfusu melce-
siz ve gıdasız bırakmış olan Yunan ordusu Trakya'da bir tarafdan aynı mezalime devam 
ederken diğer taraftan her geçen günden istifade ederek yeniden teşkilâta ikdam etmekte
dir. Yunan kuvvei harbiyesinin bir mıntıkai bitarafı kuyudu altında bulunmadığına en ya
lan bir misal olarak 23.9.1338 zevalde Yunan tayyarelerinin Ezine civarında Türk toprağın
da faaliyeti harbiyede bulunduklarına ve Yunan donanmasının daha 26 eylülde bile İstan
bul limanında demir atmış olduğunu zikredebilirim. Hadisat vukuuna meydan vermemeğe 
bizim gayretimiz hakiki ve samimidir. Çanakkale'deki Britanya kıtaatı tarafından Erenkö-
yü ile Çanakkale arasında arazimiz üzerinde tahribat yapılmış, Çanakkale kasabamız civa
rında binaların hedmi, bize ait olan esliha ve mühimmatın imhası, kıtaaümız civarında top, 
bomba endahtları bizi Yunan ordusuna isal eden yol üzerinde tahkimat yapılmakta olması 
ve bu tahkimatta ahalii islamiyenin çalıştırılması gibi harekâtın esbabını anlamakta cidden 
duçarı müşkülât oluyoruz. Türk milletinin boğazların serbestisine riayeti daima ilan etmiş 
olduğunu ve bu vesile ile de tezkâr eder ve samimi olarak netayici müsbite ümit ettiğimiz 
müzakeratı karabeye kadar sui tefehhüm husulüne mam olacak vaziyet ihdasını zatıdev-
letlerinden rica ederim. 

Başkumandan 

Mustafa Kemal 

Son vaziyet budur efendim. 

REİS - Efendim, Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin bir takriri var, okuyalım da, eğer 
celsei aleniyeye intikal olunsun denirse ona göre hareket edelim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Düveli Mütelife tarafından Büyük Millet Meclisi Hükümetine verilmiş olan sulh teklifa-
tını havi son notaya cevap verilinceye kadar bir hafta zaman geçmek mecburiyeti olduğu 
görülmektedir. Halbuki İngiliz kuvayı berriye, bahriye ve havaiyesinin bîtarf mmtıka dedik
leri boğazlar havalisinde cem ve tahşidine devam edilmekte olduğu gibi Türkiye'nin payi
tahtı İstanbul şehrinin emniyet ve masuniyeti aleyhinde Rum patrikhanesi başta olarak ba
zı anasırca mehinane istihzarat ve tertibat alınmakta bulunduğu işitilmektedir. Şu hallere 
nazaran T.B.M. Meclisi Hükümetinin cevabı varıncaya kadar her türlü tahşidat ve tahki
matı askeriyeden sarfı nazar olunması ve İstanbul şehrinin emniyet ve masuniyetine itina 
edilmesi hususlarının düveli mütelife İstanbul mümessillerine hemen iblağ edilmek üzere 
keyfiyetin Hariciye Vekâletine havalesini rica ederim. 

Burdur Mebusu 

İsmail Suphi Soysallı 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Sinop) - Efendim, takrir sahibi muhterem ar
kadaşlarımızın arzularını zaten yapmıştık. Bundan iki gün evvel Heyeti Veküede müzakere 
edildi. Bendeniz Hâmit Beye şöyle bir telgraf verdim. "Atideki hususatın Büyük Britanya 
mümessilliğine şifahen tebliği, matbuata tevdü ve bundan Fransa, İtalya mümessillerine 
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malumat itası Büyük Britanya Hükümeti tarafından Çanakkale ve İstanbul'da yapılmakta 
olan tahşidatın arzu etmekte olduğumuz sulhu işkâl mahiyetinde olduğunu beyan ederim. 

Zaten böyle bir şey yapmıştık. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Rıza Nur Beyefendi; yalnız takririmde ikinci bir hüküm 
vardır. Bendenizin takririmdeki İstanbul'da bazı tertibatı mehinane yapılıyor. 

RIZA NUR BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Devamla) - Şimdi biz onu da nazarı dikkate 
aldık ve dedik ki tahşidat kelimesini, hepsini cemidir. Çünkü İstanbul'dan haber aldık. 
Resmî değildir, bunlar ajans haberleridir. 40 000 kadar Rum ve Ermenilerden mürekkep 
asker cemediyorlarmış. Birtakım tertibat, yangın, katliâm ve falan yapacaklarmış. Ne dere
ceye kadar mevsukiyeti olduğunu bilmiyoruz. Tahşidat kelimesi o tertibata falan hep mani 
olacak bir kelimedir. İşte bu vesile ile arz edeyim ki, bendenize bunu söylemek vesile oldu. 
Demin hatta Abidin Bey biraz itirazatta bulundu. Geciktik falan denildi. Halbuki Yunanın 
Trakya'da mezalim icrası hakkındaki fikrini de takrir sahiblerine bendeniz verdim. O arka
daşlar da itiraf etsinler. 

REİS - Efendim, İzmit Mebusu Hamdi Beyin üsera hakkında da bir takriri var? Tensip 
ederseniz celsei aleniyede yapalım. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) - Efendim, alenî celsede okunması icabeden bir takrirdir. 
Mamafih arz edeyim? Heyeti Celileniz nasıl arzu ederse öyle olsun. 

Takririni aynen okuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müddeti esaretleri iki seneye baliğ olan sağlam üseranın memleketlerine terhisi veya 
bitaraf bir devlet arazisine nakilleri Beynelmilel Salibi Ahmer Heyetinin 1907 talimatname
sine zeyl olan 1921 martında Cenevre'de ittihaz olunan mukarreraün 7 nci maddesi ahkâ
mından bulunduğu cihetle ve ihanet neticesi olarak Edirne'de esir olan 25 temmuz 1338 
tarihinde iki senelik müddetlerini ikmal etmiş bulunan, Kolordu Kumandam ve Edirne Me
busu Miralay Cafer Tayyar Beyle diğer ümera ve zabitan ve efradın ya terhisleri ile memle
ketimize iadeleri veyahut bitaraf bir devlet arazisine nakilleri için Yunan Hükümeti nezdin-
de bilvasıta teşebbüsatı lâzımede bulunulması ve bu suret kabul edilmediği takdirde mu-
kadema Heyeti Celilelerince tasvip buyurulan teklifi acizi veçhile Yunan üserasma nispetle 
kemiyet itibariyle hiç mesabesinde bulunan esirlerimizin bir kısmiyle mübadelesi esasmm 
istikmali hususunun Heyeti Vekileye tebüğini teklif ederim efendim. 

İzmit Mebusu 

Hamdi 

Efendim, şimdi malumu âlileridir ki Trakya'da esir olan arkadaşlarımız 25 Temmuzda 
iki senelik esaret müddetlerini ikmal ettiler. Beynelmilel Salibi Ahmer Cemiyetinin ittihaz 
ettiği kararın 7 nci maddesine göre iki sene müddeti esaretim ikmal eden zabitan ve efra
dın ya memleketlerine terhisi ve iadesi veyahut bitaraf memleketlerden birine nakilleri bu 
kararın iktizasındandır. Geçen defa yine tarafı acizden vukubulan istirham üzerine Heyeti 
Celilece bunların mübadele edilmesi tebliğ edilmişti. O zaman Hükümet Cafer Tayyar Beyi 
ancak bir Kolordu kumandaniyle mübadele edebileceğini söylemişti. Halbuki bu beynelmi
lel Salibi Ahmer Cemiyetinin ittihaz ettiği mukarrerat sureti kafiyede meriyülicra olmakla 
beraber malumu âlileri olduğu üzere beynelmilel Salibi Ahmer heyetlerinin hükümatı me
deniye üzerine manevî bir nüfuzu vardır. Binaenaleyh böyle muharip iki hükümet tarafın
dan velevki bir protokol ile teyit edilmemiş olsa bile ve Yunanistan'ın bugünkü vaziyetine 
göre Hükümeti milliyemiz tarafından yapılacak bilvasıta bir tebliğ üzerine bunları ya mem
leketimize iade eder veya bitaraf bir memleket arazisine nakleder. Binaenaleyh bu cihet İs-
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tanbul'daki itilaf komiserleri vasitasiyle Yunan hükümetine tebliğ edildikten sonra şayet bu 
husus kabul edilmezse esasen oradaki esirlerimiz Yunan üserasına nispeten kemmiyet iti
bariyle hiç mesabesinde olduğundan iki seneden beri ve daha doğrusu 26 aydan beri elîm 
bir vaziyette bulunan oradaki esirlerimizin mübadele edilmesini teklif ediyorum. Binaena
leyh bu takririm Heyeti Vekileye gitsin. Eğer bu beynelmilel Salibi Ahmer Cemiyetinin ka
rarı veçhile bizim memleketimize gönderirler veyahut bitaraf bir memleket arazisine nakle
derlerse ne âlâ veyahut bunları kendi memleketimize göndersinler. Onlardan da şimdi bir 
kısım gönderilir. 

RIZA NUR BEY (HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ) (Sinop) - Bugüne kadar Yunanla hali 
harpte bulunduğumuz müddet epeyce uzundur ve bugün ise sulh kapdarı açümış gibi gö
rünüyor. Bu iş en ziyade sulh müzakeresinde yapılacaktır. Bizim Yunarım elimizde bulu
nan esirleri sulh müzakeratı zamanında bir kuvvettir ve bunu bırakamayız. Soma bu esir
ler canidir, katildir. Belki de bunları mesul edeceğiz. Cinayat müthiştir. Memleketi tahrip 
etmişlerdir. Bunları nasıl bırakırız? Yani bırakamayız. Yani bendenizce de Hükümetçe de 
bunları bırakamayız. (Doğru sadaları) Bu mevzubahis olamaz. (Kâfi sesleri) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) - Efendim; Rıza Nur Beyefendi yalnız bir noktasına cevap 
verdiler. Bendeniz de kabul ediyorum. Fakat bendeniz de diyorum ki birinci fıkrasında Sa
libi Ahmer Cemiyetinin kararları vardır. İki sene esaret müddetini ikmal edenler bitaraf bir 
memleket arazisine veyahut da memleketlerine terhisleri lâzım. Bitaraf bir mıntıka dahilin
de bırakmak lâzım. Heyeti Vekileden istirham ediyorum. Yani bir teşebbüs yapmak bir şey 
midir? (Gürültüler) Rica ederim, Heyeti Vekileye gitsin. Bu kısım için Heyeti Vekilede müm
kün ise bir şey yapılır. Gayri mümkün ise istemiyorum. 

REİS - Efendim; bu takririn heyeti Vekileye havalesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... (Reye lüzum yoktur sesleri) Kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim; celsei hafiyeye müteallik evrakımız kalmadı. Celsei aleniyeye geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Celsei aleniyeye geçilmiştir. 

Efendim; celse alenîdir. Beş dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

(Dosyada bulunan takrirler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkitabeti 27.9.1338 

Zabıt Kalemi 

Şifre 

Müstaceldir 

Başkumandan Paşa HazreÜerine 

Rauf ve Yusuf Kemal Beyefendilerin M. Franklen Buyyon ile görüşüldükten soma An
kara'ya gelecekleri hakkındaki telgrafnameyi devletlerinin ve kıtaatımızın mıntakai bitara-
fiye girmesi meselesi hakkmda Ceneral Harinkton ile icra edilen muhaberat suretlerinin 
Heyeti Umumiyede okunarak Meclisçe hüsnü telâkki edildiğini arz eylerim efendim. 

İmza 

25.9.1338 

196 

TBMM KUTUPHANESI



Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 

Müddeti esaretleri iki seneye baliğ olan sağlam üseranın memleketlerine terhisi veya 
bitaraf bir devlet arazisine nakilleri : Beynelmilel Salibi Ahmer Heyetinin 1907 talimatna
mesine zeyl olan 1921 Martında Cenevre'de ittihaz olunan mukarreratın 7 nci maddesi ah
kâmından bulunduğu cihetle bir ihanet neticesi olarak Edirne'de esir olan ve 25 Temmuz 
1338 tarihinde iki senelik esaret müddetlerini ikmal etmiş bulunan kolordu Kumandanı 
ve Edirne Mebusu Miralay Cafer Tayyar Beyle diğer ümera ve zabitan ve efradın ya terhis
leri ile memleketimize iadeleri veyahut bitaraf bir devlet arazisine nakilleri için Yunan Hü
kümeti nezdinde bilvasıta teşebbüsatı lâzımede bulunulması ve bu suret kabul edilmediği 
takdirde mukaddema heyeti celilenizce tasvip buyrulan teklifi arzı veçhile Yunan üserası-
na nispetle kemmiyet itibariyle hiç mesabesinde bulunan esirlerimizin Yunan üserasından 
bir kısmı ile mübadelesi esbabmm istikmali hususunun Heyeti Vekileye tebliğini teklif ede
rim efendim. 

İzmir Mebusu 

Hamdi 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 860 : 872 

YÜZONİKİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

4 Ekim 1922 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sani Adnan Beyefendi. 

KÂTİPLER : Âtıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celseyi açıyorum efendim. Buyurun Rauf Bey. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim; bir meselenin mü
zakeresi için hafi celse talep ediyorum. 

REİS - Sami'in, salonu tahliye etsin efendim. (Salon samlinden tahliye edildi). 

REİS - Devam buyurunuz Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İtilâf DevleÜerinin 23 tarihli gönderdiği notaya verile
cek cevap Meclisi Âliye arz edilecektir. Bunun hafiyen mütalâasını talep ediyorum. 

REİS - Efendim Malumu âliniz celse aleni idi. Hafiye tebdil ettik. Bundan evvel bir kaç 
arkadaş Paşa Hazretlerinin beyanata dolayısiyle söz almışlardı. Şimdi Rauf Bey celsenin ha
fi olmasını teklif ediyorlar. 

BİR MEBUS - Efendim; rica ederim hafiyi mucip bir şey yoktur. 

REİS - Celsenin hafi cereyanını kabul edenler. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. Düveli Mutelifeye verilecek cevabi nota 

REİS - Buyurunuz Yusuf Kemal Beyefendi. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) - Efendim; üç müttefik Devletin 23 Eylül 
1338 veyahut 1922 tarihiyle Hükümetimize teklif etmiş oldukları Notaya Heyeti Vekilece 
hazırlanan cevabi notayı Meclisi Âlinize arz ediyorum. (Tab olundu mu sesleri) Etenelim; 
makinada imiş, şimdi tabı ve tevzi olunacaktır. 

REİS - Beş dakikaya kadar, nota okununcaya kadar tevzi edilecektir efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Notayı arz ediyorum, efendim. Okuyorum : 

T. B. M . Meclis Hükümeü üç müttefik Hükümete tebliğ ettikleri 23 Eylül 1922 tarihli 
notadan dolayı beyanı teşekkür ve bu notaya menşe olan fikri, yani T. B. M. Meclisi Hükü
metinin İstiklâl mücadelesine başladığı andan beri izhar ve ilândan hah kalmadığı azim ve 
iradata o kadar tam bir surette tekabül eden adilâne ve müstemir bir sulh arzusunu kema
liyle takdir eder. 

Nota iki nevi mevadda matuf bulunmaktadır : Vaziyeti hazırai askeriye; bir sulh mu
ahedesi akdi için müzakerat icrası. 

Vaziyeti askeriye hakkındaki noktai nazarımız 9 Eylül 1922 tarihli nota ile tebliğ edil
mişti. Bu notanın neticesi olan Mudanya konferansı 3 Teşrinievvelde inikat etmiştir. Bu 
konferansın ittihaz eyliyeceği mukarreratın, anı imza eden Hükümetler tarafından tema-
miyle icra edileceği tabiîdir. 

İkinci noktaya gelince; T. B. M. Meclisi Hükümeti, Türkiye ile Düveli müttefika ve Yu
nanistan arasında sulhu kati muahedesini müzakere ve akdetmek gayesiyle vuku bulacak 
olan içtimaa murahhaslarını göndermeyi müsaraaten kabul eder. 
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Hükümetim, üç müttefik Hükümetin notalarında içtimain Venediğin gayrı bir şehirde 
de vuku bulabilecğini kabul etmiş olmalarından bilistifade ve müzakeraü sulhiyenin daha 
ziyade teshil ve teşriini temin edeceği mülahazasiyle konferansın İzmir şehrinde inikadım 
pek faydalı telâkki ettiğinden bu şehrin mahalli içtima olmasını ve tarihi akit olarak teşri
nievvelin yirmisini teklif eder. 

Üç müttefik Hükümet tarafından konferansa davet olunan devletiere gelince; Hüküme
tin mülahazatı atiyeyi dermeyan etmek mecburiyetim hisseylemektedir. 

Düveli erbaai muazzama ile Yunanistan'dan maada devletlerden yalnız ikisi içtimai 
müstakbelde hazır bulunmağa davet edilmişlerdir. Bundan istidlal edilir ki, mezkûr iki 
Devlet muharip olduklarından değil, belki yalnız Türkiye sulhiyle hallolunacak bazı mesa-
ile sureti muhsusada alâkadar addedildiklerinden dolayı iştirak ettirilmek isteniliyor. Bu 
mahiyette bulunan yegâne mesele ise boğazların atiyen tabi olacağı usulden ibaret olmak
la bu iki Devlet müstakbel konferansa davet edildikleri halde sahillerin imtidadı itibariyle 
marezzikr usulün tespitinde büyük bir alâkası bulunan Rusya'nın ve keza Ukrayna ve Gür
cistan'ın unutulmuş olmasını Hükümetim hayretle müşahede etmekten men-i nefsedemez. 

Marelbeyan usulün tanzimine bu Cumhuriyetlerin iştiraki usulü mezkûreyi daha ziya
de müstemir kılmağa ve her gûna ihtilâfatı müstakbele esbabım izale etmeğe hadim olaca
ğı şüphesizdir. 

Binaenaleyh Düveli müttefikamn lilhal davete karar vermiş olduğu iki Hükümet gibi 
mezkûr cumhuriyetler murahhaslarının da mutasavver olan konferansa davetini T. B. M. 
Meclisi Hükümeti sureti mahsusada teklif ve konferansın karip olan içtimaına kadar bu da
vetin vuku bulacağmı ümit eder. 

Hükümetim; Trakya üzerindeki nakabüi münakaşa olan hukukunun teslim edilmiş ol
masını memnuniyetle kayıt ve bu münasebeüe Hükümeti müttefikaya beyanı teşekkür ey
ler. İstanbul'un ve Marmara denizinin temini masuniyeti şartiyle boğazların serbestisi ve 
ekalliyetlerin hukukunun Türkiye'nin hâkimiyet ve istiklâli ve şarkta sükûn ve müsaleme-
ti hakikiyenin tesisiyle kabili telif olacak bir surette temini bizce de mültezem olduğundan 
bu hususta esas itibariyle ihtilâf görülmemektedir. 

Türkiye B. M . Meclisi Hükümeti Cemiyeti Akvama kabulü hususunda vaat buyrulan 
müzaheretten dolayı Hükümeti müttefikai selâseye teşekkür ve bu hususa ait noktai naza
rını vakti münasibinde büdireceğini ilâve eder. 

Hükümetim, Hilâfeti islâmiyenin makarrı olan İstanbul'un asakiri müttefikadan tahli
yesine müteallik teminatın tecdidini memnuniyeti azime ile senet ittihaz eder. Mahaza bu 
vaadin bir an evvel tahakkukuna ne derece sabırsızlıkla intizar olunduğunu Düveli mütte
fikamn takdir etmekte olduğuna, Hükümetim kanidir. 

Hükümeti müttefikamn notası nihayetindeki hitap, T. B. M. Meclisi Hükümetini şid
detle mütehassis eylemiştir. Metalibi meşruası tatmin edilecek olan Türkiye'nin bütün be
şeriyeti mütemeddinece matlup bir sulhun tesis ve idamesi hususunda her veçhile muave
net edeceğine ve muharebenin açtığı yaralan tedavi etmek için herkesin deruhte etmek 
mecburiyetinde bulunduğu faaliyeti müsalemetkâraneye anında kemali sıdk ve ihlâs üe iş
tirak eyliyeceğine Devletler itimat ve kanaat edebilirler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Mesele, malumu âliniz ehem
miyetli ve müstaceldir. 

REİS - Celse hafi olunca bittabi bu sözlere mahal kalmıyacak. (Yarın devam ederiz ses
leri) Efendim celsei hafiyeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim; Müdafaai Milliye Encümeni de Paşa Hazretleri-

199 

TBMM KUTUPHANESI



nin bu lutfuna karşı iki kelime ile beyam teşekkür etmek isterdi. Binaenaleyh bu hakkın 
geçilmemesini rica ederim. (Celse hafiyen devam etmiştir.) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Şimdi arkadaşlar; notayı alalıdan beri epey vakit geç
ti. Cevabın bu zamana kadar teahhürünün esbabı cümlenizce malumdur. Araya siyasî ol
maktan ziyade askerî, daha doğrusu doğrudan doğruya askerî mevzular girdi. Demin Baş
kumandan Paşa Hazretleri bu ciheti izah buyurdular. Paris'de inikat eden konferansta Dü
veli müttefika murahhaslariyle hemfikir olarak Mösyö Franklen İzmir'e geldi. Kendisi ile gö
rüşüldü. Aynı zamanda demin. Paşa Hazretlerinin izah ettikleri veçhile ordumuz da Çanak
kale'ye dayandı. Binaenaleyh biran evvel Mudanya konferansım toplamak, davet etmek ica
betti. Başkumandanlık Ordunun harekâtının tevkif emirini vermekle beraber İzmir'de İcra 
Vekilleri Riyasetine gönderdiği bir tezkere ile Hükümetçe bu bapta yapılması icabeden şe
yin yapılmasına lüzum gösterdi. 

İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden, Hariciye Vekâletine havale olunan bu tezkere üzeri
ne Hariciye Vekili doğrudan doğruya, yani Mösyö Franklen Büyon vesatetiyle, doğrudan 
doğruya Mösyö Puankare'ye bir telgraf çekti. Aynı telgraf suretini İstanbul'da Hâmit Bey va-
sıtasiyle Hükümeü saireye tebliğ etti. Notada mevzubahis olan 29 Eylül tarihli notamız 
odur. Müsaadenizle onu da okuyayım. Bu konferansa memur generallerin isimleri bize gel
medi. Yalnız kendileri fiilen dün Mudanya'ya geldiler. Malumu âlinizdir ki, bize verilen 23 
Eylül 1338 tarihli notada Trakya'nın bize verilmesi için devletlerin konferansta müzaheret 
edeceği zikrolundu. Aynı zamanda Yunan askerlerinin Trakya'dan çekileceği hattı tayin için 
mudanya'da veya İzmit'te bir konferans akdi teklif ediliyordu. Yunan askerlerinin ve ordu
sunun çekileceği hattın tayininden bahsediliyordu. 

Fakat Trakya'nın bize tesliminden bahsolunmuyordu. Yani, Devletler, bir taraftan kon
feransta şartı mahsus ile, yani manzuru âliniz olmuştur ki; Hükümetiniz şu şu cihetleri te
min etmek için, Trakya'nın bize iadesi için, çalışacaklarını, müzakeratte bulunacaklarım 
vaadediyorlardı. Biz ise, bu ikisinin arasında bir sureti hal bulduk. Bunu teklif ettik. Yani 
Trakya'nın teslimi konferans zamanına kalmamalıdır. Trakya derhal bize teslim edilmelidir. 
Yunan ordusunun, hattın o bir tarafına çekilmesi, Trakya'nın idaresinin muhtelit bir heye
te, Düveli mü'telifeye verilmesi icabetmez. 

Binaenaleyh Trakya bizim memurini idaremize derhal teslim edilmelidir, dedik. İntikal 
etmiş olan Yunan askerlerinin Trakya'da yapmış olduğu mezalimi ileri sürerek bunun bi
ran evvel hallolunmasını istedik. Mudanya konferansının derhal davet edilmesi, yani per
şembe günü öğle vakti İzmir'e gelmiş olan Franklen Büyyon'la görüşülmüş olduktan soma 
gerek Meclisi Âlinize, gerek Heyeti Vekileden bu bapta uzun uzadıya istizan edilerek mezu
niyet almak cihetlerine gidilmedi. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Sebep?.. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Arz ediyorum efendim; müstacel idi. Çünkü askerle
rimiz İngilizleri Çanakkale'de ihata etmişlerdi. Çünkü İngilizlerden şedidülmeal sözler işiti
liyordu. Çünkü bu doğrudan doğruya hariciyeye ait değildir. Doğrudan doğruya Başku
mandanlığa aittir. Kendileri de demin burada fikirlerini arz ettiler. Benim burada izah et-
mekliğime lüzum yoktur. Belki, bu bir zaruret idi. Belki mesele bir buhranlı vaziyet almak
ta idi. Bu zarurettir ki bizi bu yola şevketti. Bir cihet var ki; biz buradan giderken bir He
yeti Vekile arkadaşımızın söyledikleri söze de hareketimiz tamamen muvafıktır. 

Nitekim dün Heyeti Vekile arkadaşlarımla bunu görüştüğümüz zamanda doğrudan 
doğruya Hariciye Vekâleti bunu makamı Riyasetten sordu Arkadaşların bize verdiği direk
tif harekete muvafık mıdır değil midir diye soruldu. Lütfen muvafıktır, cevabım aldık. Yani 
yapılan hareket bir zaruret tahtındadır ve memleket için belki bir tehlike tevlit edebilir, kor-
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kusu ile ve aynı zamanda işin bir an evvel önünü almak için Trakya'mızın hiç olmazsa me
murini mülkiyemize teslimini temine matuf idi. Meclisi Âlinizden hiç bir şey nihan kalma
malıdır. Her şeyi Meclisi Âlinize arz ediyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bütün geçen vukuatı 
arz edebildim. Mesele bundan ibarettir. Arük takdir Heyeti Âliyenize aittir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Reis Bey usule dair bir şey söyliyeceğim. Vekil Beye
fendi Vasıf biraderimize bir şey soruyor ve bir takrir tanzim ediyor, benim de kanaatime 
muvafık geliyor. Yani şurasmı izah buyurunuz ki bu notayı konferansın neticesine kadar 
tehir etsek, muvafık olmaz mı? Yani konferansın hitamına kadar bunu göndermezsek ol
maz mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim; Meclisi Âliniz öyle emrederse pekâlâ olur. 
Yalnız İngilizler bundan istifade etmek istiyorlar. Türkler notamıza cevap vermedi; cevap te-
ahhür etti diye başka fikir hâsıl etmek ihtimali vardır. İstanbul'dan olsun, Paris'ten olsun; 
Mösyö Puankare'den olsun, bir an evvel cevap verin merkezindedir. Zaten nota bu gün tes
pit edilecek olursa cevap yarın açık olarak keşide edilecektir. Şimdi müsaade buyurun ha
fi olarak burada hasbihal kabilinden biraz daha ileri gidebiliriz. Düşünülecek noktalar var
dır. Mudanya konferansı ya bir karara iktiran eder, veyahut etmez. Bir karara iktiran etti
ği takdirde -ki ümit ediyorum- mesele yoktur. Bir karara iktiran etmediği takdirde artık. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Biz de cevabı vermiş oluruz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Başka türlü harekete girmek icabedecek. Acaba bu 
hareketle beraber konferans davetine icabet mümkün değil midir? Yani konferans dahiline 
icabet bu hareketten ayrı bir şeydir. Şurayı tekrar tekrar Heyeti Celilenin nazarı dikkatine 
arz ederim -ki şüphesiz takdir buyurursunuz- Karşımızda üç müttefik Düveli müttefikayı 
görmek, onlara karşı harp vaziyetine geçmek uzun uzadıya düşünülecek bir şeydir. Hakkı
mız olmakla beraber ariz ve amik düşünmek mecburiyetindeyiz. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) - Yusuf Kemal Bey notayı tacil edin diyorlar. Halbuki onlar bi
zim İzmit notamıza altı aydır, cevap vermediler, biz de üç gün tehir edelim, soma olsun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bendeniz usule dair bir şey soracağım. Vekil Beyefen
di ajanslar bunu temin eder zannederim. Vaziyeti hususiyesi vardır. Heyeti Vekile makamı 
Riyasete vermiştir diye bir ajans çıksın, iki gün geçerse emri vaki karşısında kalmıyalım. 
İmzamızla tutulmıyalım. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Reis Bey, bunlar mütalaaya aittir. 

REİS - Usule aitür, efendim. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Efendim; bendeniz usul hakkında değil, nota hakkında 
söyliyeceğim. 

NEBİZADE HAMDİ BEY (Trabzon) - Efendim; Hariciye Vekili Beyefendi diyorlar ki; me
selede mahzur yoktur, halbuki bendenizin fikrimce mahzur vardır. Mütareke konferansı ne 
gibi şerait altında olacaktır? Vaziyet ne suretle tespit edilecektir? Soma mütarekede akte-
dilen şeraitin bu nota üzerinde tesiratı olabilir. Binaenaleyh bu nota verilmeden bir kere 
mütareke şeraitini anlıyalım. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim Hariciye Vekili mahzur vardır, yoktur diye bir 
şey demedi. Hariciye Vekâleti muhtelif taraflardan nota cevabının verilmesinin tacil edilme
si teklif ediliyor. Tacil edilmesi muvafık olur. Fakat herhalde Meclisi âliniz Hariciye Vekilin
den ziyade mahzuru daha iyi bilir. 

REİS - Yusuf Kemal Bey; Hüseyin Avni Bey bir şey sormuştu. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Tehirde mahzur var mı efendim? 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Tacili faydalı oluyor. Soma efendim Hüseyin Avni Be
yin ajanslarla temin edelim buyurdular. Efendim ajanslar temin eder etmez; karşımızdaki 
adamların o adamların o ajansları nasd kullandıkları malumdur. Onlar o yolları bizden iyi 
bilirler. Onun için meseleyi değiştirmez. Mecliste müzakere olursa olur. Bundan teahhür 
ediyor diye ajanslarla da neşredilmesine hiç lüzum yoktur. Fakat arz ettiğim gibi bu ceva
bın verilmesi herhalde faideyi müstelzimdir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Efendim; baştan aşağıya kadar Hariciye Vekili Be
yefendinin vermiş olduğu izahatı dinleyemedim. Fakat, bu notaya cevap vermeği Mudanya 
konferansı neticesine kadar talik etmek gibi bir temayül vardır. Benim bildiğimi ve hisset
tiğimi arz edeyim. Bu noktayı bir an evvel cevap vermek muvafakat vermek lâzımdır. Bu no
taya verilecek cevap ile Mudanya konferansının neticesinde hiç bir alaka ve münasebet 
yoktur. Bu nota iki noktayı ihtiva ediyor -demin de arz etjniştim- birisi doğrudan doğruya 
harekâü askeriyeye aittir. Bu nota muhteviyatına göre İtilâf Devletlerinin talep ettiği şey Yu
nan ordusunun tayin edilecek, herhangi bir hatta çekilmesi ameliyesini görüşmekten iba
rettir. Halbuki biz, bu teklifi fiilen kurmuş bulunuyoruz. Bilakis Mudanya konferansını 
büsbütün başka ve daha vâsi esaslar üzerinde içtima ettirmiş bulunuyoruz. O esaslar 
Trakya'nın bir an evvel tahüye edilip bize teslim edilmesinden ibarettir. Buna mukabil bo
ğazlardan ordularımızın geçmemesine aittir. Şimdi Mudanya konferansı ister müsbet ister 
menfi neticeye iktiran etsin, biz biran evvel sulh masasınm basma geçmeliyiz. Binaenaleyh 
neden dolayı içtinap ediyoruz. Biz Mudanya konferansı menfi çıkarsa sulh konferansına 
gitmekten içtinap mı edeceğiz? O zaman bir taraftan harekâtı askeriye devam eder, diğer 
taraftan da müzakeratı sulhiye devam eder. Onun için tehirinde bir fayda yoktur. Saniyen 
dün geceden beri İsmet Paşa ile muhabere etmekteyiz. Şimdiye kadar bu müzakere edilen 
mevaddı kendisi bana söylemiştir. Nevama bizim teklifler onlar tarafından da bazı yerler ay
nen teklif edilmiştir. Ancak münakaşatı mucip bazı hususat vardır. Bu gün de o noktalar 
üzerinde görüşülüyor. Lâkin benim gördüğüme göre onların tekliflerini kabul etsek dahi yi
ne bizim lehimizdedir. Bu adamlar asıl o konferansı bunun cevabına talik ediyor. Burada 
hâsıl olan temayül onun neticesinde bunu talik edelimden ibarettir. Onlardaki temayül de 
onun neticesinde bunu talik ediyor. Yani biz bu cevabı tehir ettikçe onlar o konferansı te
hir edecekler ve ben bunu göndermeğe ve yazmağa mecbur oldum. Hükümetçe verilecek ce
vap, konferansa muvafakat edileceğine dair cevap derdesti irsaldir. Ve binaenaleyh ben 
zannederim ki bunun hiç münakaşaya lüzumu yoktur. Buna derhal cevap vermek lâzım
dır. 

ALİ CENANI BEY (Gaziantep) - Efendim; bendeniz notanın tehirinden ziyade... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Bunun tehirinde mazarrat vardır ve bunu düşü

nürseniz başka noktai nazarlar da vardır. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Bendeniz, notanın metninden ziyade Hükümetten bir 
cihetle teminat almak cihetini arz edeceğim. Paşa Hazretleri zannederim, ona iyi teminat ita 
buyururlar. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Bendeniz, Hükümet namına vermiyorum. Bende
niz olsa olsa Meclis Reisi sıfatiyle, Meclisi Âliye bu hususta Hükümete veçhe vermesini tek
lif ederim. 

ALİ CENANI BEY (Gaziayıntap) - Bendeniz de arz ettiğim vaziyeti askeriye hakkında, 
sulh masasına gittiğimiz zaman bendenizin bir parça fikrime dokunan cihet, şimdiki halde 
itilâf hükümetlerini biribirinden ayrılmış bir vaziyette görüyorum. (İşitmiyoruz sadaları) İn
giliz'ler, bizim aleyhimizde, Fransızlarla, İtalyan'lar lehimizde gibi bir vaziyettedirler. Halbu
ki sulh masasma bühassa umuru maliyede Fransız'larla fevkalâde bir mücadeleye girmek-
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ligimiz muhtemeldir. Vakit uzadıkça ve sulh masasında umuru maliyeden dolayı Fran
sız'larla da bir ihtilâf zuhur ederek o vakit İngiliz'ler, Fransız'ları ve belki İtalyan'ları karşı
mızda müttehit olarak görmek mahzuru olduğu için İstanbul'un vaziyetinin şimdiki halde 
değişmemesi temin edilebildi mi? Yani bu yapılacak mütareke ile temin edilebildi mi? İşiti
yoruz ki İngiliz'ler mütemadiyen kuvvet göndermekte olduklarından ve gönderdiklerinden 
bahsediyorlar. Eğer sulh masasmda anlaşmadığımız bir zamanda bu günkü vaziyeti aske
riyemiz muhafaza ve temin edilmişse notayı kabul edip sulh masasma geçmekte elbette fay
da vardır. Biran evvel tacil edip sulh teUifini kabul ederek gitmek muvafıktır. Fakat o ci
hette tahtı temine alınmaz da İngiliz'ler mütemadiyen kaçakçılık suretiyle veya başka su
retle İstanbul'da birtakım tahkimat yaparak vaziyetlerini kuvvetiendirecek olursa sulhun 
uzamasından bilâhare mazarrat tevellüt etmek mtimali vardır. Bunu Hükümetin nazarı 
dikkatine arz etmek isterim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Arkadaşlar evvelemirde notanın heyeü umumiyesi 
hakkındaki kanaaüerimi arz edeceğim. Yoksa bence de hakikaten bu konferans, nota me
selesi başkadır, askerî konferans büsbütün başkadır. Ancak şimdi Reis Paşa HazreÜerinin 
de bize çok güzel hatırlattığı gibi o konferansın arzumuz gibi nihayet bulması mümaline 
mukabil olarak bulmaması noktası da vardır. İşte notanın topunda ipüda nazarı itibare ala
cağımız ciheüerden biri de budur. Heyeti Umumiyesinde kabul edilen üslup de düşmanla
rımız bütün âlemi islâmiyete hitap edercesine bir şivei ifade kabul ederek iğfalkâr bir vazi
yet alırken ona karşı izhar ettikleri ve izhar etmeğe ancak B. M . Meclisinin ve ordularının 
ve milletinin kahramanlığı sayesinde mecbur oldukları hisleri yalnız takdirkâr teşekkürler
le iktifa edilmesi nakıs kalır, azmindeyim. Hakkımız olan bir şey ne kadar tekrar edilirse o 
kadar faidesi olacağı cihetle ve efkârı umumiyede o kadar yer yapacağı cihetle fiiliyatla da 
sabit olan hakkımızın bu notada bir defa daha tekrar mı gösteren cümlelerle âlemi insani
yete biz de hitap etmeliyiz ve âlemi insaniyete karşı bunun mesuliyetini hiç olmazsa işaret
lerle ima etmeliyiz, zannediyorum. 

İkincisi; yirmi teşrinievvel meselesidir. Bu tarih bence çok mühim. İnşallah Trakya sul
han tahliye olunup da bize teslim edilecektir. Bu manevra cidden doğru bir manevradır. As
kerî manevrada çok muvaffak olan kumanda heyeti ve bilhassa Başkumandan Paşa Haz
retlerini de bu münasebetle tebrik ederim. Fakat onun tahliyesi bir ay, bir buçuk ay sürer 
de bugün Trakya'da pejmürde bulunan Yunan askerleri yerlerine, İngiltere, Fransa ve İtal
yan'larla müttefik olarak işgal etmiş bulunursa bunu da düşünmek faideden hali değildir, 
zannediyorum. Bu sebeple 20 Teşrinievveli hiç olmazsa, teşrmisaninin ilk haftasına atmak 
pek az zararlıdır zannediyorum. Bahusus cevabını müstacelen verdiğimizde onun bir hafta 
geç ve ileri olmasındaki mahzuru siyasileri idrâk edelim. 

Üçüncü ilişeceğim nokta, Rusya'nın davetine dair olan benttir. O bendi biraz mucibi 
münakaşa görüyorum. Hiç şüphe yok ki İngiltere baştan aşağı suiskatle malî olan İngilte
re daha dün Başvekilinin nutkunda tahşidattan, şundan bundan en fena maksatlardan 
bahseden İngiltere sahai şahamette kaybettiğini sahai siyasette kazanabilmek için -tabu 
vermiyeceğimiz- zamanı kazanmak, fakat aynı zamanda tahşidat filân vesaire -ki onlar hu-
susatı askeriyedir- ki kendimin karışmak hakkım göremiyorum. Fakat sahai siyasiyatta bi
zi tecrit etmek hedefini takip edecektir. Tecrit etmek demek. Fransa ile olan münasebatı-
mıza ve Rusya ile olan münasebatımıza ait olan cümlelerimizi, kelimelerimizi gayet vâsi bir 
surette malik olduğu propaganda heyeti ile her türlü suitevilâta kapı açacak mahiyette il
ga etmek olacaktır. 

Şimdi biz Yunanistan'dan maada, başka Devletleri karıştırdıklarından dolayı girizgâhı 
ile iktifa edecek olursak onun cevabı -nasıl tarif edemem- bu vesile içinde mündemiçtir. 
Makedonya meselesi namıyla harp eden Devletler pek tabiîdir ki konferansa davet ediliyor -
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lar. Şu halde Rusya için yer yok demektir. Onun için zannediyorum, orada yazacağımız 
cümle ve girizgâh gerek müttefiklerimizle alâkadar olduğu gibi, gerek onların vereceği ceva
bı teshil veya işgalde daha münasebettar bir girizgâh bulunması ve hatta kabilse mevzuba
his olacak bu meseleler meyanında boğazlarm da müzakeresi tabiî olduğundan sahildar 
olan Devletler filan falan hükümetlerin davet edilmesi lüzumunu isteriz. Veyahut muvafık 
olur şekline kalbedilmesi münasebatı siyasiyemiz itibariyle daha doğru olur zannediyorum. 
Gerçi bu notada nazarı itibara alınacak meselelerden ziyade Fransız'ların hassasiyetidir. 
Hiç şüphesiz ki Ruslardan fevkalâde hassas olan Fransa'nm önünde ve onun reisi bulunan 
konferansa behemahal Rus'ları davet edelim, cümlesini kullanırken çok ve çok düşünmek 
lâzım gelir. Yazanların da çok düşündüklerine eminim ve hak veriyorum. 

Ancak, o kadar çok düşünce neticesi olarak, bu yandaki münasebatın müsait olabile
ceği bir seviyeye vardığına kadar olan noktaya kapılmaktan kendimi kurtaramıyorum. 
Onun için bir taraftan Franklen Büyyon ile olan dostluğumuzdan bilistifade diğer taraftan 
Paris mümessilimiz vasıtasıyla Fransa münasebatmı idare eylerken, bizden çok uzakta bu
lunan Moskova'ya bahusus her daima, her mümessili buraya nakletmiyen havadisleri, 
Moskova'ya, maatteessüf bence gördüğüm tecrübeler odur. Moskova'nın da her mümessili 
burada gördüğü hakikati, Moskova'ya nakletmemiştir. O Moskova'ya İngiliz telgraflarıyla 
havadisler iaşe edilirken, havadisler yazılırken, pek çok suitevile müncer olacak bir çok 
propagandalardan ve bu suretle İngiltere'nin sahai siyasette çevirmek istediği dolabı sahai 
askerîde olduğu gibi akim bırakmak, yanlış olmasa gerektir. Bilhassa notanın heyeti umu-
miyesi hakkındaki maruzatım bundan ibarettir. Çabuk gitmesine tamamiyle taraftarım. 
Her ne olursa olsun bizim haklarımızı ve ne kadar sulhperver olduğumuzu bir defa daha 
gösterecek vesikanın bir defa daha intişarı daima haklı olarak davamızın ve milletimizin le-
hindedir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim; bendeniz cevabî notada bazı nikata cevap veril
memiş olduğunu görüyorum. Onun için bunların zikrolunmamasındaki esbabı ve zikrinde 
mevcut bir faide tasavvur etmekteyim. Neden sarfınazar olunduğu anlaşılsın. Evvelâ müt
tefik Devletler bir mülakat istiyorlar. Buna biran evvel icabet etmek sulhperverlik noktai 
nazarından şayanı arzudur. Bu nokta bir tarafa bırakılırsa, yani müttefikin ile görüşmek 
meselesi kendisinden safınazar olunamayacak bir meseledir. Bunu biz altı yedi ay evvel 
takdir etmiştik. Fakat verilecek cevapta müttefikinin 23 eylül tarihli notasmda bize kabul 
ettirmek ister esasatı eğer ret ve cerheder gibi, olmazsa kendi elimizle kendi ayağımızı bağ
lamış oluruz, gibi geliyor. 

Bendeniz notada göze çarpan, içtimaa davet olunan birtakım devletler vardır. Bu fazla 
devletler yani bize muhasım olan devletlerin reyinde ekseriyet kazanmak üzere reylerinin 
adedini yükseltmek için tertip olunmuştur. Meselâ İngilizler, Japonya'yı Romanya'yı, Fran
sızlar Yugoslavya'yı, Çekoslovak'ları kendilerine ikişer rey olarak alıyorlar. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) - Çekoslovakya yok... 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Yok mu, o halde Fransa bir rey alıyor. İki rey İngiltere 
alıyor. Bir de Yunanistan'ı kendine alıyor, bir de... aldığıma göre İngiltere dört rey ile, Fran
sa iki rey ile, İtalya bir rey ile ve eğer İngiltere ve Fransa birleşirse üç rey ile İngiltere dört 
rey ile bulunuyor. Böyle bir konferansı kabul etmek bizim için acaba faide temin eder mi, 
etmez mi? Esasen bunların bazılarının alâkası meselesi muhtacı nazardır. Bunu reddetmek 
tamamiyle elimizden gelmezse hiç olmazsa menafiimizi noktai nazarından bizim için faide
li olabilecek bir şeye Hükümeti tavsit etmek doğrudur ve lâzımdır. Fakat kaç Hükümet gi
rerse girsin bir de ortaya yeni ilâve edilen ekalliyetler himayesi, Irak himayekârlığı ve mem
leketimizdeki tebaamız üzerindeki adlî, iktisadî hukuklarımıza taarruz, malî mesailimiz hu
susunda hepsi bizi soymaya çalışacaktır. Binaenaleyh yalnız bizünle doğrudan doğruya 
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muharebede bulunmuş olan ve yalnız bizi davet etmiş olan devletlerle karşı karşıya bulu
nabilmek bizim için çok büyük faidedir. Yedi devletle anlaşmaktan elbette daha kolaydır. 
Çünkü bunlarla uğraşmak müşkildir. Yalnız oldukları vakit karşımızda tek reyle kalacak
lardır. Böyle olursa para meselesinde yedisi birden boğazımıza çullanacaktır. Bundan do
layı acaba bunu derhal kabul etmek doğru mudur? Yoksa buna bazı kayıt ve şart ilâve ede
rek, bundan ucuz kurtulmanın çaresini aramak mı icabeder? Bu nokta hakkmda Hariciye 
Vekilinden cevap isterim. 

İkincisi, devletlerin Trakya'yı ordumuzun o tarafa geçmemesi bitaraf kalmak şartiyle 
büâhare vereceklerini ümit ediyorlar. Şimdi buyurulduğu gibi ordumuzun durması matlup
tur. Sulh müzakeratının devam ve intaç olunacağı müddet içinde bu orduyu beslemek mec
buriyetindeyiz. Bu müddet zarfında acaba müttefikin İstanbul'daki kuvvetlerini ve vaziyeti 
askeriyelerini tezyit edecekler mi? Vaziyeti askeriyelerini tezyit etmemek, takviye etmemek 
esbabma tevessül edecekler mi?.. Buna dair bir teminat var mı?.. Yani bizim ordumuzun 
ileri geçmemesi keyfiyeti kabili kabuldür. Fakat bize teminat lâzımdır. Zaman geçtikçe, şa
yet bu iki memleket ellerinde kalırsa - ahiren Trakya hakkında bazı şeyler söylendi. Ona da 
geleceğim -şayet Trakya'da kalırlarsa bizi bir ümit ile durdurmuş olurlar. Mukabilinde hiç 
bir teminat vermeksizin ordularını takviye ederler. Teminatı maliyede hepsi müttehit olur
lar. Neticede biz suya düşmüş ve binaenaleyh meselede sıfirûlyed kalabiliriz. Şuna karşı ne 
gibi teminat vardır. Bendeniz Mudanya Konferansının Trakya'nın inşallah bize teslim edi
leceğini işitmekle hissi meserret ederim. Tabii bu güzel bir fayda temin eder. Şayet böyle ol
mazsa notada acaba biz orduyu ileri geçirmeyi zikretmek doğru değil midir? Mütekabilen 
biz ordumuzu ileri geçirmemeyi kabul ediyoruz. Fakat sizin dahi kabul ettiğiniz ve teslim 
ettiğiniz Misakı Millî hudutlarında yani 1914 hudutlarında vesaiti Hükümet, Hükümeti 
milliye ve zabıtamız bulunsun. Yani bu, notaya derç olunmalıdır. Aynı zamanda birtakım 
kuva ve vasaiti harbiyenin tezyidi cihetine gidilmesin. Şu iki nokta notaya derç edilecek 
olursa bu tam bir eser olur, itikadındayım. Bunlar derç edilmezse bir teminatın havaya ka
lacağı anlaşılır. Çünkü bunun mukabiline Hariciye Vekâleti bana bir teminat irae edemez. 
Bendenizin asıl ehemmiyet verdiğim üçüncü noktadır. Gerçi bu lâf ise de ikinci nokta mü
him ve fiilî bir meseledir. Fakat üçüncü noktada 23 Eylül tarihli notada diyorlar ki; "esa
sen şurası mukarrerdir ki" demek ki Düveli Müttefika arasında tekarrür etmiş esas vardır 
ki muahede Türkiye ve komşularının menafimin vikayesi sulhun tacili için bilâhare tayin 
edilecek bazı menaük gayrı askerî bir hale gelmelidir. Türk, hakimiyeti muslihane bir su
rette yeniden tesis olunmalı. Çanakkale, Marmara, boğaziçi serbest kalmalı. Irk, din ekal
liyetleri himaye edilmeli ve bunu temin için bu devletler muahedede bilittifak karar ittihaz 
edeceklerdir. Demek ki cevabî notada büittifak karar verdikleri ve kendilerince tekarrür et
miş nikatı notada bize söyledikleri budur. Bunları kabul edecek miyiz? Notada kuyudu 
mütekabile dermeyanı lâzımdır. Kuyudu mütekabile olarak bendeniz burada çok kısa bir 
ifade görmekteyim. (İstanbul'un ve Marmaranm temini masuniyeti suretiyle boğazların 
serbestisi ve ekalliyetlerin hukukunun bizce de şu suretle temini müstelzim olduğundan) 
deniyor. Zannediyorum ki o kadar kuvvetle talep edilen bu meseleye bu kuvvetli bir cevap 
değildir ve sudan geçme bir cevaptır. Halbuki bizim en çok dikkat edeceğimiz nikat budur. 
Çünkü köprübaşı serbest değil, asker olmayacak, köprüden insan geçmiyecek, iskelelerden 
yani Marmara Denizinden geçmeye hukukumuz olmıyacak. O halde bizim Marmara Deni
zinin öbür yakasındaki vaziyetimiz gülünç bir şeydir. Bunları tekarrür etmiş esasat diye 
söylerken bunları bizim için gayri kabili kabul olan bu hususu bizim hakimiyetimiz de gay
ri kabili kabul olduğunu işaret etmek borcumuzdur ve lâzımdır. Bilhassa din ekalliyeti me
selesiyle ortaya sürülmek istenilen meseleye kısmen cevap verilmiştir. Fakat ırk meselesi
ne ait bir kelime görmüyorum bendeniz. Binaenaleyh Hariciye Vekili Beyefendiden soruyo
rum. Irk ekalliyeti iddiasına karşı kemali şiddetle bu devletin bekasına taallûk eden bu 
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noktada milletin cevabı bugünden iblâğ edilecek olursa bizim için getirilecek müzakeratta 
da iyi kapı açılmış olur zannındayım. Sair nikatta nezaket vesaireye itina üe beraber bun
da gayrı kabili tezelzül olan arzuyu rnilletln izharı lâzımdır itikadındayım. Arkadaşlar muz
dan Tevfik Rüştü Beyefendinin bir fıkranın tarzı ifadesine dair buyurduğu şeyde bendeni
zin de samiama bir şey çarpmıştır. Vekil Beyefendi bu mesele hakkındaki fikirlerini bildi
receklerdir. Hayretle müşahedesiz kalan; bendenizce talep etmek lâzımdır. Birinci madde
ye cevap olarak boğazlar meselesini zannederim ki biz Rusya ile müttehidiz. Bunun için za
ten boğazlara ait olan mesailde bahri siyahla alâkadar olan devletlerin sözü vardır. Biz bu
nun maliki ve sahibiyiz. Yani sahibi aslîsi, fakat bunu umuma ait bir mal gibi telâkki edi
yoruz. 

Bir mal, hatta dünyaya ait bir mal addediyoruz ve bu devletlerin iştirakini talep ediyo
ruz. Bunların hepsinin çağırılması lâzım. Boğazlarda temini hakimiyet etmek isteyen esa
sen ve aslen İngiltere'dir. Çünkü onun donanması Karadeniz'e geçerek, oradaki Hükümet
lerin hayatına, iktisadiyatına tesir edecek, hâkim olacaktır. Binaenaleyh Düveli saire hiç bir 
devletle kabul kıyas derecede bahriyesi olan yerlerde, bilhassa Karadeniz'de tefevvukunu 
arzu etmiyecektir. Karadeniz hükümetleri bu arzu ile bu darbeyi kabul etmiyeceklerdir. 
Anın için bu husustaki nikatın vücudunu arzu hususundaki talebin biraz ısrarlı, yani no
tanın balâsında bulunmasını temenni ettiğimi bendeniz de kemali kuvvetle talep ederim. 
Sureti umumiyede söyliyeceğim budur. Bütün bunları söylerken 29 Eylül tarihli nota Ha
riciye Vekili tarafından tebliğ olunmuştur. Kendi imzası altında mıdır? Bu tarzda bir nota 
tevdiine Meclisi Âliyi haberdar etmeksizin Hariciye Vekâleti yaparsa kendi salâhiyeti dahi
linde bulunduğuna kail midir, buna da cevap isterim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Efendim, bendeniz cevabî notanın ziyadece teşekkürler 
ettiğini gördüm. Lisanın biraz daha kuvvetli olması taraftarıyım. Ondan soma cevabî nota
da bir kaç nokta meskût geçilmiştir. Bunların da evvelden ihzar edilmesi ve evvelden anla
şılması lâzım geldiği kanaatindeyim. Devletlerle bir an evvel akdi sulh etmek lüzumu var
dır. Bu hususta isticali gayet beca görüyorum. Şu kadar ki iyice anlaşmadan sulh müza
keresine, sulh masasına geçmek ve İngiltere ile diğerlerinin entrikalarına meydan vermek 
bizi müşkil vaziyete duçar edebilir. İngiltere şimdiye kadar sulhu uzatmak ve bizi bilhassa 
müşkilâtı maliye içinde ezmek için türlü vesaite başvurdu ise de bundan soma da sulh ma
sasında, etrafında yine aynı suretle sulh müzakeratmı uzatarak, bizi müşkil vaziyete duçar 
edebilir. Bizim tulü müddet ordumuzu silâh altında tutmakhğımız ve müşkilâtı maliyeye 
duçar olmaklığımız işimize gelmez. Bunun için diyorum ki, bize gönderilmiş olan 23 Eylül 
tarihli birinci notaları üzerinden evvel beevvel anlaşmak lâzımdır. Vakıa bundan evvel ge
çen yaz devletler tarafından bize gönderilen notalar üzerinde biz Türkiye B. M. Meclisi Hü
kümeti ihzari bir konferansa taraftar olduk. Şu kadar ki bu ihzari konferans o vakitki va
ziyetin icabı idi. Bugün vaziyeti askeriye külliyen değişmiştir. Anadolu'da bir düşman nefe
ri yoktur. Hatta ordumuz Çanakkale Boğazma dahi hâkimdir. Şu itibarla evvelce meseleyi 
pişirerek sulh konferansına esaslı ihtilaflı noktaları hallederek işi biran evvel bitirmek için 
gitmek muvafıktır, zannediyorum. Demin bir arkadaşım işaret etliler, 23 Eylül tarihli nota
da "bilhassa tayin edilecek bazı menatıkın gayrı askerî bir hale ifrağı*' bir noktadan bahse
diliyor. Bu menatık hangi menatıktır? Bu menatık boğazlar menatığı olduğu gibi Şarki 
Trakya'nın Garp kısmı yani Meriç Nehri etrafı olabilir. Kezalik Musul, Elcezire mıntıkası da 
olabilir. Nitekim Sevr Muahedesinde bu gibi ahkâm vardır. Binaenaleyh bu noktanın ceva
bî notada zila-edilmesi ve Türkiye'nin böyle boğazların serbestisinden maada katiyyen gay
rı askerî menatık kabul edilemiyeceğinin kendilerine anlatılması lâzım gelir kanaatindeyim. 
Andan sonra yine geçenki notada Cemiyeti Akvamın himayesi altında Çanakkale ve Mar
mara ve boğazların serbestisinden bahsediliyor. Halbuki biz boğazların serbestisi Türki
ye'nin hakimiyeti ile ve Payitahtı olan İstanbul'un emniyetiyle kabili telif olması şartiyle ser-
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bestiyet vermeyi taahhüt etmişizdir. Bu surede âleme ilân etmişizdir. Cemiyeti Akvamın hi
mayesi altında bir serbesti tanımıyoruz. Bu nokta dahi zikredilmek lâzım gelir fikrindeyim. 
Ondan soma ırkî, dinî ekalliyetlerden bahsediliyor. Bizim Misaki Millimizi Türkiye dahilin
de sakin ırkan, dinen, menfaaten, müttehit olan mmetin, -Türk mületinin- hukukundan 
bahsedilmiştir. Dinî ekalliyetler tanınmıştır. Fakat ırkî ekalliyeüer asla mevzuubahis olma
mıştır. Çünkü onlar İslâm kelimesi altında menfaatlerini tarihen, iktisaden her suretle 
müttehit görüyorlar. Bu noktanın dahi bilhassa tasrih edilmesi lâzımdır. Buna da bir cevap 
verilmek lâzım gelirdi. Bu noktaları da işaret ettikten soma cevabî notada Rusya ile Fede
re olan Kafkasya hükümeüerinin davet edilmemesi hususunda biraz fazlaca uzun cümle
ler bulunduğu fikrindeyim. Moskova Muahedesinin beşinci maddesi mucibince bilhassa o 
muahedenin İstanbul ve boğazlarm serbestisine müteallik beşinci maddesi mucibince biz 
müstakil sulh konferansına Rusya'yı davete ve onun huzuru olmadan bir sulh imzalama
maya katiyen mecburiyeti ahdiyemiz yoktur. Moskova Muahedesinin ancak beşinci madde
si boğazlardan mürur hakkına dair bir talimat, nizamname mahiyetinde ve bilâhare yapı
lacak bir konferansta kararlaştırılacak bir şeydir. Biz Rusya ile müttefiklerini, yahut fede
re olan devletleri Ukrayna ve Gürcistan'ı olsa olsa - bir mecburiyeti ahdiye için değil- ken
di menfaatimizi teşkil etmek ve bizimle hemfikir, hukukumuzu müdafaa edecek, birkaç 
devlet daha bizimle beraber sulh masasında bizimle bir cephe teşkil etmesi için Rusya ile 
federe olan devletleri, yani -Ukrayna ve Gürcistan'ı olsa olsa kendi menfaatimiz noktasın
dan davet edebiliriz. Buna taraftarım ve şunu arz edeyim ki bu Rus'ların bize Cenevre 
Kongresinde gösterdikleri cemileye de güzel bir mukabil teşkil eder. Fakat zannediyorum ki 
bizim böyle bir talebimiz Düveli Mütelife tarafından kabul edileceğine pek zayıf ümit verir. 
Binaenaleyh bu meselenin musirrane bir lisanla değil, daha mutedilâne bir lisanla zikredil
mesi taraftarıyım. Çünkü zannediyorum ki bu noktayı kabul ettirebilirsek bizim için pek 
muvafık olur. Fakat zannediyorum ki kabul etmiyeceklerdir. Bir nokta daha mühimdir. Bu
gün dahi Mudanya'da inikat etmekte olan ve belki bugün ve yarın mütareke protokolünü 
imzalıyacak olan konferansta Trakya bize teslim edilecektir. Fakat İstanbul devleüerin 
elinde kalacaktır. İstanbul'un devletlerin erinde kalması bizim için en büyük mahzuru ca
mi'dir, zannediyorum. Birisi, İstanbul'da bulunan ve pek ehemmiyetli -yarım milyon kadar -
bir yekûn tutan Rum ve Ermeni ırkının orada kemakân oturmaları ve bu adamlar - ki bize 
daima hiyaneti vataniyede bulunmuşlardır- başlarında Patrikhane bulunduğu halde her 
şeyi yapmışlardır. Bize istimali silâh da etmişlerdir. Bu adamların kemali huzur ve rahatla 
bize ilerde her zaman bir çıban derdi, bir yara derdi açabilmeleri ihtimaline binaen bu hal 
ve vaziyette müsterihane kalabilmeleri meselesi bizim için endişeye daî oluyor. Ondan son
ra İstanbul devletler elinde bir rehine olarak kalacaktır. İstanbul'un işgali askeri altonda 
kalması, bilhassa sulh masası etrafında bizim için, kapitülâsyonlar için olsun, umuru ma
liyede olsun, umuru iktisadiyede olsun. Devletler tarafından behemehal tekrar edilecek 
olan birtakım müddeiyat ve şeraitin önümüze daha kuvvetli olarak konulacak gibi geliyor 
bendenize. Binaenaleyh temenni ederim ki, Mudanya Konferansında kararlaştırılan yahut 
bu notada mevzubahis edilsin. İstanbul hiç olmazsa idarei mülkiye cihetiyle B. M. Meclisi 
Hükümeti eline kablessulh verilseydi, davanın uzaması yüzünden İngÜtere'nin hâlâ muz-
meri olduğunu zannettiğim, işi sürüncemeye düşürmek meselesine kani olmak hususun
dan hayırlı olurdu. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Beyanı mütalaa eden arkadaşları dinliyorum. Hep
sinin baştan aşağıya kadar söylediği sözlerde isabet vardır. Bütün endişeler varittir. Ben
deniz bu noktai nazarı ikmal etmek üzere şunu arz edeyim ki; filhakika her saniye, her da
kika ve her türlü teşebbüsatiyle namütenahi entrikalar yapmakla meşguldürler ve bizi al
datmak için hiç bir an fikirlerini geri bırakmamışlardır. Bununla meşguldürler. Fakat dü
şünelim ki, her geçen gün bu adamların teşebbüsatına vüsat vermeğe medar olabilir. İngi-
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lizler bunu arzu ediyorlar. İngilizler istiyorlar ki biz bunun cevabını uzatalım ve cevabımı
za tekrar onların cevap vermesini istilzam etsin. Muhaberatla böyle kâğıt üzerinde namü
tenahi münakaşalar yapalım. Bütün münakaşat ile bizim sulh arzusunda cihana propa
ganda yapsm. Binaenaleyh bunun cevabını tehir etmek veyahut vereceğimiz cevapta mü
dafaa edilmesi, tasrih, tespit edilmesi lâzım gelen bir çok noktalar vardır. Bunları yazı üze
rinde ortaya koymak suretiyle işi uzatmamız İngilizlerin menfaatindendir. Binaenaleyh bu
na mani olmak için bence yapılacak şey bir an evvel konferansı akdettirmek ve bütün mü-
talaatımızı ve müdafaatımızı ve metalibatımızı orada ortaya koyup münakaşa etmektir. 
Yoksa bunun her noktasına itiraz etmek mümkündür. Hatta bence mümkün ise hiç bir 
noktasına cevap vermemeli, bütün cevaplar konferansta ita edilmek üzere geleceğiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - En doğrusu budur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Diğer noktalara cevap vermek için bendeniz bu
raya çıkmadım. Belki Hariciye Vekili fazla izahat verirler. Yalnız arkadaşlarımın bütün nok-
tai nazarlarına iştirakimi söylüyorum. Fakat bunları muhabere ile yapmıyalım. Hatta şim
di Hariciye Vekili cevap versin ki konferansa gelmeğe hazırız. Rusya meselesi haizi ehem
miyettir. Bunlar bir takımlarım davet etmiştir. Bunları reddetmek varidi hatırdır ve kuvvet
li bir sebeptir. Lâkin bunu İngilizler istiyor. Biz bunları reddettiğimiz zaman onlar İsrar ede
ceklerdir. Biz hakikaten İsrar edersek konferans olamaz. Binaenaleyh itiraz etmek doğru 
değil. Ancak Rusya'ya karşı verilmiş sözümüz vardır. Bu taahhüdümüzün icabatmı sureti 
katiyede yapmak mecburiyetindeyiz. Onun içindir ki bu notada onu zikrediyoruz ve ihtimal 
ki konferansa dahil olduğumuz vakit hakikaten Rusya vesaire davet edilmemiş bulunuyor
sa konferansta dahi sureti katiyede bu noktai nazarımızı tekrar dermeyan etmek muvafık 
olacaktır. Yani Rusya'ya karşı olan taahhüdümüzü bütün imkânlarımızı istimal ederek 
yapmak lâzımdır. Mamafih her halde sulh yapmak için de başka hiç bir mani tasavvur ede
meyiz. 

YUSUF KEMAL BEY (HARİCİYE VEKİLİ) (Sinop) - Arkadaşlardan; Ah Cenani Bey zan
nederim evvelâ söz söyliyerek, bazı endişeler izhar ettiler. Başkumandan Paşa Hazretleri
nin de buyurdukları gibi... tutuluyor, tutulmuyor değil, kuvveÜerinin takdiri vesairesi hep
si buna mani tedabir de ittihaz edilir. Başkumandan Paşa HazreÜerince de zannederim yal
nız bu noktaya şey ettiler. 

Tevfik Rüştü Beyefendi başka bir noktaya temas ettiler. Heyeti umumiyesinde teşek
kür edilmiş diyorlar. Hakikaten biz farz ettik ki efendim biz Türkler kuvvetimiz ziyadeleş-
tikçe mahviyetimiz artar, tevazuumuz artar. (Bravo sesleri) Filana teşekkür ederiz demekle 
bir şey çıkmaz. Şunu bizden pek âlâ biliyorlar ki bu gün Anadolu'da kendilerinin pek ziya
de muhafaza etmek istedikleri boğazlarda Türk süngüsü vardır ve bu çok kuvvetli bir sün
güdür. Bunu biliyorlar, bilmiyorlar değü. Onun için bir taraftan süngümüze davranarak di
ğer taraftan teşekkür etmek, Heyeti Vekile arkadaşlarınıza muvafık gibi geldi. Onun için 
yazdık (Çok muvafık sadaları) 

Evet soma bir nokta buyurdular ki o nokta hakikaten hukukî bir noktadır. Dediler ki 
: Rusya 'yı davet için neden böyle girizgâhlara mahal vardı, başka girizgâhlar bulunmuş ol
saydı dediler... Fakat onlar bize; buraya sizinle harp eden Devletler gelmiştir diyeceklerdir. 
Hakikaten bunu biz arkadaşla uzun uzadıya düşündük. 

Malumu âliniz arkadaşlar; onların bu konferansa davet ettikleri Devletler, bütün bi
zimle hali harpte değildirler. Meselâ; Belçika vardır ki bizim tarafımızdan ilânı harp olun
mamıştır. İlânı harp yoktur, fakat konferansa davet edilmiştir. Bu davetin sebebi ise aşi
kârdır. Söyledikleri gibi asıl Trakya meselesinde, boğazlar meselesinde kendine zahir yap
maktır. Aynı zamanda Salâhattin Beyefendinin suallerine de cevap vermiş olacağım. Bu 
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Devletlerin heyeti umumiyesi bizim nazarımızda birdir. Yani konferansta ekseriyeti ârâ ile 
karar verilecek değildir. Konferansta biz, bir taraf olacağız; bizim karşımıza da iki Devlet 
gelsin, Beş devlet gelsin, yirmi devlet gelsin, onlar da bir taraf olacak. Arkalarında konu
şurken onlar ekseriyet kesbedecek, bu taraf ekalliyet kesbedecek. 

Fransa, İngiltere'ye karşı ekalliyette kalacak, mülahazası vardı, onu Fransa da düşün
meli idi: Türkiye değil. 

BİR SES - Dava Türkiye'nindir Beyefendi... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Onlarla karşı karşıya geldiğimiz zaman bizim için; 
hepsi birdir. Onlar aralarında konuşurken dediğiniz mülâhaza varit olabüir. Fakat siz de 
benden pekâlâ bilirsiniz ki Yugoslavya'nın reyi, Romanya'nın vesairenin reyleri; İngilte
re'nin reyine müsavi değil, Fransa'nın reyine müsavi değil... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Boğaza sokacak orduları vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Boğaza sokacak orduları varsa, beri tarafta da hazır 
Türk ordusu vardır. Soma tabu notada, dikkat buyuruldu, bu girizgâh lâzımdı. 

Bu iki Devleti çağırınız sebebi; bizimle muharip olması değil, sebebi; bir boğazlar me
selesi halledilecek, onlar da o boğazlar meselesinde alâkadar olacaklar. 

Be insafsızlar; o mahdut menfaata malik olan iki Devleti çağırırsınız da, onlardan daha 
fazla bu meselede, menfaata malik olan Rusya'yı, Ukrayna'yı, Gürcistan'ı, bilmem neyi ne
den çağırmazsınız demek ve bu hususta hayret kelimesini kullanmak en muvafık olur. 
(Doğru sesleri) 

Onun için bu girizgâha girdik. Salâhattin Beyefendi bazı noktalara cevap verilmemiş
tir, buyurdular. Birinci mesele; reyleri meselesi idi. Reyler meselesini arz ettim. Biz Ulan fi
lan Hükümetleri, hali harpte bulunduğumuz falan filan Hükümetleri konferansa kabul et
miyoruz. Onlarla sulh yapmak istemiyoruz, diyeceğimize, onlar gelirse filanlar da gelsin de
meği tercih ediyoruz. 

Orduların takviyesi meselesi; yine aynı mesele efendim. Yalnız bu noktada "Esasen şu
rası mukarrerdir ki;" "noktasına nazarı dikkati celbedeceğim. Meclisi Aliye tevzi edilen ter
cüme, buraya Fransızca telgrafla gelen parçalardan alınmış, fakat orada bir hata olmuş... 
virgül yerine bir nokta konmuş ve bu suretle aşağıdaki cümle yukardaki cümleden ayrıl
mış... Onlar diyorlar ki bu konferansta Trakya hudutlarının size şu şartla verilmesine mü
zaheret edeceğiz. Soma onun alünda da, ortaya bir nokta konmuş, onun altında başkaca 
şu ve şu olacak demek istiyor. Halbuki hakikatta orada nokta değil, bir virgül vardır ve bu 
bir şeydir. Asıl bize İzmir'de; Fransa Amirali tarafından tevdi olunan notada yukardaki 
cümle aşağıdaki cümleye merbuttur. Türkçe tercümesi şöyle olmak lâzım gelir zannediyo
rum. "Muahede" Türkiye'nin ve komşularının menafimi muhafaza ve tayin edilecek bazı 
mıntıkaların sulhun idamesini teshil edecek bir surette vaz'ı, Türk idaresinin intizam ve sü
kûn ve tekrar tesisinin istihsali, velhasıl Çanakkale boğazmm ve marmara denizinin ve Ka
radeniz Boğazmm serbestisi ile ırkî ve dinî ekalliyetlerin himayesini Cemiyeti Akvamın ne
zareti altında müessir bir surette tedabir ittihaz edileceği zaten mukarrer olduğundan -ya
ni başkaca mukarrer olduğundan- Ankara Hükümeti müzakeratı sulhiye esnasmda ordu
sunu müttefik Hükümetler tarafından muvakkat bitaraf mıntıka ilân edilen mıntıkalara 
göndermemek şartiyle Hükümatı müttefikai selâse balâdaki hudutların Türkiye'ye verilme
sini konferansta memnuniyeÜe müdafaa edeceklerdir." şekli hasıl olur. Bu cihetle nazarı 
dikkatinizi celbettikten soma bendeniz öyle zannediyorum ki bir kere mukarrer olan şey 
bunlar değildir. Tabiî dikkat buyruldu, mukarrer olan şey bilittifak tedabir ittihazıdır. Mu
karrer olan şey yani filan için, falan için '"Don kommennekon" yani bizim de muvafakati
miz istihsal edildikten soma Türkiye'nin komşulariyle hudutlarının muhafazası ve sulhun 
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akdi için bir takım gayrı askeri mahaller tayini vesaire için yapılacak tedabirin kâffesi "Don 
kommennekon" yani bizim muvafakatimiz istihsal edildikten soma olacaktır. Yani böyle 
hemfikir olarak tedabir ittihazı mukarrer olduğundan onun içindir ki, şurası mukarrer de
mekle biz bunu bu itibarla esas ittihaz ettik. Binaenaleyh bu noktaya cevap vermekle siz 
de onu kabul etmiş olacaksınız demek değildir. Zannediyorum cevabî notada bunlara ce
vap verilmiştir. Burada ne bahsolunuyor? Gayri askeri mıntıkalar yapmak. Ne için? Boğaz
ların temini muhafazası için, veyahut İsmail Suphi Bey bhaderimizin söylediği gibi Musul 
meselesi için belki Trakya için vesaire için gayri askeri noktalar yapmak: Musul'da vesaire-
de gayri askeri mıntıkalardan bahsetmedik ve nazarı itibare almadık, onlar istediklerini 
yazsınlar. Mademki bizim muvafakatimizle olacak demektir, istediklerim yazsınlar. Ona ce
vap vermek Hükümetimizi hiç bir vakitte ilzam etmez. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - İbare bu yolda tashih edildikten soma bizim söyledikle
rimize mahal kalmaz, nota ifade eder. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Sonra en mühim mesele olan boğazlar meselesi hak
kmda misaki millîmizin maddesi ne ise onu tekrar edeceğiz. İstanbul'un ve Marmaranm 
emniyet ve masuniyeti temin şartiyledir. Binaenaleyh hukukumuzu bu suretle muhafaza 
ve müdafaa edeceğiz. Soma ekalliyetler meselesine gelince; ekalliyetler hukukunun Türki
ye'nin hâkimiyet ve istiklâli ve Şarkta sükûn ve müsalemeti hakikiyenin tesisi üe kabili te
lif olacak bir surette temim, diyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Irkî ekalliyeti kabul ediyorsunuz, sureta; reddetmiyorsu
nuz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Gayri müslim ekalliyetler... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim, müsaade buyurun şimdi biz oraya gideceğiz. 
Irkî ekalliyet ya vardır, ya yoktur. Halbuki bugün ırkî ekalliyet bizde yoktur. Soma bu söy
lediğimiz şey hatta yeni hadiseler eski şeyleri tadil etmiş olduğu için "Misakı millî'' hudu
dunu da bir derece tadil ediyor. Çünkü biz misakı millîde Sevr ve Nöyyi muahedelerinin ve 
Lehistan ile akdedilen muahedeyi esasen kabul etmediğimizi ilân ettik. Gerek misakı millî 
ile gerekse Fransızlarla Akdettiğimiz itilâfta... Onun için bence böyle bir notada yukarda arz 
ettiğim gibi bu gibi hususat için ittihaz edilecek tedabir müttefiken vaki olacağma nazaran 
bu notada tedabiri mezkûreyi kabul etmiyoruz diyerek tafsilâta girmek muvafık değildir. 
Soma Salâhattin Beyefendi bir nokta daha sordular. Dediler ki ; 29 tarihli notayı Hariciye 
Vekâleti Meclise sormaksızın vermişler. Buna dair cevap versinler, buyurdular. Hariciye 
Veküi bu gibi suallere maruz kalacağını bildiği için daha evvelce bu hususu izah etti. Zan
nediyorum ki bu gibi nikatta ve sırf askerî olan hususatta ve müstacelen yapılması iktiza 
eden mesailde birazcık olsun Hariciye Vekilinize veyahut diğer Vekilinize itimadınız ve em
niyetiniz vardır. (Hayhay sadaları) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Emniyet meselesi başka... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Zatı âlinizin suali mukadderine cevaben ben mesele
yi olduğu gibi izah ettim ve tabu izahatı mezkûrenin bir ehemmiyet ve manası vardır. Bun
dan başka İsmail Suphi Beyefendinin sözlerine cevap vereyim. 

SALÂHATTİN BEYE HİTABEN - Zannederim ki, sorduğunuz suallere cevaplarını ver
dim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Cevabınızı anladık, fakat tatmin etmedi. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Menatıkm gayri askerî bir hale ifrağı hakkındaki su
alinize cevap verdim. Soma Cemiyeti Akvamın himayesi ve serbesti meselesine notamızda 
cevap verilmiştir. 
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Irkî ekalliyetler meselesini arz ettim. Soma Rusya ve müttefîlderinin daveti hakkmda 

da maruzatta bulundum. Binaenaleyh daha fazla başınızı ağrıtmayayım. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - İstanbul meselesi? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Konferans tarihi hakkmda... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Evet zatı âliniz konferans tarihi hakkında biraz daha 
tehir edelim buyuruyorsunuz. Fikri âliniz budur, fakat Paşa HazreÜerirıin de izah buyur
dukları veçhile konferansın biran evvel inikadı faideyl müstelzimdir. Biz de istiyoruz ve an-
lıyahm ki; ak mı kara mı büelim. Karşı karşıya gelelim ve işi anhyahm. Onun için mümkün 
olduğu mertebe çabuk olması lâzımdır. Hatta biz, tarihin on beş olmasını istiyorduk. Fakat 
bazı hazırlıklar lâzım. Eğer İzmir'de inikadı kabul edecek olurlarsa bizim için birtakım kül
fetler yapmak lâzım geliyor. Onun için (yirmi) diye yazdık. İstanbul meselesine gelince; bu
nun için orada -Lrmir'de- olan mükâlemelerlmizde bütün kuwetimizi sarfettik. Sulh konfe
ransı inikat ettiği zamanda bütün kuwetimizi de sarfedeceğimiz tabüdir. Temenni ederiz ki 
onların koyduğu mehilden, yatıl muahedelerin mevkii meriyete vazı tarihinden evvel İstan
bul'un asakiri müttefika tarafından tahliyesini talep ettiğimizde, tahliyesini emrederler. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Bulgaristan'ın; sahildar Devletler arasında addedilme
si faideli midir, zararlı mıdır? Trakya itibariyle. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim, Bulgaristan sahilde bir Devlet değildir. Fa
kat bizim misakı millîmiz de malumdur. Bulgaristan'ın da konferansta bulunup bulunma
ması meselesi kendisince -Bulgaristan'la- düşünülecek bir noktadır. Biz menfaatinize mu
vafık surette hareket etmek vazifemizdir. Bunun böyle olmasını münasip gördük. Sualde 
devam buyurmayınız rica ederim. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Usulü müzakereye dair söz isterim. 

REİS - Usulü müzakereye dair ne söyliyecek iseniz oradan söyleyiniz. 

M . DURAK BEY (Erzurum) - Efendim; bendeniz zannediyorum ki bu cevabî nota hak
kmda bir çok sözler söylemek mümkündür, bir çok sözler söylemek imkân ve mtimaU mev
cuttur. Her arkadaşımız türlü türlü şeyler söyüyebilir. Bunun için cevabi nota yalnız sulh 
konferansım kabulden ibaret bir kâğıttır. Sözlerimiz kamilen mahfuz. Süngülerimiz Akde
niz'de, Karadeniz'de düşmanın gözüne batıyor. Sulh konferansına geç gidersek bunda ma
zarrat olduğu Başkumandan Paşa Hazretleri de burada beyan ediyorlar. Bunun için ma
dem ki sözlerimiz kamilen mahfuzdur. Zaten gireceğimiz bir pazarlıkta bunu kabul ederiz. 
Bir an evvel murahhaslarımızı tayin eder, oraya göndeririz. Şayet orada pazarlığımız uy
mazsa yine süngülerimiz cevap verir. Bunun için müzakerenin kifayetinin reye konulması
nı bendeniz teklif ediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim; kuvvetlerin tezyit olunup olunmıyacağına dair 
bir şey buyurunuz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Ümit ederim ki Mudanya konferansında o husus
lar tespit olunacaktır. Tahkimat yapmıyacaktır, şunu yapmıyacakür, bunu yapmıyacaktır. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

REİS - Arkadaşlardan sorarım, sözlerinden vaz geçerlerse kifayeti reye koyarım. Refik 
Bey, Konya, buyurun. 

REFİK BEY (Konya) - Mesele tenevvür etmiştir, bendeniz sözümden vaz geçiyorum. 

REİS - Müfit Efendi. Zatı âliniz... 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Bendeniz de vaz geçiyorum, efendim. Durak Beyin fikrine 
iştirak ederek bir an evvel reye konulmasını teklif ediyorum. 
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REİS - Tahsin Bey. Zatı âliniz. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Vaz geçtim efendim. 

REİS - Veli Bey. Zaü âliniz... 

VELİ BEY (Burdur) - Vaz geçtim. 

REİS - Sırrı Bey. Zatı âliniz... 

SIRRI BEY (İzmit) - Bir sualim var. Rus'lar Cenevre'de bizim de bulunmakhğımızı iste
diler. Fakat aldıkları cevap üzerine yine müzakereye devam ettiler. Çünkü böyle bir muka
bil cevaba maruz kaldıktan soma devam etmemek için bizimle aralarında akdedilmiş bir 
muahede yok idi. Bu meselede biz; Rusya'nın, Ukrayna'nın, Gürcistan'ın da davet edilme
sini istiyeceğiz. Cevabı ret aldığımız takdirde müzakerata devam hususunda Rus'larla ara
mızda bir şey olup olmıyacağını şimdiden düşünmekliğimizi rica edeceğim. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) - Rica ediyorsanız biz de düşünürüz... 

SIRRI BEY (İzmit) - Teşekkür olunur. 

REİS - Efendim, müzakerenin kifayetine dair takrirler vardır. Fakat bunları reye koy
mağa hacet yoktur. Zira başka söz alan arkadaş yoktur. Şimdi cevabî notayı reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul edilmiştir). 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu şekilde olmaz ki... Teklifimiz var. 

REİS - Hangi şekil efendim. Başka şekil olamaz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Ba izahat veyahut kısa cevap verilmesi lâzımdı. Rica ede
rim, bir de aynen kabul ediliyor. 

REİS - Müsaade buyurunuz efendim. Cavit Bey arkadaşımızın bir tadil teklifi vardır. 
Çok teessüf ederim zuhulen kâğıtiarın altında kalmıştır. (Geri alır sesleri). 

CAVİT BEY (Kars) - Geri alıyorum. 

REİS - Herkes sözünü geri aldı. Efendim yarın saat bir buçukta içüma etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

(Dosyada bulunan takrirler) 

4 . 10 . 1338 

Riyaseti Celileye 

Cevabi notadaki izahat mühimdir. İkmali uzun görülürse misakı millî kuyut ve şuru-
tu dairesinde müzakereye memur izam olunacağma dair kısa bir cevap itasını teklif eyle
rim. 

Mersin 

Salâhattin 

112/2 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Cevabi notanın reye vazını teklif eylerim. 

3 Teşrinievvel 1338 

İstanbul Mebusu 

Arif 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 896 : 907 

YÜZ ONDÖRDÜNCÜ İNİKAT (Birleşim) 

7 Ekim 1922 Cumartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reisvekili Musa Kâzım Beyefendi. 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Âtıf Bey (Kayseri) 

REİS - Celse küşad olundu. 

Efendim, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey celsenin hafi olmasını teklif ediyorlar. Celsei 
hafiyeyi kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Şimdi zaptı sabık hülâsasını okutuyorum. 

7. - Mudanya Konferansı 

REİS - Mudanya Konferansı hakkında Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi izahatta 
bulunacaktır. 

Buyurunuz efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) - Geçen günkü maruzatım sırasında Mu
danya'da generaller arasında bir konferans inikat ettiğinden bahsetmiştim. O konferansın 
içtima gününden şimdiye kadar konferans Riyaseti ile Başkumandanlık arasında teati edil
miş olan muhaberatı aynen, malumat kabilinden olmak üzere, arz edeceğim. Tabiî bunla
rın içerisinde bazı malûmat vardır, ki, belki kısmen gazetelerde okumuşsunuzdur. Başını
zı ağrıtmazsam sıra ile okuyacağım. 

Başkumandanlığa 

Bugün saat üç sonrada müttefikin generalleri ile müzakereye iptidar olundu. Müttefi
kin namına general Harington tarafından serdedilen bir mukaddimeden sonra evvelce be
yinlerinde takarrür etmiş olan ve bir sureti âtiye dercedilen projeyi verdiler. Müzakere su
reti umumiyede müttefikin namına general Harington bir tarafta ve âcizleri bir tarafta ol
mak üzere cereyan etmiştir. Maruzatım devam edecektir. 

Garp Cephesi K. 

İsmet 

1. Mudanya Mukarreratı Askeriyesi 10, 23 Eylül 1922 tarihinde Kuvayı İtilâfiye tara
fından Ankara Hükümetine hitaben gönderilen notanın mefadma tabean bir taraftan müt
tefik generaller Büyük Britanya namına General Harinkton, İtalya Generali Monbelli, Fran
sız Generali Şarpi, diğer taraftan Ankara Hükümetinin mümessili olan Mustafa Kemal Pa
şanın murahhası İsmet Paşa ve Yunanistan namına jeneral... aralarında 3 Teşrinievvel 
1922 minh Mudanya'da bir içtima aktedilmiştir. 

2. İçtimain hedefi; şarki Trakya'da Yunan kuweüerinin geriye çekilmeye davet edile
cekleri hattı tasrih etmek tarzı tahliyeyi ve o havalide zaptı raptın iğtişaşat ve tahribatın 
men'ini ve sureti umumiyede zaptı raptın idamesini ve asayişi umumiyenin teminini ihzar 
etmektir. 

3. Evvelemirde şu takarrür etmiştir ki; tarihinde... Türk ve Yunan kuvvetleri her türlü 
ef ali harbiyeye nihayet verecekler, iaşe ve mübadeleyi röleve için, icabeden kıtalar müstes
na olmak üzere, bütün kıtaatın harekâtını tevkif edeceklerdir. 
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4. Mukavelei haziranın mevkii meriyete vazından itibaren Trakya'da Yunan kıtaatıma 
geriye çekilmekle mükellef tutulacakları hattı Meriç teşkil edecektir. Kuleliburgaz'dan itiba
ren ve mezkûr noktadan men cihetinden Sivilingrat, Cesir Mustafa Paşaya kadar Meric'in 
sağ sahili imtidadmca mevcut demir yolu parçası hususi bir mukavele ile tanzim olunacak, 
bir nezarete tabi tutulacaktır. Bu nezaret Edirne havalisine duhule müsait işbu demir yo
lu parçasının serbestii mürurunu bitamamiha idame ile mükellef müttefikin ve Yunan me
murları tarafından icra edilecektir. 

5. Yunan, Hellene Trakyasımn greapul kuvvetleri tarafından tahliyesine mümkün mer
tebe çabuk başlanacaktır. Bu tahliye bizzat kıtaatın kendisinde muhtelif hidematta ve teş
kilâtı askeriyeyi ve malzemei harbiye, cephane, mevaddı iaşe depolarından ibaret olmak 
üzere istok edilmiş her türlü levazımatı ihtiva edecektir. Bu tahliye on beş gün olmak üze
re tesbit edilen asgari müddet zarfında hitam bulacaktır. 

6. Her mıntakai idareden. Yunan memurini çekildikçe mezkûr m intakının umuru mül
kiyesini müttefikin memurlarına tevdi, onlar da mümkün olduğu kadar aynı günde umu
ru mezkûreyi Türk memurlarına teslim edeceklerdir. Trakya havalisinin heyeti umumiyesi 
için işbu devir ve teslim muamelesi mümkün olduğu kadar kısa bir müddet içinde azami 
30 günde nihayete ermelidir. Ankara hükümetinin memurlarına, miktarı tayin edilecek mil
lî jandarma kuvvetleri refakat edecektir. Bu kuvvetler işbu arazide umuru idariyenin tevdi 
bittedriç icra edildikçe mezkûr menatıkı idariyenin beherinde zaptı raptın idamesini temin 
edeceklerdir. 

7. Gerek bu devri teslim, gerek Yunan kıtaatının muhtelif harekâtı ric'iyesi başladıkça, 
merakizde yerleşecek olan müttefikin heyetlerinin tahtı murakabesinde icra edilecektir. 
Mezkûr heyetin vazifesi devri teslimin ve balâda mezkûr harekâtın icrasmı teshil maksadi-
le tavassuttan ibarettir. Bu müttefikin heyetleri her hangi bir taraftan husule gelebilecek 
her cins ifratın önüne geçmeye yardım edecektir. 

8. Bu heyetlerden başka Trakya'da Meric'in şarkında o havalinin en mühim merakizi-
ne müttefik süvari ve piyade müfrezeleri gönderilecektir. Bunlar orada zaptı raptın idame
sini temin edecekler ve balâda mezkûr beynel müttefikin heyetlere zahir ve hem de ledeli-
cap Osmanlı jandarma kuvvetlerine istinat olacaklardır. Bu müfrezelerin miktarı bilâhare 
tayin edilecektir. Meriç hattının nezareti mürur noktalarını tutacak ve bu nehrin sağ cihe
tine geçmeksizin mezkûr noktaları tarassut edecek süvariye muhavvel ve mevdu olduğun
dan bu müfrezeler esas itibariyle başlıca merakizde müçtemi bulunacaktır. 

9. Umuru idariyenin devri teslimi temin edilinceye ve Yunan kıtalarının Meriç garbine 
kadar tahliyesi tahakkuk edinceye değin bu heyetler yerlerinde kalacaktır. Sulh muahede
sinin mevkii meriyete vazına kadar müttefikin müfrezeleri yerlerinde idame edilecektir. 

10. Trakya'mn tekrar işgali münasebetiyle o arazide irtikâp edilmiş mugayiri kanun, 
usul enpresyon hakkındaki adliyeye müteallik mesail müttefik jeneralleri tarafından tetkik 
edilmiştir. Bunların mütehassıs adliyeye havale edilmeleri icabedecektir. 

YUSUF KEMÂL BEY (Hariciye Veküi) (Devamla) - Devam ediyorum. 

Başkumandanlığa 

Mabattır. 

Bir saatlik fasıla ve mütalaadan soma kıtaatın memlekette ipkası sebebiyle, proje, şar
ki Trakya'nın Türkiye'ye iadesini kabul etmediği ve yalnız Yunanlılardan tahliyeyi istihdaf 
ettiği görüldüğünden, tahliyeden mada Türkiye'ye iadenin kabul olunup, olunmadığını sor
dum. İngiliz 23 notası kabul olunursa evet, İtalyan, iade mevzubahis değildir, Fransız, ia
de bir meselei siyasiyedir, ona temas edilemiyeceğini, fakat alınan tedabirle bu maksadm 
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kendiliğinden hallolunacağını söyledi. Müşkil bir zemine giren müzakereler neticesinde bir 
aylık mühlet hitamında kıtaatın ipkası bize suhulet maksadiyle olduğundan arzu ettiğimi
ze göre kıtaatın kaldırüacağını, yalnız Meriç şarkındaki setir kıtaatının kalacağım söyledi
ler. Yunanlılara karşı mevzubahs olan bu setir kıtaatına bedel Meriç Garbında müttefikin 
tarafından bir mıntakanın işgali esasını müdafaa, akşama kadar, ettim. Müzakere devam 
etti. Şarki Trakya'yı tahliye edildikten soma, Garbe de kuvvet geçiremiyecekleri, Meriç neh
rini suhuletle müdafaa ve geçitleri seddile teshili maslahat mülâhazatını ve müttefikler no
tasında mevzubahs olmayan bir zemini siyasiyeye giremiyeceklerini söylediler. Esasen se
tir kıtaatı Şarki Trakya'nın temini arzusundan münbais olduğunu tekrar ettiklerine ööre, 
eğer biz orduyu geçirmemek şartiyle Yunanlılara karşı bu setir kıtaatından vaz geçersCK on
ların da vaz geçecekleri ihtimalini ihsas ettim. Akşamleyin müzakere, yarın öğleden evvel 
saat onda buluşmak ve bizim bir proje -teklif eylemek kararı ile tatil olundu. Teklifatımızm, 
onların projesinde tadilât şeklinde olmasmı, ikinci derecede memurlar, birbirlerine ifade et
tiler. Harinkton bu gün 23 notasmı kabul edip etmediğimizi tekrar tekrar sordu. Hüküme
timin vereceğini söyledim. Seri bir sulha varmak için müzakerat esasmm kabul olunduğu 
ve buna delil olmak üzere harekâtın tatilinde tekaddüm ettiğimizi ve Mudanya konferansı 
için teşebbüs aldığımızı bildirdim. Ayrılırken 23 notasının kabulü esasına göre bitaraf mın-
taka için ne düşündüğümüzü sordu. Harekâtın olduğu yerde tevekkufu kabul olunduğun
dan başka bir düşünceye hacet kalmadığını bildirdim. Çanakkale'de mahallî kumandanlı
ğının yekdiğeri ile arazi üzerinde sui tefehhümata mani olacak tedabir takarrür ettirmele
rini teklif etti. Şimdiye kadar verdiğim emirleri bir daha tekrar edeceğimi söyledim. Ayrıl
dık. 

Franklen Büyyon sabah ve akşam iki defa gayet teklifsiz bir surette benimle görüşme
ye geldi. Onun mütalaasınca 15 gün soma İzmir konferansı akdini temin etmek meselei 
esasiye ve diğer mesail kamilen teferruatta. Şarki Trakya'nın iadesi notada kabul edilmiş, 
jenerallerin bu meseleye karışmaya hakları yoktur. Garbi Trakya'da mıntaka işgaline gene
raller karışamıyacaklardır. 

Hülâsa tekilfatı bize kabul ettirmek zeminindedir. Benim müşahedeme göre Meriç gar
binde bir mıntaka işgali aramızdaki esas farktır. Bir de müttefikin yalnız Meriç'ten bahset
tiklerinden Karaağaç istasyonu için de münakaşaya ihtiyaç vardır. Daha geniş bir mıntaka 
tabiî mevzubahis değildir. Bir de mukarreratın heyeti umumiyesinde Yunanlılarla biz bir 
taraf ve müttefikin mutavassıt şeklindedir. Fevzi ve Refet paşaların ayrıca Franklen Büy
yon ile mülakatlarından aldıkları intibaa göre, Fransızlar bizi her defasında fedakârlığa ic
bar etmekte ve İngilizler de geçen zamanlardan her surede istifade ederek, vaziyete hâkim 
olmaktadırlar. Fevzi Paşa Büyyon'un müteakiben tebdili efkâr etmesini mürettep ve gayri 
samimi bulmaktadır. 4 Teşrinievvel sabahı 8'de Franklen gelecek, saat 10'da konferans top
lanacaktır. Bizim mukabil projemiz İzmir'de Franklen ile takarrür eden talimat olacaktır. 6 
nci maddenin hazfı, maddelerinden bazı fıkra ve kelimelerin şuasının değiştirilmesi gibi 
ehemmiyetsiz fark vardır. Bu projede ısrar edeceğiz. Edirne kelimesiyle bizim düşündüğü
müz şehir varoşları Karaağaç istasyonu. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Bundan soma buna bir zeyil geliyor. 

No : 5 

Şehir varoşlar, Karaağaç istasyonu olduğunu tasrih ettik. Meriç garbındaki emniyet 
mıntakası temini, inkıtaa sebep olmak ihtimali vardır. Yunan jenerali yarın başka gelecek 
imiş. Doğruca müzakerata iştiraki veya evvela kendi aramızda halletmekliğimiz şıkkından 
hangisini tercih edeceğimizi sordular. Mesele kendilerine taalluk eder, dedim. Trakya'dan 
alman haberlere göre kırk köy yanmış, müttefikin, İstanbul'dan bir kaç gün evvel komis
yonlar göndermişler. İstanbul'da İngiliz efradı mütehakkim ve mütecaviz imişler. Şurasmı 
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ilâve edelim ki, bizim yapacağımız protokola, Hükümetlerimizce tasvip olunduktan sonra 
mevkii meriyete konacaktır. İtalyan jenerali ile Fransız jenerali sureti umumiyede İngiliz'i 
teyit ettiler. Bazan İtalyan jenerali daha gayri müsait idi 4 teşrinievvel, saat 1 (evvel) de ya
zılmıştır. 

Garp Cephesi K. 

İsmet 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Dün bu raporu aldım diyor. Kendi ihtisasatına dair 
Başkumandanlığa telgraf yazıyor. 

Başkumandanlığa 

Konferans raporudur. 

Sabahleyin İzmir'den Franklen ile tekarrür eden projemizi verdik. Franklen Üe hararet
li ve uzun görüştük. Diğer mukabü proje ile içtimaa geldiler. Sureti âtide münderiç teklifa-
tı yaptılar. Bunu münakaşa ve tahlü ettik ve itilaf kıtaatı ile münasebatın tanzimi için mad
de ilâvesi lüzumunu söyledim. Bir çok mevat tasrih olundu. Atide mevaddı esasiye mual
lak kalmıştır. 

Evvelâ Yunanlılarla tatili muhasemat maddesiyle her nevi kıtaat harekât ve sairenin 
durdurulması maalinde olan maddeden Yunanlılarla kat i muhasemat fıkrasını kabul ede
ceğimi, fakat bu sebeple kıtaat harekâtını durdurmaya sebep görmediğimi söyledim. Bir 
çok mülâhazatı askeriyeden sonra İngiliz bu meseleyi itilâf kıtaatı ile Türk kıtaatı arasında 
münasebatın tanziminden soma kabul edebileceğini ve bu bapta bir proje teklif eyliyeceği-
ni söyledi. 

Saniyen, Trakya'ya gidecek jandarma kuvvetlerimizin miktarım zikr ve tahdidetmek 
esas mı kabul etmedim. Tekrar görüşülecek. 

Sâlisen, Trakya'ya gönderilecek 7 tabur kadar itilaf kıtaatının bir ay kadar yerlerinde 
kalacağını alelitlak tasrih ediyorlar. Memleket tarafımızdan peyderpey teslim edildikçe itilâf 
komisyonlariyle beraber itüâf kıtaatının çekilmesi icabedeceği ve işgal için de bir idarei mu
vakkat, zaman için olsa da, tecviz olunamayacağını söyledim. Yarma kaldı. 

Râbian; Yunanlıların çekilecekleri hat Bulgar hududuna kadar Meriç diye tasrih edü-
di. Edirne ifadesiyle Karaağaç istasyonu ve cenuptaki tabiyeler hattma kadar olan araziyi 
Edine'den addettirmeye çalışıyorum. Meriç garbine her hangi bir suretle geçmeyi katiyen 
reddediyorlar. 

Hâmisen; yapacağımız protokol Hükümetier tarafından tasdik olunduktan soma mev
kii meriyete konacağı maddesine cevaben meriyet zamanına kadar harekâtı askeriyemizin 
serbest olması tabu olduğunu ifade ettim. O zamana kadar harekâtın muattal kalmasını İn
giliz teklif etti, kabul etmedim. Bundan münakaşatı medide çıktı. Ve endişe ettiğini söyle
di. Bir hadise çıkmaması için şimdiye kadar evamiri lâzıma verilmiş olduğunu ve ancak 
avans olarak verdiğimiz teklifi harekâtın Mudanya konferansı üe hitam bulmak fenni ve za
rurî olduğunu ifade eyledim. Üç gün zarfında Hükümetlerce tasdik fikri dermeyan olundu. 
Mesele muallâktır. Müttefikler aralarında, uzun uzun görüştüler. Yarın saat 11 evvelde 
konferansı ve daha evvel İngiliz jenerali ile mülakat olacaktır. Konferans suhuletle ve müs-
bet bir hedefe doğru müteveccih değüdir. İngiliz müphem ve bize zararlı maddeler için de 
Trakya idaresini işgal ve kontrol altında koymak temayülündedir. 

4 Teşrinievvel 1338 saat 11 somada yazıldı. 

Garp Cephesi K. 

İsmet 
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Mudanya Mukavelei askeriyesi : 

1. 23 Eylül 1922 tarihinde Düveli itilafiye tarafından Ankara Hükümetine hitaben gön
derilen notanın mefadına tebean Büyük Britanya namına jeneral Harington, İtalya namına 
jeneral Monpelli, Fransa namına jeneral Şarpi, Mustafa Kemal Paşanm murahhası İsmet 
Paşa, Yunanistan namına jeneral Mazaraki arasında 4 Teşrinievvel 1922'de Mudanya'da bir 
içtima akdedilmiştir. 

2. İçtimain hedefi Trakya'da Yunan kuvvetlerinin gerisine çekilmeye davet edildikleri 
hattı tasrih etmek, Edirne de dahil olmak üzere Şarki Trakya'nın Ankara Hükümetine bi-
lahire tevdii makasıdı ile tarzı tahliyeyi ve o havalide zuhur edebilecek iğtişaşat ve tahriba
tın menini murakabe ve sureti umumiyede zaptı raptın idamesini ve asayişi umumiyenin 
teminini ihzar etmektir. 

3. Evvelemirde şu takarrür etmiştir ki, mukarreratı haziranın mevkii meriyete vazedil
diği tarihte Türk ve Yunan kuvvetleri her türlü efali harbiyeye nihayet verecekler, iaşe ve 
mübadele için icabeden kıtalar müstesna olmak üzere, kıtaatın her nevi harekâtını tevkif 
edeceklerdir. 

4. Mukavelei haziranın mevkii meriyete vazmdan itibaren Trakya'daki Yunan kıtaatı
nın gerisine çekilmeye mükellef tutuldukları hat, Bulgar hududuna kadar Meriç teşkil ede
cektir. Kuleli Burgaz'dan itibaren ve mezkûr noktadan memba cihetinden Sivilingrat Cisri 
Mustafa Paşa'ya kadar Meric'in sağ sahili imtidadınca mevcut demiryolu parçası hususî bir 
mukavele ile tanzim olunacak bir nezarete tabi tutulacaktır. Bu nezaret Edirne havalisine 
duhule müsait işbu demiryolu parçasının serbesti mürurunu bitamâmihâ idame ile mükel
lef tutulacak beynelmüttefikîn bir Yunan muhtelit komisyon tarafından icra edilecektir. 

5. Şarki Trakya'nın Yunan kıtaatı tarafından tahliyesine mümkün mertebe çabuk baş
lanacaktır. Bu tahliye bizzat kıtaatın kendisini, muhtelif hidemat ve teşkilâtı askeriyeyi, 
malzemei harbiye, cephane, mevaddı iaşe depolarından ibaret olmak üzere stok edilmiş le-
vazımatı ihtiva edecektir. Bu tahliye azamî olarak tahminen 10 gün zarfında icra edilecek
tir. 

6. Her mıntakai idariyeden Yunan memurini çekildikçe mezkûr mıntakanın umuru 
mülkiyesi Müttefikin memurlarına ve onlar mümkün mertebe hemen aynı günde umuru 
mezkûreyi Türk memurlarına teslim edeceklerdir. Trakya havahsinin Heyeti umumiyesi 
için işbu devri teslim muamelesi mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında azami 30 
günde nihayete ermelidir. Ankara Hükümetinin memurlarına miktarı (A) lahikasında irae 
edilen millî jandarma kuvvetleri refakat edeceklerdir. Bu kuvveüer işbu arazide umuru ida-
riyenin tevzü bizzat icra edildikçe mezkûr menatıkı idariyenin beherinde zaptı raptın ida
mesini temin edeceklerdir. 

7. Gerek bu devri teslim, gerek Yunan kıtaatmm muhtelif harekâtı ric'iyesi başlıyaca-
ğı merakize yerleşecek olan müttefikin heyetlerinin tahtı murakabesinde icra edilecektir. 
Mezkûr heyetlerin her hangi bir taraftan husule gelebilecek her cins ifratın önüne geçme
ye yardım edecekler. 

8. Bu heyetlerden başka Trakya'da Meric'in sarkma müttefikin piyade ve süvari müf
rezeleri gönderilecektir. Bunlar o havalinin en mühim merakizini işgal ve orada zaptı rap
tın idamesini temin edecekler ve balâda mezkûr beynelmüttefikîn heyetlere zahir olacak, 
hem de ledelhace Osmanlı jandarma kuvvetlerine istinat teşkil edeceklerdir. Bu müfrezele
rin miktarı (B) lahikasında irae edilmiştir. Meriç hatünm nezareti mürur noktalarını tuta
cak ve bu nehrin sağ cihetine geçmeksizin mezkûr noktaları tarassut edecek süvariye mu-
havvel ve mevdu olmıyacağından bu müfrezeler esas itibariyle başlıca merakizde müçtemi 
bulunacaktır. 
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9. Sulh muahedenamesinin mevkii meriyete vazına kadar Edirne'de kalacak olan Edir
ne heyeti müstesna olmak üzere, müttefikin heyet müfrezeleri oldukları yerlerde bir ay ka
lacaklardır. 

10. Mukarreratı hazıra Hükûmaü müttefikalarının tasvibine arzolunacak ve bu mu-
karreratın mevkü meriyete vazı tarihini Hükümetler tesbit edeceklerdir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Bunun üzerine Başkumandanlık tarafından şu telg
raflar çekildi : 

1. Mudanya Konferansı Reisi Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretlerine, 

2. Mudanya'da Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine. 

Düveli müteferrikanın 23 eylül tarihli notasmda 3 müttefik devlet Türkiye'nin Edirne 
ile beraber Meriç 'e kadar Trakya'yı tekrar tesahup arzusunu hüsnünazarla telâkki eyledik
lerini beyan etmek için bu fırsatı vesile ittihaz ederler. "Fıkrasiyle" üç hükümeti müttefika 
konferansın küşadından evvel Türk ve Yunan memurini askeriyesiyle bilitilaf Müttefik Hü-
kûmat generalleri tarafından tesbit edilecek olan bir hat üzerine Yunan kuşet ler inin çekü-
mesini temin etmek üzere nüfuzlarını istimal edeceklerdir, sarahati mevcuttur. Mudanya 
konferansının lüzumu vukuu da bu hususun tesbiti için olduğu mezkûrdur. Notanın yal
nız bu cihetine ait olmak üzere Hariciye Vekâletimizce Paris konferansı riyasetine 29 Eylül 
1338'de verüen cevapta da Trakyanın Yunan ordusunun işgali ve hükümetinin idaresi al
tında birgün fazla devamı hayatı her gün mehaliki ve Türkiye halkınca gayrı kabüi tasvir 
ıztırabı dai olduğundan Edirne dahil olduğu halde Meriç garbine kadar Trakya'nın derhal 
tahliyesi Büyük Millet Meclisi hükümetine teslimini acilen tatbik eylemek icabetmektedir. 
İşbu müstacel hususaü tekarrür ettirmek üzere Mudanya'da müttefikin generalleri ile bir 
konferans akdine dair olan teklifimiz üzerine teşrini evvelin üçünde başlamış olan konfe
ransın düne kadar mevzuu müzakerat eylediği hususattan düveli mütefikanın notasmdaki 
vait ve arzuları dairesinde ve hükümetimizce pek müstacel telakki edildiği tasrih olunan 
hususatm tesbit edüeceği kaviyen ümit edilmektedir. Ancak 5 Eylül (Ekim) dünkü müza-
keratta Fransız generalinden maada İngiliz ve italyan generallerinin Trakya'nın teslimi hu
susunda salâhiyettar olmadıklarını ifade eylemeleri mucibi istigrabımız oldu. Mudanya 
Konferansına gelen generallerin salâhiyetleri esası bittabi düveli müttefika notasının muh
teviyatına muhalif olamazdı. Mezkûr notada Trakyaya ait düveli müttefika noktainazarı yu
karıda aynen zikredildiği gibi pek sarih olup, hiç bir vakit ve hiç bir sebep ve suretle Trak
ya'nın düveli müttefika kuvvetlermin tahtı işgal ve murakabesine alınacağına dair katiyen 
bir fikir ve bü fıkra mevcut değildir. Yunan ordusunun çekileceği hat Meriç garbi olarak tes
pit edüdikten soma mezkûr hatta kadar mıntakanın Türkiye Büyük Millet Meclisi hüküme
tine bütün manasile intikali tabii ve zaruridir. İngüiz ve İtalya generallerinin buna münafi 
teklifatı bize kabul ettirmek istemeleri düveü müttefikanın tarafımızdan hüsnü talakki üe 4 
teşrini evvel'de cevap vermiş olduğumuz notası ahkâmına mugayirdir. Mudanya konferan
sı düveli müttefika notası ile menafii hakikiyemizle ve bühassa icabatı askeriye ile gayri ka
büi telif teklifat ve bu teklifatın münakaşatı ile dört günden beri meşgul olduğu sırada, di
ğer taraftan İngüizlerin Çanakkale Boğazmm Asya cihetindeki piyade ve topçu kuvvetlerini 
tezyit etmekte ve mütemadiyen tel örgülerle takviye eylediği tahkimat vücuda getirmekte ve 
Çanakkale şehrinde ahalii islamiyeyi evlerinden çıkararak bazı tazyikat icra eylemekte ve 
İstanbul'da ve Marmara'da tedabiri fevkalâdei askeriye almakta olduğuna dair malûmat ve 
müstahbarat vardır. Aynı zamanda Yunanlılar tarafından Trakya'da dahi yeni kumanda 
heyetleri ile büyük mikyasta teşkilât ve istihzaratı askeriyede bulunulduğu ve ahalü isla-
miyeye zulüm ve işkence yapüdığı ve köyler tahrip ve ihrak edildiği alman malûmatla teey-
yüt etmektedir. İngiliz generalinin Mudanya konferansı müzakeratının uzamasına sebebi
yet verecek nota ahkâmına mugayir teklifatta bulunması, diğer taraftan ordumuzun tevki-
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fi ile geçen her günden istifade edilerek Yunanlüarm istihzarat ve faaliyeti askeriyede bu
lunmalarına müsaade edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin mütehassis ol
duğu sulh perverane hissiyatını rencide etmekte ve bu tarzı hareketin itilâf devletlerinin de 
arzusu hilâfına olduğuna hükmettirmektedir.Bilhassa Başkumandanlık icabatı askeriye 
tatbikatındaki teahhürden bihakkm endişeye mahal bıraktığı zannındadır. Binaenaleyh 
düveli müttefikamn 23 Eylül tarihli notası ve Paris konferansı riyasetine verilen 29 Eylül 
tarihli cevabımızdaki sarahat dairesinde. 

1. Yunan ordusu ve Yunan idaresinde Edirne ve Meric'in garbına çekilmesi, 

2. Derhal Türkiye Büyük Millet Meclisinin mezkûr mıntakayı teslim etmesi lâzımdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin tahtı idaresine geçecek olan Trakyaya hiç 
bir taraftan bilhassa mağlup Yunan ordusu tarafından her türlü tecavüzün vukuu düveli 
müttefikaca tekeffül edilmesine mukabil mukarreratı sulhiye aktolununcaya kadar boğaz
lardan ve Marmara denizinden asayiş ve inzibat kıtaatından başka kuvvet geçirmemeği ka
bul ederiz. Bu gün 6 teşrini evvel saat iki buçukta inikad edecek olan konferansta zikrolu-
nan nıkat prensip olarak tarafeyince kabul edilmediği takdirde müzakeratm bundan soma 
devam edeceği günlerde harekâtı askeriyemizin mahkûmu atalet bırakılması bizim için mü
him ve gayrı kabili telafi mahzurları tevlit edebileceğinden teatü harekât hakkındaki salâ
hiyetiniz, 6 Teşrini evvel öğleden sonra saat altıdan itibaren refedilmiş olduğunu tebliğ ede
rim. 

Garp cephesi kumandanlığına ve Erkânı Harbiye Riyasetine yazılmıştır. 

Başkumandan 

Mustafa Kemal 

(Bravo sesleri) 

YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) - Aynı zamanda çekilen diğer telgrafı 

Garp Cephesi Kumandanlığına 

C. 5.10.1338 

1. Teşrini evvelin altıncı mukarrer içtimamızda Trakyarun, İzmir'de tesbit olunan esa-
sat dairesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine iadesini kabul eylemedikleri tak
dirde, tasavvur buyurulduğu veçhile, 617'de hemen İstanbul üzerine harekete geçiniz. 
Üçüncü kolordu, yakınından daha iki kolordu ile takip olunmalıdır. Çanakkale boğazına 
tahsis olunan piyade kuvvetleri de boğaza bir günlük mesafeye takrip olunabilir. Küçük pi
yade kıtaatının dahil olduğu boğaz üzerindeki bazı noktalar da piyade ve topçu ile takviye 
olunabilir. İzmir Liman tahkimatına ehemmiyet verdiriniz. 

2. Müzakere menfi neticelendiği halde, İngiliz generaline Trakyadaki düşmanı takip 
için İstanbul ve Çanakkale üzerinden icrayı harekât edecek kıtaatımızla İngiliz kıtaatı ara
sında bir sui tefehhüm vukuuna meydan bırakmamak için, icabedenlere şimdiden evamir 
ve talimat vermesi muvafık olacağını bildiriniz. Bu teklifi Fransız ve İtalyan generalleri mu
vacehesinde yapmak muvafık olur. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletine ve cevaben Garp cephesi kumandanlığına yazıl
mıştır. 

Başkumandan 

Mustafa Kemâl 

Mudanya Konferansı Reisi Garp Cephesi Kumandanı 
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İsmet Paşa Hazretlerine 

5 Teşrinievvel tarihli telgrafhamenize Heyeti Vekile ile Başkumandanlığın müşterek ce

vapları berveçhi âtidir. 

1. Karaağaç, Edirne şehrinin bir mahallesidir. 

Yunan ordusu ve idaresi Edirne şehrinin tamamen garbine çelulmehdir ve orada bü
tün şarkî Trakyada olacağı gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti teessüs etmelidir. 

2. Trakyanın tahliye ve bize teslimi katiyen gayrı muayyen bir zamana talik olunamaz. 
Tesellüm derhal başlıyacak ve bilâ inkıta devam edecek ve azami 30 gün zarfında tesellüm 
hitam bulacaktır. Tesellüm edilen her noktadan itilâf kuvvetleri ve komisyonları derhal çe
kilecek ve 30 gün hitanımda da itilâf komisyonları ve kıtaları bütün Trakyayı terk etmiş bu
lunacaklardır. 

Trakya'ya tecavüzün men'i tedabiri başkaca teemmül ve tespit olunmalıdır. Bu tedbir 
mutlaka kuvvet istihdamını zaruri kılmaz. Düveli müttefikanın bu hususu icabedenlere ih
tarı ve bize karşı tekeffülü bile maksadı temin edebilir. Düveli müttefikanın bu tarzı temi
natı hilafında hareket edenlere karşı ordularımızın derhal Trakya'ya geçirilmesinin hiç bir 
maniaya tesadüf ettirilmiyeceği de tabiîdir. 

3. Yunan ordusunun gerek Anadolu'dan ve gerek Trakya'dan alıp götürdüğü silahsız 
ahaliyi Yunan Hükümeti mukavelei askeriyenin imzasını müteakip derhal iade etmelidir. 
Esiri harp olan zabitan ve efradımızın dahi aynı zamanda iadesini talebederiz. 

4. Ekalliyetler hakkında verdiğiniz cevap muvafıktır. Filhakika bu mesele Mudanya 
Konferansı müzakeratı hududu haricindedir. 

5. Tatili muhasamat için Trakya'nın yalnız Yunandan tahliyesiyle iktifa mümkün de
ğildir. Her halde badettahliye hükümetimizin orada teessüs etmesi zaruridir. Yunandan 
tahliye edilecek olan Trakya'mızın itilaf devletleri tahtı işgal ve murakabesinde kalmasına 
hiç bir sebep ve lüzum yoktur. Şarki Trakya'nın Fransızlar tarafından işgali de mevzuuba-
his olamaz. Ancak Şarkî Trakya ile Yunan ordusu arasında Garbi Trakya'nın veya bir kıs
mının Fransızlar tarafından işgali mucibi emniyet olur. 

6. Prensiplerde ihtilaf hasıl olup müzakerata devam halinde dahi İngilizlerin boğazlar
da tezyidi tahşidattan ve tevsii tahkimattan ve emniyet bahş olmıyan tedabiri askeriye itti
hazından sarfınazar etmelerini talebederiz. 

Mukavelei askeriye akdinden soma da İstanbul ve Çanakkale'de İngiliz tahşidatı şaya
nı kabul değildir. 

Başkumandan 

Mustafa Kemal 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Bunlar açık olarak çekilmiş. Bu, şifre olarak Başku

mandanlığa yazılmış. 
Başkumandanlığa 

Konferans raporudur. 

İstanbul'a giden gemiler hamilen geldiler. Henüz konferans toplanmadı. Franklen Bu-
yon'un dediğine göre Londra ve Paris hükümeüerinin mukarreratı 7 Teşrinievvel öğleden 
evvel her halde burada olacak imiş. Şimdiye kadar teehhürü madde ve daha evvel hükü
metler mukarrer atından haberdar olmak kabil olmamasından imiş. Mezkûr mukarreratın 
bu akşam hangi saatte buraya vasıl olacağı kestirilemiyor. Murahhasları Mudanya'da bek
liyorum. 

6 Teşrinievvel 1338 7.40 sonradır. 
Garp Cephesi Kumandam 

İsmet 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - General Pelle ile Franklen Buyyon Başkumandan Pa
şa Hazretlerine bir telgraf çekiyorlar. O telgraflarda harekâta başlamayınız, diyorlar. Hülâ
saları budur. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Okunmasında bir mahzur var mı? Resmî değil mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim bir mahzur yok, fakat resmî bir şey değil. 

Başkumandanlığa 

6 Teşrinievvel saat 10 somada yazılmıştır. 

Konferans raporudur. 

Saat sekize çeyrek kala İngiliz Erkânı Harbiye Reisi gelerek sureti hususiyede mülakat 
istedi. Diplomatlardan şikâyet ve pek büyük müşkülattan bahsederek askerikte samimî ve 
emniyet ile konuşmak için geldiğini ve Trakya'nın nasıl olsa bizim olacağmı, emniyetsizlik 
gösterilmemesini ve saire gibi dostane ve hususî mahiyette şeyler arasında eski noktai na
zar larmda israr ettikleri manasım çıkardım. Londra'dan henüz cevap gelmiş ise de, açılıp 
hallolunmasını beklemeden geldiğini söyledi. Bundan soma saat sekiz buçukta konferans 
toplandı. Harington söze başlayarak saat iki buçuktan şimdiye kadar tehir etmeleri esba
bım uzun uzun anlattı. İstanbul'a gitmiş, Londra'ya yazmış, Gürzon Paris'e gitmiş, bu ge
ce Londra'ya gelecek imiş, cevap verecek imiş. İstanbul'da, mümessil, cevap gelmeden ha
reket etmemesini bildirdiği halde; bana söz verdiği için gelmiş. Trakya'da yangın olmadığı 
hakkmda malumat almış. Emir verilir verilmez tahliye yapılacak surette tertibat almış. Tay
yare ile de Trakya'da keşfiyat yapılarak tahribat olmadığım tahkik ettirmiş. Sabah saat se
kizde içtima teklif etti. General Şarpi aynı mazeret ve mesaiyi tafsil ederek, saat sekizi tek
lif ve İtalyan Generali teyit etti. Generallerin arzularına göre konferansın sabah sekizde ini
kat edeceğini tebliğ eyledim. 

Bundan soma İtalyan generali söz alarak bana hitaben : 

Büyük Millet Meclisi Hükümeti murahhası olan zatı âlilerine İtalya Hükümeti namma 
tebliğ yapıyorum. 

Muğlak olan mesailden en mühim iki nokta vardır. Birisi Edirne kelimesiyle tabyalar 
hattının Karaağaç istasyonu dahil olmak üzere Trakya'ya ait olacağı takayyütüdür ki, İtal
yan Hükümeti bu noktai nazarı kabul etmiştir. 

Saniyen; ekalliyeder hakkmda Büyük Millet Meclisi Hükümeti teminat verdiği halde 
Trakya'nın derhal Büyük Millet Meclisi Hükümetine teslimini kabul ettiğini şimdiden be
yan eder. Ve bunu müteakip inisiyatifi almış olduğunu ve bunu tekrar ettiğini beyan eyle
miştir. 

Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti namma hissiyatı hak ve adlinden dolayı 
İtalya Hükümeti murahhasına ve daima hak ve adalet tarafım iltizam eden Fransa murah
hası General Şarpiye teşekkür ettim. General Harington kendisinin de yarın sabah sekiz
de aynı teminatı verebileceğini katiyen ümit ettiğini söyledi. Konferansın yarın sabah sekiz
de içtimai için ayrıldık. Bu suretle mesaili esasiye halledilmiş veya İngiltere yalnız kalmış 
addaolunabilir. İtalya generalinin tebligatı meseleye bir mahiyeti katiye izafe ettiğinden 
ekalliyetler hakkmda kendisine umumî bir cevabı muvafık vermek mecburiyetinde olduğu
muzu zannediyorum. Ve İngiliz generalirün bu hususu, dünkü teklif metnini aynen kabul
de de mahzur görüyorum. Bu bapta bu gece cevap beklerim. İtalyan generali, Hükümeti
nin bize, İngütere'nin cevabmı beklemeden mukarrerat ittihaz etmemekte israr ettiğini de 
ayrıca ilave etmiştim. Şimdiye kadar mevzuubahis olmıyan üserayı harbiye meselesini 
Franklen Büyyon'a haber gönderdim. Bu gece ihzar etmeye çalışacaklardır. Bundan soma 
İngiliz mukavelesi mevzuubahis olmak icabedecektir. 

6 Teşrinievvel 1338 saat 10 somadan 
Mudanya'dan yazıldı. 

İsmet 
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Başkumandanlığa 
Konferans raporudur. 

Saat sekizde başladı. General Harington Trakya'da tahribat olmadığına dair memurla
rından aldığı telgrafnameler ve bilhassa yaptırdığı tayyare keşfîyatı hakkmda malumat ver
di. Teşekkür ettim ve çarei asliyeye biran evvel vasıl olmayı ümit ettiğimi bildirdim. İştirak 
etti. Hükümetinden şimdiye kadar henüz talimat almamış bulunduğunu Gürzon'un gece 
saat onbire kadar Paris'te bulunduğundan malumatlar olduğunu, fakat telsiz ajansların
dan sızan malumata nazaran iyi ve ümitbahş bulunduğunu bildirdi ve konferansın teeh
hürü içtimaını teklif etti. Müteakiben söz alan Fransız ve İtalyan generalleri teehhürün za
rurî ve gayri kabüi içtinap olduğunu izah, teehhürü müzakerat teklifine iştirak ettiler. Ar
zuları üzerine konferansı öğleden soma saat beşe tehir ettim. 

Arada, üsera meselesini halletmekliğimizi mevzuubahis eyledim ve sivil üsera üe üse-
rayi harbiyenin sulh konferansının inikadına kadar Yunanistan tarafından iade edilmiş bu
lunmasını talebettim. Buradan münakaşatı medide çıktı. Evvelâ hepsi bunun büsbütün ye
ni ve Hükümetlerinin yeni talimat ve kararına müftekır bir mesele olduğunu ve İzmir'de ta
karrür eden mevad meyanında dahil olmadığını bildirdiler. Sivil üserayı daha ilk içtimalar-
da mevzuubahis etmiş ve müsait bir karara iktiran ettirmiş olduğumdan bu kısmına diye
cek olmadığım ve üserayi harbiyeye gelince, bu kabil askerî konferansların mevaddı asliye
si meyanına tabiatan dahil bir meselei askeriye olduğundan bunun yeni veya harici selâhi-
yet addedilemiyeceğini müdafaa ettim. Çekildiler, uzun uzadıya görüştüler. Teklifleri; be
nim tarafımdan bir nota ile bunun talep ve kendilerinin de tervicen hükümetlerine iblağ 
edilmesi zemininde oldu. Bundan tekrar münakaşatı medide çıktı. Sivil üseranın kamilen 
tarafımızdan serbest bırakıldığı halde Yunanistan'ın evlatlarımızı mahpus bulundurmasına 
derhal nihayet vermek muhik olduğunu müdafaa ettim. İtalyan teyit etti. 

Üserayı harbiyeye gelince; evvelce de bunun bir mübadele şeklinde mi olduğu sualine 
karşı bir mübadele şeklinde olmadığını ve Yunan ordusu vaziyetinde olan ordular için usul
den olduğu cihetle yalnız Yunanistan'ın iadesi mevzuubahis olduğunu tasrih ettim. Hülâ
sa Trakya'nın bize teslimi gibi meselei asliye hallolmazdan evvel İngilizlerin eline diğer bir 
mesele vermemek için, meseleyi muallâkta bırakmayı tercih ederek sivil üsera meselesinin 
hallolunmasına ve mukavelemize rapta hazırlanmış bir mesele addettiğimi ve üserayı har
biye meselesini de hep birden hükümetlerimize derhal iblağ edeceğimizi tebliğ eyledim. His
settiğime nazaran üserayi harbiye meselesi her halde hükümetleriyle muhabereye kalacak
tır. Üserayi harbiyenin istihsaline bütün kuvvetimle çalışacağıma şüphe yoktur. Ancak bu 
hususta Başkumandanlığın imkânı bana mı ihale yoksa 6 Teşrinievvel 1338 tarihli telgraf -
namesinin üçüncü maddesinin tamamen istihsalinde İsrar mı ettiğini bümek mecburiyetin
deyim. Franklen Buyyon İzmir'de mevzuubahis olmıyan bu mesele için konferansı temdit 
etmek muvafık olmıyacağını iddia etmektedir. Üseramızı kendisinden kuvvetle talebettim. 
O da burada ve Paris'te çalışacağını vadetmiştir. 7 Teşrinievvel saat on buçuktan evvel arz 
edilmiştir. 

Garp Cephesi Kumandam 

İsmet 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Şu telgrafa şu cevap verilmiştir. 

Mudanya Konferansı Reisi Garp Cephesi Kumandanı 

İsmet Paşa Hazretlerine 

1. Ekalliyetler hakkmda mutlaka mukavelei askeriyeden bahsedilmek zarurî ve konfe-
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ransı biran evvel intaç noktai nazarından elzem görüldüğü takdirde General Harington'un 
teklif ettiği metni ikinci maddede olduğu gibi tadilen kabul etmek caizdir. 

2. Gayri müslimlere müslümanların haiz olduğu serbesti ve hukuku medeniye ve şah
siye temin olunacak ve nazarı kanunda seyyan bulunacaklardır. 

3. Askerî üsera meselesi için müzakereyi tatvil etmemek müreccahtır. Bu husus hak
kında başkaca teşebbüs de takibedüir. Mahaza tarafı devletinizden imkânın istihsaline bez
li himmet buyurulmalıdır. 

Başkumandan 

Mustafa Kemal 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Şimdiye kadar olan muhaberat budur. 

NECATİ BEY (Erzurum) - Beyefendi bu hususta Hükümetin noktai nazarı nedir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Malûmu aliniz evvelce de arz ettim ki, Mudanya'daki 
konferans askerî bir konferanstır. O suretle küşad edüdi, o suretle devam etmektedir. On
lar meselenin içerisine askerî hususunun haricinde bazı meseleler de koydular. Başku
mandan Paşa Hazretleri Heyeü Vekile ile müzakere etti ve Heyeti Veküe üe bazı müşterek 
kararlar ittihaz edüdi. O kararlar tebliğ olundu. Binaenaleyh hangi nokta hakkında Hükü
metin noktai nazarını soruyorsunuz? 

NECATİ BEY (Erzurum) - Harekâü askeriye hakkında Hükümetin noktai nazarı vardır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Malûmu âliniz Misakı Millî hududunun istihsaline ge
rek Hükümet, gerek ordu memurdur. Misakı Millinin hududu nerededir? Şüphesiz Misakı 
Milli hududunun istihsali gerek hükümetin ve gerek ordunun vazifesidü. Bu hususta lâ
zım gelen şeyleri bütün yapacaktır. Fakat Misakı Mülinin tahakkuku için çalışdıyor. Yoksa 
memleketi felâkete sürüklemek için çalışılmıyor. Tabiî bu noktayı da Hükümet kemali 
ehemmiyetle derpiş etmektedir. Bendeniz bütün bunları Başkumandanın müsaadesiyle 
Heyeti Âliyenize malûmat kabüinden olmak üzere arz ettim. Onun için muhaberat benim
le İsmet Paşa arasında olmadığı için, Başkumandanın müsaadesiyle okudum. Muhaberat 
Başkumandanla İsmet Paşa arasındadır. Bu nokta hakkmda nazarı dikkati Âlinizi celbet-
mek isterim. Başkumandan Paşa hazreüerinin verdiği bir cevaptan Hariciye Vekâletine su
al soracak olursanız o suale cevap veremem. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Mudanya Konferansı hakkında cereyan eden muhaberat
ta Hükümete ait hususat da vardır. Bendeniz bu muhaberat arasında sırf siyasi olan bazı 
nikatı görüyorum. Kararlar vardır. Bu kararları ancak hükümetler yapar ve hükümet bu 
hususu takarrür etürerek kendi arasında tezekkür etmiş midü? Mesele yalnız askerî değü-
dir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Hariciye Vekâleti kendine ait olan hususatta mesuli-
yeü müteahhittir. Hükümete ait olan cevabı da Heyeti muhteremenize İcra Veküleri Heyeti 
Reisi verü. Hariciye Vekâletine ait telakki ettiğiniz bir cihet varsa cevap vereyim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Pek kuvvetle zannederim ki, son zamanlarda muhtaç 
oldukları veçhile, bunu da müspet bur surette kabul edecekler. Ancak üç gün sonra tat
bikatta menfi neticeler çıkarmak için. Yunanlüar da bu esnada yeni tevellütlü kurra ef
radım almaktadır. Diğer hususatı askeriyeden sarfınazar ediyorum. Ancak Yunan hırsına 
ve Loid Corc'a alet olmak içindir. Moskova'da ve Paris'te Hariciye Vekâleti ne gibi tedabir it
tihaz etmiş ve ne gibi teminat almıştır? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Hariciye Vekâleti bu husus için lâzım gelen tedbirleri 
yapmıştır. Terettüp eden mesuliyeti üzerime alıyorum. Hariciye Vekâleti şimdi cevap vere
mez. 
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TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - O halde Hariciye Vekâleti mesuliyeti deruhde ediyor. 

TAHSİN BEY (Aydın) - İzah buyurduğunuz bu mesail üç devleti ecnebiye ile muhasım 
bulunduğumuz bir devlet hakkındaki müzakerattan ve münasebattan ibaret bulunduğu 
için, bunun her noktasında zatı âlinize sormak hakkımızdır. Çünkü biz bu sualleri Dahili
ye Vekâletine tevcih edemeyiz. Bu böyle olmakla beraber, zaü âlinize sorarım; bizim bir çok 
sivil ahalimizi mernleketimizden sürmüş ve Yunanistan'a götürmüş olan düşmanın ve bu 
kadar halkın iadesini temin etmek için İzmir'de yüzbinlerce Rum ve Yunan ahalisini garni
zonlara sevk edip tutmak ve onları, biran evvel zulüm altında inlemekte olan islâm kardeş
lerimizi kurtarmak için elimizde kuvvetli esbabı müdahale olarak kullanmak var iken, ne 
gibi bir esbab ve mütalaaya mebni hükümet onların vapur vapur harice çıkmasına müsa
ade ediyor? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Çocuk ile kadınlar çıkıyor. Soma diğerleri de temin 
edilmişti. Beyefendi hepsi gitmiyor. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Soma beyan buyurduğunuz bir mesele vardır. Orada kırk tane 
köyün yakıldığına dair bundan dört gün evvel buraya bir haber vasıl olmuştu ve Meclisi Âli
yi bugüne kadar neden haberdar etmediniz? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Filan köylerin yakıldığım gelip Meclise mi arz edeyim? 
Belki Mudanya'daki müzakerat bunu şey ediyor. (Kâfi sadaları) 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Bazı rüfeka, Hükümetin, noktai nazarı
nı anlamak istiyorlar. 

Başkumandanlığın cephe kumandanlığına tebliğ ettiği evamirde Hükümet yalnız ma-
lumattar olarak kalmamıştır. Müzakere etmiş ve karar vermiş ve Başkumandanlıkla tevhi
di harekât etmiştir ve her noktasmda bilerek mesuliyeti üzerine almıştır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Beyefendi; biz de bunu bekliyorduk. 

RAUF BEY (Devamla) - Başkumandan Paşa Hazretleri bu son konferansın küşadmdan 
beri orada ceryan eden müzakerattan hatve be hatve Hükümeti haberdar ediyor ve mühim 
hususatı müzakere ediyoruz. Alelhusus siyasî nikat geldiği zaman, hatta müttefıkan karar 
alarak tebligatını o suretle icra ediyorlar. Hükümette hiç ayrılık olmayarak müttefikan ve 
müttehiden çalışılıyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - İcra Vekilleri Reisi muhteremi buyuruyorlar ki; Hükümet, 
Heyeti Vekilede dahi bu meselede bütün mesuliyeti üzerine alarak Başkumandanlıkla be
raber hareket ediyor. 

Bir defa mesuliyeti isterlerse üzerlerine alsın, isterlerse almasınlar. Bunu hangi ka
nunla yapıyorlar ve bunlar hangi kanunla mesul edilecek? Yani Heyeti Vekiîenin mesuliye
ti hakkında bir kanun var mıdır? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Kanunsuz yapar, kanunsuz. Allah bu memleketi kurtar
sın. 

RAUF BEY (Devamla) - Bu Mecliste her hangi bir hadise üzerine ittihaz edilecek karar 
kanun olur ve ona karşı mesuliyeti kabul ederiz. Heyeti aliyeniz karar verir, kanun yapar. 
Mesuliyet ve cezamızı tayin edersiniz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Beyefendi, burada bir hudut meselesi mevzuubahis ol
maktadır ve bu hudut meselesi -yani Trakya'nın hududu milliyesi- bir meselei askeriyedir, 
deniliyor. Bu meselei askeriyenin içine bir meselei siyasiye ve esasiye giriyor ve diyorlar ki 
: "Hudut suyun ortasından geçsin." Bu nasıl takarrür ediyor ve bu takarrür eden hudut 
bizim menafiimizi temin eder mi? Ortada bir meselei siyasiye müzakere edilmekte ve Trak
ya hududu çizilmektedir. Bu hudut belki nikatı askeriyeden çiziliyor. Fakat bunda m emle -
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ketin bir haysiyeti de vardır. Mesela; Meriç nehri bir tarafın elinde olmak lâzım geldiği gibi, 
şimendiferin de diğer tarafta olması lâzım gelir gibi bir kanaat hasd oluyor. Mudanya'da 
yalnız askeri mesail müzakere olunmuyor. Siyasî mesail de mevzuubahis oluyor. Halbuki 
orada Hükümetin; hiç bir siyasî memuru ve siyasî hiç bir vazifesi yoktur. Vaziyeti siyasiye-
de bu noktaya, Hükümetin nazarı dikkatini celbederim ve cevap isterim. 

İkinci mesele : Müsaade buyurun, Hükümet ekalliyeder hakkında orada bir karar teb
liğ ve taahhüt altına girmektedir. Bendeniz bunu dahi sayam nazar görüyorum ve Mudan
ya Konferansını, bendeniz siyasî bir konferans olarak görüyorum. Bu siyasî bir konferans
tır. Hükümet temessül etmiyor. İzah buyurmanızı rica ederim. 

RAUF BEY (Devamla) - Hudut hakkındaki sualinize cevap vereyim. Hudut meselesin
den bahsedilirken daima Edirne'nin ve Meric'in garbinden bahsediliyor. Yani nehrin orta
sı ve sol sahili mevzubahis değildir. Bunda Hükümet menfaati azime görüyor. Garp sahili 
ve garbinde kelimesini kullanmak muvafıktır. Çünkü, bugünden mufassal hudut müzake
resine girmeyi mahzurlu görüyoruz. Edirne'nin garbi, bize 1914 hududunu temin edecek 
derecede olduğuna kuvvetle itimadımız vardır. Bunda daha ziyade münakaşata girmekte ve 
bunu teferrüatiyle tespit etmekte Mudanya Konferansında ve bilhassa sulh konferansından 
evvel Hükümet, faydadan ziyade mazarrat görüyor. 

İkinci sualinize cevabım; ekalliyetler hakkında Hükümetin mukabil teklifi tetkik buyu-
rulacak olursa Misakı Millide kabul ettiğimiz esasattan daha çok nâfi olduğu görülür. Hiç 
başka bir hukuk tanımıyoruz ve binaenaleyh kanun nazarında müsavi addediyoruz. Buna 
muvaffak olursak bunun her türlü mesuliyetini kabul ediyoruz. 

ŞEREF BEY (Edirne) - Efendiler, Meclisi âli ve Türk Milleti Misakı Millisini Başkuman
danına ve Başkumandanın eline tevdi etti. Başkumandan da orduyu eline aldı ve ordusu
na arş dedi, bilâ endişe yürüttü. İzmir şehrinde bir duruntu hasıl oldu. Yoksa bu adam al
dı yürüdü. Bunun önüne duracak hiç bir şey yoktur. Binaenaleyh, askerî konferans dedi
ler. Mudanya'da bir konferans akdettiler. Mütareke konferansı deyiniz, ne derseniz deyiniz. 
Konferans oldu ve hâlâ da olmaktadır. 

Şimdi okunan Hariciye Vekilinin okumakta olduğu şey hakkmda bendenizin nazarı 
dikkatini celbeden üç nokta vardır. Bu nikat hakkmda söz söylemek isterim. Mademki Hü
kümet, yani İcra Vekilleri Reisi... Doktor Tevfik Rüştü Bey içtimadan soma konuşurlar. Bu
rası musahabe yeri değildir. Dışarıda İcra Vekilleri Reisi ile istediğiniz kadar musahabe 
edersiniz, Mecliste edemezsiniz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Reis Bey, bir noktayı izah etmek isterim. Rica ederim, 
sözlerini ihlal edecek bir hareket yoktur. Dinleyip dinlememek meselesine gelince, o bana 
aittir. 

ŞEREF BEY (Edirne) - Dinlemezsiniz o başka. Fakat İcra Vekilleri reisini meşgul ede
mezsiniz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Dinlemek mecburiyetinde değilim. 

ŞEREF BEY (Edirne) - Söyleyemez, dinlersiniz. Söz şimdi benimdir. Siz susarsınız, din-
lemiyebilirsiniz. Esasen sizin lütfen istimamıza muhtacı aczden değilim. Siz gülersiniz, ben 
kahkahalar salıveririm. Burası darülmecanin değildir. 

Binaenaleyh efendiler, Edirne dahil olduğu halde noktai nazar gayet doğrudur. Edir
ne'nin garbi diye yapılan şey doğrudur. Bu felâketi en çok çeken biziz. Fakat bir nokta var 
ki, düveli itilafiyenin Edirne'deki hattı, yani Lüleburgaz ile Edirne arasındaki şimendiferi 
kontrol altına alması veya elinde bulundurması felâketi muhikkadır. Yalnız Karaağaç'm 
Edirne'de kalması da kifayet etmez. Ben bilirim ki, İsmet Paşa (1914) hududunu herkesten 
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iyi bilir. Çünkü o hudut yapılırken kendisi o komisyonun içinde dahildi. O hududu bilir. 
Biz buradan arkadaşlarla kendisine yazdık. Bunu Hükümet halledecektir. Noktayı iyi bul
muştur. Yani Edirne'nin garbi denilmesiyle, bittabi Edirne'nin ta garbinden geçen hattın 
Edirne'nin garbinde kalacağı tabiidir. Fakat efendiler, İngilizler, dünyada iki millet vardır 
ki, affedemezler. Biri biz, diğeri Fransızlar, Fransızlara karışmam. Fakat bizi affetmiyecek-
lerdir.Dünyada ve bütün tarihte, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin İngiliz siyasetini uğrat
tığı hezimet kadar bir hezimet görülmemiştir ve İngilizler böyle bir hezimete şimdiye kadar 
uğramamışlardır. 

HACİM MUHİTTİN BEY (Karesi) - Şeref Bey, Büyük Mület Meclisi İngilizlerin affına 
muhtaç değildir. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Efendim, af kelimesi burada manayı hakikisinde masruf de
ğildir. Yani bu intikamı bırakmıyacaktır. Şimdi bu hezimeti siyasiyeye uğrayan İngilizler ka
pana tıkılmış sıçan gibi tepiniyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin eline kuy
ruğu geçmiştir. Binaenaleyh kımıldadıkça batıyor. Şimdi ona doğru gidiyorsun. Kemali ifti
harla gördük ki Başkumandan İngilizlerin şeylerine ehemmiyet vermedi, yürüdü. İşte söz 
burada, siyaset bunda, hikmet bunda. Ordu yürüdü mü mesele bitti. Ben zaten konferans 
taraftarı değilim. Ordu yürüyecekti. İngilizler aman diyecekti, titriyecekti. Bu olacakü. 

Yaptıkları mezalime gelince; işte resmen riyasete veriyorum. Bir defa da okuyayım. Ya
ni İngilizler ne kadar derlerse desinler, hepsi yalandır. Biz tayyarelerle baktık, mezalim ya
pılmıyor diyorlar. Efendiler, Mudanya Konferansı başladığı gün benim evladımı Edirne'den 
götürdüler. Evladım ile tam 1 500 kişiyi Edirne'den semti meçhule götürmüşlerdir. 168 kö
yün kadınlarını camiye doldurdular, ırzlarına geçtiler. Efendiler, bunları yapan vaktiyle bu
rada isyan etmiş olan ve şimdi de Yunanlılar tarafından Anadolu'dan nakledilen çerkezler-
le, abazalardır. "Lanet olsun" sesleri. Evet efendiler, yapan bunlardır. Orada imha taburla
rı yapmışlardır. Sabalan'dan Çorlu, Kırkkilise taraflarına kadar imha taburları yapmışlar
dır, ahali isyan etmişlerdir, ahalinin silahları yoktur. İsyan eden ahali 2 800 Yunanlıyı te
pelemiş ve hududa sürmüşlerdir. 

Türkler Saray ve Vize kazası Hükümetini basmışlardır. Orada kanlı bir mücadele de
vam ediyor. Fakat köyler yanmıştır. Edirne şehrinde sokakta gezenleri kurşunla öldürüyor
lar. Tabu tayyare ölenleri göremez. Benim çocuğumla giden biçarelerden haber yoktur. Tay
yare onları nereden görecek? Mütarekeden sonra Lister denilen habis... Yusuf Kemal Beye
fendi Avrupa'ya giderken karşı gelen habis, Lister, yani Allah'ın habasetle yarattığı bir 
adam İngilizlerin mümessili idi. Bütün mezalim onun gözü önünde tertip edilerek yapılmış
tır. (Kim bu adam sesleri) Edirne'de İngiliz mümessilidir. Hereke'den beraber geldi, beraber 
İstanbul'a gitti. Yüzbaşı veya binbaşı rütbesinde İngüiz mümessüi. Her ne ise onun şeysile 
yapılıyordu. İngilizler notada bir Yunan beldesi olan Tekfurdağı demişlerdi. Halbuki Tekfur-
dağı baştan başa bir Türk beldesidir. Orada yalnız iki mahalle gâvur vardır. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) - O da Ermeni. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Evet. Oraya İngilizler gitti. Çünkü onların da hattı guruz ve sa
ire diye hattı vardı. İsbat etmiş olmak için İngilizlerin tertibatı olarak Tekfurdağı ile Malka
ra arasında bulunan köyler 800, 900 haneli bütün Türk köyüdür. Şimdi oraları imha 
ediyorlar. Soma Lüleburgaz'dan topladıkları 1 700 bilmem ne kadardır. Bunlar Palavidiz 
zindanlarındadır. Bolu Mebusu Fuad Beyin pederleri ihtiyar muhterem bir adam 18-19 ay
dır hapisanede. Bugün bu konferansı İngiltere'nin uzatmasmm yegâne sebebi, Trakya'nın 
tamamiyle imhasını temin içindir ve bizim Garbi Trakya'da bile pilepisit yapacağız diye Gar
bi Trakya'nın şikâyeü Meclisimize geliyor. Bunları, saf, saf fevca garbi Trakya'da hepsini 
bağlayıp götürüyor, gidiyor. Bu on günlük vekayidir ve bu vekayi Erkâm Harbiyei Umumi-
yeye de gelmiştir. Yani benim okuduğum rapor. Erkânı Harbiyei Umumiyeye gelıniştir. Şim-
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di oradaki İngiliz generali bizim oradaki mebus arkadaşımıza; biz tayyare ile baktık. Hiç bir 
mezalim yapmadılar demiş. Ben şahsen Büyük Millet Meclisi azası sıfatiyle size söylüyo
rum. Ben Trikopis'i öldüreceğim. Siz de beni burada asm. İşte size söylüyorum. Bunu yap
mazsam namussuzsun deyin. Burada çıkıp da benim evladıma yaptılar, götürdüler, benim 
yapacağım iş bu. Buradan çıkar çıkmaz, İstanbul'a telgraf yazacağım, benim çocuğumu ve 
beraber götürülenleri getirmezseniz ben gidiyorum; Trikopis'i, Diyatiyes'i öldürmeye gidiyo
rum. Açık söylüyorum, bu kadar. Hesap budur. Bundan sonra beni de şuraya asarsınız. Ve 
şu herifi şuraya asdık dersiniz., açık bir lâf. Mezalim yapılmıyor, ne imiş? Ben böyle sözle
ri dinlemem. Mezalim tamamiyle vardır, mürettep ve muntazam plan dahilinde mezalim ya
pılmıştır ve yapılmaktadır. Ama ordu yürüyor. Evet benim imanım var. Fakat ben kızıyo
rum, niçin ordu İzmir'de durdu. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Reis Bey ben yalnız bü noktayı istirham ediyorum ve 
izah edilmesini isterim. Meclisin nezaheti namına. Burası Darülmecanin değildir, kendime 
edüen hitabın geriye alınmasını teklif ederim. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Sen istediğin kadar sıçrarsın. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Mecnun sensin. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Ne bağırıyorsun, benden sonra kozunuzu alırsınız. Ben sana 
değil, seksen bin okka olana papuç bırakmam ha; sana değil. 

REİS - Efendim; sekiz dokuz arkadaşınız söz almıştı. (Müzakere yoktur sesleri) Müza
kereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

Efendim celsei hafi bitmiştir. Celsei aleniyeye geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiş tür. 

(Zabıtta okunmayan, fakat dosyada bulunan bir vesika) 

Fransız Reisi Vükelâsı ve Paris Konferansı Reisi 

M. Puankare'ye; 

Üç devleti müttefika tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine verilmiş olan 
23 Eylül 1922 tarihli notaya Hükümetim tarafından bir kaç güne kadar ayrıca cevap veri
leceği, Türkiye Orduları Başkumandanlığı nezdine ahiren muvasalat etmiş olan M. Frank
len Büyyon'un Paris Konferansında toplanmış olan devletler murahhaslariyle mutabık ka
larak verdiği teminata ve âdilâne bir sulhun serian tesisi için derhal müzakerata başlana
cağına itimat ederek, İstanbul ve Çanakkale üzerinden ve Yunan orduları arkasında büâ 
fasüa devam eden harekâtı askeriyemizin derhal tevkifine emir verilmiştir. 

M. Franklen Büyyon'un verdiği teminat Türkiye haklarının temini için itilâf devletleri
nin mütehassis oldukları hissiyatı adaletkâraneyi tavzih ve telkin eylemiştir. Ancak Trak
ya'nın Yunan ordusunun işgali ve Hükümetin idaresi altmda bir gün fazla devamı hayatı 
her gün mehaliki ve Türkiye halkınca gayrı kabüi tasvir ızdırabı daî olduğundan, Edirne da-
hü olduğu halde, Meriç garbine kadar Trakya'nın derhal tahliyesiyle Büyük Millet Meclisi 
Hükümetine teslimini acilen tatbik eylemek icabetmektedü. 

İşbu müstacel hususatı takdir ettirmek üzere, Mudanya'da müttefikin generalleriyle 
bir konferans akdi düveli itilâfiyenin arzu ve tekliflerine tevafuk ettiğinden, konferansın 3 
Teşrinievvel 1338'de Mudanya'da inikadı teklif olunur. Mudanya konferansına tarafımızdan 
Garb Cephesi Orduları Kumandam İsmet Paşa bizzat memur edilmiştir. Yevmi mezkûr 
münasip görüldüğü takdirde konferansa memur olacak generallerin tayin ve iş'arını rica 
ederim. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 910 : 930 

YÜZ ON BEŞİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

9 Ekim 1922 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisâni Doktor Adnan Bey. 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Efendim şu günlerde cereyan et
mekte olan Mudanya Konferansı hakkında son iki gün zarfında, yani geçen gün Mechsi Âli
ye arz ettiğimiz günden bu güne kadar almış olduğum şeyleri arz edeceğim. Binaenaleyh 
zapta geçmesine lüzum yok. 

REİS - Efendim, müsaade buyurunuz, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey celsei Hafiye 
teklif ediyorlar. Kabul ediyor musunuz efendim?.. Kabul edilmiştir. 

8. - Mudanya Konferansı 

YASİN BEY (Gaziantep) - Efendim Hariciye Vekâleti bunu Meclisin tasvibine arz etmi
yor ki zapta geçsin. Binaenaleyh hafiyen hasbühal gibi bir şey oluyor. Hasbühal zapta geç
mez. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Reis Bey, o halde sabık zabıt kabul edilmiştir. 

REİS - Tashihen. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) - Geçenlerde Mustafa Kemal Paşa Hazret
leriyle Franklen Büyyon arasında cereyan eden müzakerat hakkında maruzatta bulunmuş
tum ve bu mesele hakkında da arz etmiştim. Bugün de onları harfiyen okuyorum efendim. 
Tarihleri 6 Taşrimevveldir. 

6 Teşrinievvel 1338 sabahı Mudanya'daki Fransız zırhlısı vasıtasıyla Dersaadet'teki Ge
neral Pelle'den, namı devletlerine ve Fraklen Buyyon'dan namı aciziye varit olan iki kıt'a 
telgraf sureti berveçhi zir maruzdur. PeUe'nin telgrafhamesinde yalnız bir nokta, Trakya'nın 
şimdiden teslim olunmaması olunca meselenin ehemmiyeti asliyesi derkârdır. Çünkü Trak-
yayı müttefikinin tahtı işgalinde tutması sarih bir vaziyet olduğu gibi, Trakya'yı bize teslim 
etmek de sarih bir vaziyettir. Müttefikler Trakya'yı, hakikati halde tahtı işgallerinde tutmak 
kararıyla zahiren bize teslim etmiş olmak vaziyetini takındılar ve bu suretle bize zararı olan 
bir şeye, Trakya'da bizi İstanbul Hükümeti vaziyetine sokarak maddeten ve manen hâkimi-
yetieri altına almak istiyorlar. Trakya'yı tahtı işgallerinde tutmak kararını verirlerse, bunun 
için bizimle müzakereye lüzum olmadığı mütalâasındayım. Harington'dan buraya isal edi
len bir habere göre, takriben 6/7 soma buraya gelebileceğim bildiımiştir. 

Dersaadet'te Fransız fevkalâde komiseri tarafından Garp Cephesi Kumandam İsmet 
Paşa Hazretlerine yazılan telgrafın kopyasıdır. 

"Âtideki telgrafnamenin Mustafa Paşa Hazretlerine keşidesi rica olunur : 

Mudanya Konferansında Türk halkının mütalabatı esasiyesine hiç bir suretle dokun
mayan yalnız bir nokta üzerinde müşkülat hâsıl olmuştur. Sizin kabul edebileceğiniz bir 
sureti halli ben tasavvur edeceğim. Kaniyim ki hükümet de tasavvur edecektir. Kaviyen 
ümit varım ki, Türkiye'nin taalisi için, o kadar sarfı himmet eden zâtı devletleri işi yeni bir 
harp ile tehlikeye koymazlar. Derhal müstacel bir karar ile Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinden kendi hükümetimin istediği teklifatı sulhiyedir. Bize ve müttefik olan devletlere iti
mat bahş buyurmanızı istirham Eylerim." 
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Paşa Hazretleri tarafından verilen cevaptır. 

Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretlerine, 

Âtideki telgrafnamenin Dersaadet'teki General Pelle'ye keşidesinin temin Duyurulması
nı rica ederim. 

İstanbul'da General Pelle'ye: 

Türk halkının mütalebatı esasiyesinin bir noktası üzerinde müşkülât hâsıl olması mu
cibi teessür olmuştur. İsmet Paşa'dan aldığım son telgrafda İngiliz ve İtalyan generallerinin 
Trakya'yı bize teslimden istinkâf ettikleri ve müttefikinin askeri işgalleri altında bulundur
makta devam etmek istedikleri anlaşılıyor. Bu nokta malûm olduktan sonra Franklen'in bu 
suretle müttefikinin yedinde kalması 23 Mart tarihli nota ahkâmına ve Mösyö Franklen 
Buyyon'un teminatına mugayir görülmektedir. İlk anda ve bizim için en mühim noktada iti
laf arzusunun sarih olmaması ve Trakya'yı ellerinde bulundurmak suretiyle bize bir tazyik 
icra etmek fikrini verecek mahiyette olduğundan bizi büyük tereddüt ve hayretlere duçar 
etmiştir. Âmâli Sulhperverane ve pek meşru olan metalibimize bu suretle itilafgirizane mu
amele olunmasını Fransız hükümetinin muvafakat etmeyeceğini ümit ettiğimizden, vaat 
buyurduğunuz tavassutun neticei füliyesine intizar eyleriz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi Başkumandan 

Mustafa Kemal 

İkinci tel : Franklen Buyyon'dan : 

İsmet Paşa HazreÜeri buraya gelince zatı devletlerinin telgrafnamesini bana verdi. Ce
reyan eden ahvali berveçhi ati arz ederim. 

Dün İstanbul'a gittim ve derakap meseleyi hal etmeyi kendilerine anlattım. Trakya'yı 
Türkiye'ye vermek için talimatı katiye almak üzere Londra ve Paris'te Heyeti Vekilenin bu 
sabah içtimaını teklif ettim. Muhaberatı telgrafiyenin müşkilâtına ve saatlerdeki farka bi
naen bu akşamdan, belki geceden evvel cevap alabilmek bilfiil mümkün değildir. Vadeyi kı
sa yaptığımızdan dolayı hata etmişiz. Bir güne kadar ittihaz etmezden evvel, bunu zâtı şâ
millerinden talep ve istirham ederim. Konferans bu akşam ve yarın sabah içtima edebile
cektir. Eğer Konferans memnuniyetbahş neticeye iktiran etmezse, şimdiye kadar adaleti 
müdafaa eden Fransa'nın kararını arz etmek için müsaadei sâmîlerini istirham eylerim. 

6. . 10 . 1338 
Muhibbi İhtiramkârınız 

Franklen Buyyon 

Paşa Hazretleri tarafından Mösyö Franklen Buyyon'a. 

Garp Cephesi H. ımandam İsmet Paşa Hazretlerine Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fev
zi Paşa Hazretleri! <: çekilen telgrafnamelerdir : 

Telgrafnamenizi aldım. 23 Mart tarihli nota ile düveli müttefika tarafından Trakya'nın 
bize iadesi vaat edildiği halde Mudanya'da İngiliz generallerinin istinkâf etmeleri müttefikin 
işgali askerisinde bulundurmak istemeleri bizce hüsnü telakki edilmemiştir.Harekâtın te
vakkufundan hâsd olan konferansın devamından tezahür eden mehaziri askeriyeyi nazarı 
dikkati âlilerine havale ederim. Vaz'iyeti haziranın bir an evvel müspet bir neticeyi iktiranı 
menafii hayatiyemizdendir. İtimaden, konferansın bu akşam ve yahut yarın akşamki kara
ra intizaren harekâtın başlaması için verdiğim emrin tehiri icrasmı İsmet Paşa Hazretleri
ne yazdım. Mesaili dostanemizden müspet bir netice hâsıl olacağmı kuvvetle ümit ederim. 

Geçenki maruzatımdan soma aldığımız ilk telgraf şudur; yani Başkumandanlığa çeki
len telgrafdır: Hepsi Başkumandanlıkta oluyor. İsmet Paşa çekiyor. 
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7.10.1338 öğleden evvel saat ikide içtima olacağı ümit ediliyor. Ankara ile irtibatın mu
hafazası haizi ehemmiyettir. 

General Harington'un diğer general yedile gönderdiği bir mektubu aynen takdim edi
yorum. Cevabım da ayrıca arz edilmiştir. (8 Teşrinievvel 1338 öğleden sonrada yazılmıştır.) 

Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa Hazretlerine. 

Paşa Hazretleri, İngiliz kıtaatı Başkumandanı sıfatıyla ifade ediyorum. Zatı âlileri tara
fından, Ankara Millet Meclisi hükümeti sıfatiyle, verilmiş bulunan ve her türlü muhasema-
tın ve harekâtın tevakkuf edeceği hakkındaki vaitlerinize rağmen, bu harekâtın devam et
miş olduğu hakkmda nazarı dikkati devletlerim celbetmeyi arzu ederim. Elimdeki sarih ma
lûmat gösteriyor, ki Çanakkale'de kıtaatımızın hemen yanındaki süvari kıtaatınız piyade ile 
getirilmiş ve bu noktada gayet ciddi bir vaziyet ihdas edilmiştir. Elimde deliller de vardır, ki 
bir fırka kadar tahmin edilen bir kuvvet topçu ve süvari ile birlikte Yarımca'daki hududu 
geçmişler ve hali hazırda Karayakub'a gelmişlerdir. Aynı zamanda Türk süvarilermin Ya
rımca ve Şile'ye geldiklerini haber aldım. Demek oluyor ki bitaraf mıntakalara tecavüz edil
miştir. Bu harekât müttefikin generalleri ile zatı devletlerinin muslihane bir surette tesviye 
bulmaya çalıştıkları bir anda vukubuluyor. Evvelki iş'aratımızda beyan etüğim veçhile, bi
taraf mıntakada tecavüzün mesuliyeti bu tecavüzü yapmış olanlara ait kalacaktır, Muha-
semattan içtinap etmek için elimden gelen her şeyi yaptım ve emrim altındaki zabıtlar ve 
kıtaat, göstermiş oldukları itinalardan dolayı her türlü takdire lâyıktırlar. Bütün bu hare
kâtın konferansın nihayetine kadar tevkifi zımnında evamiri katiye lâzimeyi ita etmesi lü
zumunu Ankara Büyük Millet Meclisi hükümetine arz etmesini ve bu hususta bana temi
nat verilmesini zatı devletlerinden rica ederim. 

Zatı Devletlerinin Sadık Bendesi 

Olması Şerefiyle Mübahi 

Harington 

(Handeler) (O sesleri) 

Efendim İngiliz usuli muhaberatında bu adettir. En yüksek bir adam en aşağı bir ada
ma yazabilir. O sizin hizmetkârınız olmakla mübahidir. Onun için aynen okuyorum. 

General Harington. 

Mudanya Müttefildn generalleri reisi. 

Mudanya Konferansı Reisi İsmet Paşa tarafından Büyük Britanya murahhası General 
Sir Çarlis Harington Hazretlerine (Mudanya konferansı dairesi 8 Teşrinievvel 1338.) 

Ekselans. 

Çanakkale'de bulunan kıtaatımızdan bazı süvariler yerine bazı piyadeler ikame edilmiş 
olması, alelade tebdil gibi, kıtaatın harekâtı dahiliyesinden ibaret olacaktır. Çanakkale'de 
harekâtın tevkif olduğu zamandan itibaren bir neferimizin bir hatta ilerlemiş olduğuna da
ir bir misal varsa, o misali derhal tashih ettirmek üzere istişar buyurmalarım rica ederim. 
Diğer taraftan Büyük Britanya kıtaatının nakliyat faaliyetleri devam etmiş ve tarafeyn hat
ları arasındaki mesafe Büyük Britanya kıtaatının ilerlemesiyle kısaltılmış ve bütün bu ha
rekât tarafımızdan tevkifi harekât edildikten soma icra olunmuştur. Kıtaatımızın ve ku
mandanlarımızın zâtı devletleriyle mükerreren müdavele ettiğimiz efkârı müsalemetcûyâ-
neden mülhem emirlere tevfikan her nevi hadisata mahal vermemek hususunda gösterdik
leri itina ve muvaffakiyet şâyânı taktir bir derecedir. 

Yarımca ve Yakublu ve Şile'de mevzu bahis edilen harekât da harekâtı dahiliyeden ma-
duttur. Çünkü bahis buyurulan bitaraf mıntakaların Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metiyle müttefikleri arasında hiç bir zaman takarrür ettirilmemiş ve bu hususta tarafımız -
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dan hiç bir taahhüde güümemiş olduğunu ifadeye müsaraat eylerim. Harekât noktai naza
rından Büyük Millet Meclisi Hükümetinin taahhüdü 29 Eylül notasında bildirildiği veçhile. 
Mudanya konferansına kadar harekâtın tevlûfinden ve konferans esnasmda mükerreren 
mevzuubahis olduğu vakit tarafımızdan teyit edildiği veçhile, itilâf kıtaatına karşı her han
gi bü hadiseye mahal vermemekten ibarettir. General Monbeli ve General Şarpi, etrafiyle şi
fahen de bilirdiğim veçhile, bir gûna hadisata mahal verümemek üzere tarafımızdan teda-
biri lâzüne alınmıştır. Arzuyu devletleri veçhile, teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metine de arzı iblâğ eylerim. 

Zatı devletlerine hürmeti mahsusa üe mubahı : 

Mudanya Konferansı Reisi; 

Generel İsmet. 

Buna cevaben dün Heyeti Vekile üe görüşüldükten soma Başkumandan Paşa Hazret
lerinin verdiği cevap. 

Mudanya konferansı Reisi Garp Cephesi Kumandam İsmet Paşa Hazretlerine. 

General Harington'un bu sabah zâti devletlerine gönderdiği mektup aynen Heyeti Ve-
kileye takdim edildi. Bu mektuba tarafı sâmîlerinden verüen cevap muhteviyatına da Heye
ti Veküece ittüa hâsıl oldu. 

Trakya'nın derhal tahliyesiyle beraber, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine tesli
mini temin etmek üzere inikat eden Mudanya Konferansının bugüne kadar cereyanı esna
smda müteahhit olduğumuz noktalara tamamen riayetkar kaldık. Konferans büâ lüzum 
imtidat ettirilmekte olduğu halde dahi konferanstan Sulhperverane ve müsalemetkârane 
bü netice iktidaf olunacağı ümmiyesiyle riayetkar kalınmaktadır. Ancak gayri muayyen bü 
zaman için mahkûmu adalet kalmayı müttefikin generallerinin de tasvip edeceklerini zan
netmeyiz General Harington'un harekâtı askeriye diye tesvir ettiği harekâtın, ordunun ha
rekâtı dahiliyesinden olduğu hakkındaki izahatımız hakikati tenvir etmiş olacaktır. Ancak 
Mudanya Konferansı müzakeratının cereyan ettiği ve bu münasebetle harekâtı askeriyemi
zi tevkü etmiş bulunduğumuz esnada İngilizlerin Anadolu sevahilinde muharebe tertibat ve 
tedabüi almaya ve kuvvetlerini tezyit eylemeye devam eyledikleri ve aynı zamanda Trak
ya'da bulunan ordusunun yeniden idamei harbe muktedir vaziyet ihdasında icrayı faaliye
tine müsaade olunması mesuliyetini müsebbiplerine atfetmek mecburiyetindeyiz. Mudan
ya Konferansı hak ve adle mukavim ve hali harbin hitamım temin edecek bü neticei hase-
neye iktiran ettirmek hususunda zatı devletlerinin sulhperverane mesaisi sayam taktir ve 
tamamen hükümetimizin hissiyat ve nikah nazarına mutabık görülür. İngiliz generalinin 
bizim için hayatî ve gayri kabüi teahhur noktalar üzerinde düşmanlarımıza fırsatbahş ola
cak uzun tevakkuflara meydan bırakmaksızın İngiliz Mületinin temayülatı hakikiyei sulh-
pervaranesi daüesinde hareketle, bütün cihanın sabırsızlıkla intizar eylediği şark sulhu
nun temel taşmı vaz'a müesaraat göstermesiyle Üa edildiği, mühim ve insanî vazüenin ne 
kadar büyük olduğu kendüerüıce de taktir olunur. Noktai nazarımızın meşru ve makul ol
duğuna bariz bü delü olmak üzere aynı konferansa dahü bulunan Fransız ve İtalyan gene
rallerinin Trakya'nın derhal düşmandan tahliye edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetine teslimi hususunda mütezahü ve müspet kanaatlarını gösterebiliriz. Konferansın 
verdiği neticeye doğru daha fazla idamesinden tahassul eden mahzurların ve bütün cihanı 
medeniyet nazarındaki azim mesuliyetin müsebbipleri biz olmadığımızı ve olmak istemedi
ğimizi dünyanın takdü edeceğine şüphemiz yoktur. Her halde konferansın bü, iki gün zar
fında intacına sabırsızlıkla intizar olunur. 

Bu akşam gelen bü telgraf. 
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Başkumandanlığa 

(Suret) 

Mudanya'da müttefikin Jeneraller Konferansı Reisi Ferik Sir Şarlıs Harington. 

Mudanya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Murahhası İsmet Paşa Hazretleri
ne. 

Mudanya Brandok sefinei kıralisinden : 

Mektubunuzu almakla şerefyabım ve derhal bütün harekâtın durdurulması için ver
miş olduğunuz seri emirden dolayı teşekkür ederim. 

Ben de aynı suretle küvetlerimi haberdar ettim. Mektubumda bilahara tafsilatlı cevap 
vereceğim. Lâkin fırsattan bilistifade, zatıâlilerini haberdar etmek isterim ki, benim kana
atim ileriye hareket etmemek üzere emir almışlardır ve bir kaç gün evvel gelmiş olan Tak
viye kıtaatının Anadolu sahillerine çıkarılmasını emretmiştim. Konferansın yarın sabaha 
kadar tehiri zaruri olduğunu arz ederim. Her ne kadar ben İngiltere hükümetinden sarih 
talimat almış isem de Jeneral Mon Belli ve Şarpiye Paris'te beynelmütelifin ittihaz edilen 
karar tefsir edilmemiştir. Ondan dolayı kendilerinin bu teklifi beklemeleri zaruridir. Lâkin 
daha fazla teahhurun meni için tarzı mesai edilmektedir. Yine aynı tabir. Ondan sonra İs
met Paşa Hazretlerinden Başkumandan Paşa Hazretlerine. 

8 Teşrinievvel 1338, Saat üç soma işaretli rapora zeyil. 

1. Jeneraller öğleden sonra saat ikide mukarrer içtimaa gelmediler. General Harink-
ton'un sabahki mektubuna verdiğim cevaba öğleden soma saat dörtte gelen cevap ayrıca 
arz edilmiştir. 

Ondan soma bu gün içtima olmadı. İçtima Harinkton'un mektubunda teklif edildiği 
veçhile yarın 9 Teşrinievvel sabahına kaldığım arz ederim. 

2. Öğleden evvel Jeneral Şarpi ile Monbelli; Harikton'un birinci mektubunu bana getir
dikleri ziiman Çanakkale'de tarafeyn arasındaki yakın mesafeden ve süvariyi iadenin teb
dil etmiş olmasından ve İzmit mıntıkasındaki harekâttan telâşla bahsettiler. Kendilerine lâ
zım gelen cevapları verdik. Çanakkale'de tarafeyn arasım açmayı bir meselei esasiye gös
terdiler ve nihayet İngilizlerin metakbimizi kabul edeceklerini ve bu halde tarafeyn arasım 
açmaya razı olup olmayacağım sordular. Evvela İngilizlere talimat gelsin, meseleyi esasiye 
aramızda muvafık olarak hal olunsun. Çanakkale'deki meselede birbirimizi aramızda mem
nun ederiz, dedim. Gittiler. Bundan anlamıştım ki İngilizlere gelen talimat müsaittir ve da
ha evvel Çanakkale'de tarafeyn arasındaki mevzu mesafe faydasını temin etmek için çalışı
yorlar. Ben de buna müsteb'at göründüm. 

3. Öğleden sonra Jeneral Harington'dan mektuba nazaran Fransız ve İtalyaya yeni ta
limata ihtiyaç gösterince, İngilizlere gelen talimat menfidir ve Fransız ve İtalyanı dahi İngi
liz hükümeti ilgili planına yeniden uydurmuştur, manası çıkarılabilir. Filhakika Franklen 
Buyyon'la mülakatımız da bu kanaati vermiştir. Mumaileyh son derece müteessir bir vazi
yette ve kendi aleyhinde İngilizlerin şiddetli bir mücadele açmış ve harbe sebep olacak ma
hiyette göstermiş ve hükümetlerinin müzakerat ve mukarreratına dair hiç bir malumat ala
mamasına göre öğleki ihtimal telgraflara İngilizler tarafından tevkif edilmiş olduğunu söy
leyecek kadar ileri varmakta ve kendisinin bir an evvel Parise giderek vaziyeti tenvir etme
sini lüzum görmektedir. Onun tahminine göre, filhakika sabahleyin ingilizler cevabın mü
sait olduğunu tahmin ediyorlar ve bu sebeple Çanakkale'de yalnız mevzii bir açılma tamir 
ediyorlar. Bu sebeple Çanakkale'de yalnız mevzii bir açılma mevzubahis olacaktır. Fakat 
sonradan gelen ve metni henüz tereşşuh etmeyen talimata göre, Trakya'nın on beş günde 
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Yunanlılardan tahliye ve bir ayda bize teslim olunacak Garbi Trakya'daki bir mmtakai bi
taraf haricine çekilmesi talep olunacak imiş. Bu son talepden dolayı vaziyeti vahim görmek
teyiz. Her halde daha başka şeyler olacaktır. Gece onla on bir arasında Fransa'dan gelecek 
talimat anlaşılacak ve bunun üzerine Fraklen Buyyon ile yeniden müdavelei efkâr edece
ğiz. Bu gece vaziyet üzerine tekrar arzı malumat edeceğim. Şimdi İngiliz Jenerali talimat sa
hibi ve diğerleri konferanstaki tebligat ve taahhüdatlarından belki caymış vaziyette tahmin 
olunuyorlar. 

Saat 9 Somadan Yazıldı 

Garp Cephesi Kumandam 

İsmet 

Mösyö Fraknlen Buyyon'la 9 Teşrinievvel 1338 saat bir evvelde vukubulan mülakat ih
tisasıdır. 

Fransız ve İtalyan Jeneralleri İstanbul'a gelmişlerdir. Ellerindeki yeni talimat gündüz 
zan olunduğundan daha müsait imiş. Paris konferansının Trakya hakkmda mukarreraü 
her üç jeneralın talimatlarında var imiş. Bundan başka olarak İngiliz talimatında ekalliyet
ler ve Jandarma miktarı ve bitaraf mmtıka hakkında talimat varmış ve gündüz bu talima
tın aynen diğerlerine de gelmiş olduğu söyleniyormuş. Talimatlar arasında tevafuk olma
yan noktaları İngiliz tekrar sormuş 9 Teşrinievvel öğleden evvel onbirde konferans olacak, 
bütün mesail anlaşılacakmış. Trakya hakkmda her üçünün talimatı yek meal imiş. İhtisas 
olunduğuna göre on beş günde Yunanlılardan tahliye ve daha bir ay müttefikin işgali ile bi
ze teslimi muamelesi, yani ceman bir buçuk ayda teslim olunacakmış. Franklen Buyyon'un 
daha müsait demesine rağmen, görülüyorki iş aksidir. Jeneralinin ilâveten Londra'ya yeni
den sorduğu da Anadolu'da bitaraf mıntıkası olacakmış. Fraklen Buyyon bu gece Parise 
dönmesi mukarrer olduğu halde yarın zevale kadar kalmaya karar vermiş. Konferansta bir 
kaç esasın evvelemirde ve heman imzaya alınmasını muvafık buluyor. Bizim ihtisasımız 
şimdilik daha menfidir. Trakyayı hakikaten bize vermek fikrinde görünmüyorlar. 

(9 Teşrinievvel 1338 Saat 3 kırkda yazüdı.) 

İsmet 

HİLMİ BEY (Bolu) - Reis Bey Hariciye Vekâletinden bir sual takririm var. Vekil Bey 
Efendi şimdi cevap versinler. 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ (KASTAMONU) - Bolu mebusu muhteremi Tu-
nah Hilmi Beyefendinin Cumartesi günü cevap verilmek üzere bir takriri var. Halbuki bu 
sual takriri bendenize Pazar günü geldi. Onun için cevabını bu güne tehire mecbur kaldım. 
Takrirde Hilmi Beyefendi. 

REİS - Müsaade ederseniz, takriri okuyalım. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Pekâlâ. 

6 Teşrinievvel 1338 

(Pek Müstaceldir) 

Büyük Millet Riyasetine 

Ajans haberlerine göre Trakya'daki Yunanlılar vahşetine set olmak için İstanbul'dan üç 
itilaf heyeti yola çıkmış; İngiliz heyeti Tekirdağa, İtalyanınki Lüleburgaz'a, Fransız heyeti de 
Edirne'ye gitmiş imiş... 

Sorarım : Trakya bu üç şehirden ibaret midir?.. 
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Değil ise; bu üç heyetten her biri mıntıkasını bir ruh imişcesine istila edilebilmek hâ
kimiyeti tılsımını mı taşıyor?. Koskoca Trakya'yı cehennem soluğundan daha sarî, daha az-
gıda; fakat rahmana kahramanlılara saldırır bir alev gibi bir günde yakıp kavurmaya müs-
teit Yunan unsurlarının kudurganlıklarından bu üç heyetin asla koruyamayacağına dair 
Hariciye Vekâletimiz acaba nasıl bir itirazda bulunmuştur? Hatta Başkumandanbğımız na
sıl bir tedbir almıştır? 

Yine ajansa göre Trakya'nın bir ayda tahliyesi kabul edilmiş imiş... 

Koskoca Anadolu yarısı, mahut 26 Mart notasında "dört ayda tahliye edilebilir" deni
lirken. Halbuki Türk Milleti arzusunca on dört günde tertemiz bir hale getirilmiş iken, Trak
ya tahliyesi için de yine hem vakitler geçirilerek, hem de bir aydan bahsedilerek Türk'ü 
Trakya'da da doğratmak; Türkiye'nin Trakyasını da yıktırmak, yaktırmak siyasetini tatbik 
ettirmek isteyen, gizli olduğu kadar, ayan olan azme karşı yine aynı makamlar neler dü
şünmüşler, ne gibi kararlar almışlardır? 

Yarınki Cumartesi içtimaında acilen ve muvazzahan cevaplar verilmesini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 

Tunalı Hilmi 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Efendim malumu âliniz Trakya 
hakkmda ve Trakya'da Yunanlıların ika etmekte oldukları mezalim için ötedenberi elden 
gelen sarf olunuyor idi. Son zamanlarda, bendenizin burada bulunmadığım bir sırada, yi
ne Hariciye Vekâletinden bu mesele hakkmda şiddetli bir nota gönderilmiş ve o nota üze
rine Trakya'ya bazı heyetler gitmiştir. Düveli müttefikanın notasmı aldıktan soma cürnle-
nizce râna malumdurki, bütün mesai Trakya'nın bir an evvel istihlasma masruftur. Gerek 
Başkumandanlığın mesaisi, gerekse Hariciye Vekâletinin mesaisi ve sureti umumiyede Hü
kümetimizin mesaisi hep buna masruftur. Kezalik Mudanya konferansında da görüyorsu
nuz ki bütün mesai Trakya'ya masrufdur. Mahaza Trakya'da vukubulan mezalim şüphesiz 
yalnız Trakyalıların değil, her Türk'ün kalbini sızlatmaktadır. Hepimizin kalbini sızlatmak
tadır. Buna elimizden gelen vesait ile mani olmak da cümlemizin vazifesi bulunduğu şüp
hesizdir. Yalnız o vesaitin birisi oraya geçip onları kovmaktır, ki en müesiri de budur. Bu
nun için de ne derecede sarfı mesai edildiği malumdur. Diğeri de düveli müttefikaya siz bu 
mezalime mâni olun demektir, ki o da elden geldiği kadar yapılıyor. Mamafih biz bu gün bir 
nota daha gönderdik onu da okuyayım. 

"Mudanya konferansı, Trakya'yı bir an evvel Yunanlıların zulüm ve vahşetinden tahlis 
ile sahibi aslisine teslim maksadiyle inikat ettiği malûmdur. Yunanlıların Anadolu'da yap
tıkları pek şeni fecayii ve evnaı tahribatı Trakya'da da tamamen yapacakları kaviyyen mü
cessem olduğu için bunun hemen önüne geçilmesi lüzumu Paris konferansında üç hükü
meti müttefika murahhasları ile hem fikir olarak İzmir'e gelmiş olan Mösyö Franklen Buy-
yon tarafından tekrar tekrar tasdik ve teslim edilmiştir. Pek aşikâr olan bu zaruret mey
danda iken, bir taraftan Mudanya müzakeratı uzatılıyor. Diğer cihetten aldığımız maluma
tı mevsukaya nazaran Yunanlıların her iki Trakya'da Müslüman ehaliyi takım takım topla
yıp bir semti meçhule göndermek, kadınlara taarruz etmek, köyleri yakmak, her tarafta 
masum ve silahsız halkı katliam etmek gibi, değil âlemi medeniyetin, vahşilerin bile taham
mül edemeyeceği fecayî ve tahribata devam edilmektedir. Bilhassa Trakya'nın bize iadesi 
mevzubahis olduğu andan beri bu barbarca harekât tezyit ve teşdit edilmektedir. Yunanlı
ları bu nevi harekâttan tamamiyle men etmek mümkün iken Trakya'da bulunan hem din 
ve hem ırklarının muntazam bir usul tahtında mahvü ifna edilmesine Türkiye halkı tabi-
atiyle tahammül edemiyor. Bütün millette ve Büyük Mület Meclisinde bu sebepden hâsıl 
olan heyecan önüne geçilemeyecek derecededir. Her gün aldığımız haberlere İstanbul'dan 
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gönderilen düveli müttefika komisyonlarının da bu zulme ve vahşete temamiyle mani ola
madığını irae etmektedir. Trakya'yı bir an evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine 
teslimden ibaret olan yegâne ve âcil çarenin temini için Hükümeti müttefikanın daha seri 
kararlar ve şiddetli tedbirler ittihazı bir zarureti katiyedir. Tekrar alınacağını kati ümit et
tiğimiz bu tedbirlerin netayici fi'liyesine intizar olunmaktadır." 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Bunu da Hamdi Beye yazıyorum; 
"Hususatı sâlifenin derhal düveli müttefika mümessillerine iblağını rica ederim" diyorum. 

Bizim bu gün yapabileceğimiz budur. Daha bazı tedbirler de hatıra geliyor. Mesela, bu
radaki rehineler hakkında sözler söylemek vesaire gibi bazı şiddetli tedbirler de hatıra geli
yor. Fakat mesele ariz amik tetkik edilecek olursa ve orada bizim dindaşımız olan müslü-
manların elyevm Yunan elinde bulunduğunu nazarı itibara alacak olursak bu tedbirlerin 
de ne kadar fi'li ve kati olacağı kestirilemiyor. Onun için yüreğimiz yanmakla beraber, şim
dilik bununla iktifa etmek ve bunun için de bütün kuvvetimizi sarf etmek mecburiyetinde
yiz. 

Hilmi Beyin sualleri ise üç komisyon kâfi değildir, beş komisyon göndertelim gibi tez
yit mahiyetindedir. Bunun için şimdi bizim bu komisyonların adedinin tezyidini istemek, 
zan ederim muvafık değildir. Çünkü biz başka şeyler istiyoruz. Soma, zan ederim, o bir su
allere sureti umumiyede cevap verdim. (Kâfi sesleri.) 

REİS - Hilmi Bey bir şey diyeceğiniz var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Efendim yalnız müsaade buyurursanız âdeta fizyolojik bir 
nazardan bahsetmek elzem ve mümkün ise notaya bu cihet ilâve buyurulsun. "Anado
lu'dan bütün kuvvei maneviyesi kırılmış ve hatta kuvvei bedeniyesi mahvolmuş bir halde 
kaçarken şehvetperşane harekette bulunan bu mel'un millet, acaba dört taraftan divarla 
ihata edilmişcesine bulunan Trakya'da kaçmamış bulunurken ve hali tabiide iken acaba 
neler yapmaz?.. Bu ciheti mümkün olduğu kadar şiddetle tekit etmek lâzımdır. Başka ça-
rei hal yoktur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu müttefikin notasında Trakya'nın Türklere teslimi sa
rahatle mukayyet midir. Üç devlet ellerinden geldiği kuvveti sarf edeceklerdi. Bu bir sarih 
taahhüttür. Bu taahhüdü Mudanya konferansında tekrardan neden içtinap ediyorlar? Ya
ni aramızdaki nizâ lafzi bir nizâdır. Yani böyle günlerce tehire mana verecek bir hususu 
görmüyorum. Ortada böyle bir vaziyetin cereyan etmesinden benim anladığım, Trakya'nın 
elyevm bize iadesi hususunda el'an İngiltere'rün temerrüt ettiğidir. Halbuki bunu vaat et
mişlerdi. Yani ortada şimdi eski ifadeleriyle sarih bir tezat vardır. Binaenaleyh bizim bunu 
ne zamana kadar beklememiz münasip olabilir ve beklememiz bizim zararımızı mucip ol
maz mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Efendim biz de aynı mütalaati aynen yazdık. Demin
ki okuduğum, yani bundan evvelki okuduğum şeylerde aynı mütalaat vardır. Siz bunu esas 
itibariyle kabul etmişsiniz. Vakıa bunu hukukî şekil itibariyle bazı hususata talik etmişler
di. Fakat esas itibariyle bu kabul olunmuştu. Zaten Muzafferiyeümizi husule getirdiği ne-
tayiçten, yani bilvasıta netayiçten, doğrudan doğruya netayiçten birisi bu idi ve bu kabul 
edilmişti. Bu tamamiyle yazıldı, yazılıyor ve tekrar ediliyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu iş devam ettiği müddetçe elimizde teminat yoktur. Bu 
işin devamı müddetince bu adamlar kuvvetlerini tezayüt ettiremeyeceklerdi. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Okuduğum şeylerde İsmet Paşa Hazretlerinin yazdığı 
şeylerden Başkumandan Paşa Hazretlerinin yazdığı emirlerden hepsinde daima tekrar edi
liyor. İngilizler bunu yapıyor, İngilizler şunu yapıyor. Yani daima nazarı dikkatte tutuluyor. 
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SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Her iki noktayı, mademki tasrih Duyuruluyor diyorsunuz; 
bendeniz diyorum ki. Hükümet Mudanya konferansının böyle imtidadını kendi menfaatına 
daha faideli görmüyor mu? Faideli görmüyorsa bunu anlamak isterim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Mudanya Konferansının maksadı. Vakıa sualler hü
kümete tevcih ediliyor. Ben cevap veriyorum. Ama Rauf Beyefendi Hazretlerinin müsaade
leriyle cevap veriyorum. 

Mudanya konferansının inikadı Trakya'nın bize teslünidü. Binaenaleyh bizim bü an 
evvel metalibatımız kabul edilerek o konferansa nihayet verilmesi müstelzemdü. En ziyade 
istediğimiz şey budur. Eğer dolayısıyla cevap almak için bu suali sordunuz ise, Mudanya 
Konferansının devamı zan ediyorum, ki onların menfaatına daha muvafıktır ve bunun için 
biz çabalıyoruz, ki bü an evvel bitüiniz pişüiniz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - İki gün daha sürüklenüse ne olacak, böyle mi devam 
edecek? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - O zaman bü karar ittihaz eder ve o kararı size arz eder. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Efendim Trakya'da yapılan mezalim arasında mühim olan 
bizce ve namusu pak olan İnsanlarca en mühim olan nokta, ırza tecavüzdür. Eğer bu derç 
edümemiş ise çok rica ederim, ehemmiyeti mahsusa üe bunu da notaya koyunuz. Çok rica 
ederim; böyle namuslu ve medeni yaşayan insanlara tecavüz etmesinler. O namussuz 
adamlara, rica ederim, yazınız. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Onu da koyalım Beyefendi. Koymakta bü beis ve mah
zur yoktur. O kelimeyi yazmak bir Türk'e o kadar ağır geliyor, ki yazmak istemiyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Reis Beyefendi, ufak bü şey soracağım, muhavere 
oluyor amma. 

İstanbulla muhaberat inkıtaa uğramış, bunu anlamak istiyorum. Bü de efendim Bul
garların İstikbalde vaziyetinde şüphe edilü mi, edilmez mi? Bunu anlamak istiyorum. Na-
sü hissediyorsunuz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - İstikbalde ne zaman. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Yani ingilizlerin alacağı füiî tertibattan istüada ede
cekler midü ve İngüizler bizimle anlaşmazlık cihetine giderlerse, münesebatı düveüye dola
yısıyla Balkanların vaziyeti hakkmda bazı izahat verüü mi. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Bü kere Balkanlar hakkmda İngilizlerin sarih bü şe
yi vardır. Bizim konferansda bü defa Yugoslavya ve Romanyayı sokmalarıdır. Bü kere sa
rih olarak Romanya ve Yugoslavya menfaati her vakit, Bulgar menfaatına zıttır. İleriye vu
kuat bunlar arasında başka şeküler hâsıl ederse, yani münasebat üzerinde itilaf olursa, es
ki devirlere avdet edihrse mesele başkalaşıyor. Fakat bu gün henüz o şekü görülmüyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - İstanbulla inkıtaı muhaberat hakkmda tenvü eder 
misiniz? 

HASAN BEY (Trabzon) - Sual sorulacaksa hep soralım. (Müzakere kâfi sesleri.) 

TAHSİN BEY (Aydın) - Şimdiye kadar Hükümetin yaptığı hatalardan dolayı Trakya'da 
bu kadar mezalim yapıldı; ne ırzımız kaldı, ne de namusumuz kaldı. Bunlar hep hüküme
tin hatasıdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Neden hükümetin hatası? 

TAHSİN BEY (Aydın) - Evet efendim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - İspat edin, efendim. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Ederim; arz edeyim. 

REİS - Rica ederim efendim. Böyle Hariciye Vekilinden söz alınmaz, benden söz alınır. 
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TAHSİN BEY (Aydın) - Peki efendim söz isterim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Trakya'nın muhtariyeti hakkmda Sofya'da bir miüng akde-
dildiğini ve neticesinin Düveli müttefikaya tevdi olunduğunu gazetelerde gördük. Bu doğru 
mudur? Eğer doğru ise Mudanya Konferansı üzerinde bir tesiri olmuş mudur? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Şimdi efendim. Artık Diplomatik mesaiye geçiyoruz. 
Yani biraz ileriye gidiyoruz. Meclisi Âli de mademki bunu tensip buyuruyor, ben de cevap 
vereyim. 

Efendim Bulgaristan'ın Trakya'nın muhtariyeti hakkındaki mekasıtı yeni değildir. Es
kidir. Ötedenberi Bulgaristan bunun için çalışmaktadır. Bunu kendisine bir gaye yapmış
tır ve bizimle itilaf müzakeratı yapıldığı zamanda da daima bu ciheti ileri sürmüş ve bizim 
tarafımızdan mümanaat görmesi üzerine taksim yoluna gitmiştir. Onun için bu gün orada 
bir miting yapılmasının devletler üzerindeki tesiri yeni değildir. Ötedenberi Bulgaristan me-
talibi sayam kabul görüldüyse kabul edilecektir. Şayanı kabul görülmüş ise, ki görülme
miştir. Bu mitingin hiç bir tesiri yoktur. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Bendeniz müsaade buyururlarsa Vekil 
Beyefendiden şu noktayı öğrenmek istiyorum. 

Mudanya konferansındaki maksadı asli arzularımızın sulhen istihsali veyahut asıl 
suikast veya suiniyet gösteren İngiltere'nin tecridi olduğuna göre. Lort Gürson'un son Pa
ris seferinden sonra Paris ve Roma hükümetlerinin vaziyeti hakkmda sefirlerimizden ma
lumat var mıdır? Varsa bu malumat kuvvetli değil midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Pek kuvvetlidir. Lort Gürson'un Paris'e muvasalatı... 
(Evvelki mi sonraki mi sesleri.) Bittabi son muvasaladır. İki gün evvel vaki olmuştur. Bu sa
bah bu baptaki malumatı şiddetle sorduk. Henüz cevap yoktur. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Efendim, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye
fendi icabeden izahatı verdiler. 

Zan ederim bendenizin vukubulacak maruzatım bütün bu tafsilattan sonra ne olabi
lir? Ne yapmak imkânı vardır? Buna dair arzı malûmat etmek için Salâhattin Beyefendinin 
suallerinden söze başlamak istiyorum. Yani itilaf devletleri bize Trakya'yı vermeyi kabul et
mişler de onun üzerine mi Mudanya Konferansı vukubulmaktadır? Bunu biraz tahlil etmek 
lâzımdır. Bunun için de elimizde, esas olarak, itilaf devletlerinin notası vardır. Tabii Müta
laa buyrulmuştur. Orada Trakya'ya ait olarak şu cümle görülüyor. (Üç müttefik devlet Tür
kiye'nin Meriç ve Edirne'ye kadar, Trakya'ya tekrar tesahup arzusunun hüsnü nazarla te-
lekki edildiğini beyan için bu fırsatı vesile ittihaz etmiştir.) 

Ondan sonra bir cümle daha var ki: (Müzakeratı sulhiye esasında Ankara Hükümeti 
düveli müttefikamn muvakkatan bîtaraflığını ilân ettikleri mıntıkaya ordusunu gönderme-
mek şartiyle, üç devlet konferansında mezkûr hudutların Türkiye'ye verilmesini maal mem-
nuniye müdafaa edeceklerdir.) Demek oluyorki bu notayı veren insanlar Trakya'yı bugün
den tahliye ve bize teslim etmek için kuvveüi bir teminat vermiş değillerdir. Hatta notaya 
derç ettikleri bir şartia bizi dahi müşkül vaziyete soktukları anlaşılabilir. 

Onlarca Mudanya Konferansı notanın sonlarma doğru ifade edilen bir maksat içindir. 
Bu maksadı ifade eden cümle de şudur. "Üç hükümeti müttefika konferansın küşadmdan 
evvel Türk ve Yunan memurini askeriyesi ile bilitilaf müttefik hükümetler generalleri tara
fından tespit edilecek bir hat üzerine Yunan Kuvvetlerinin çekilmesini temin etmek üzere 
nüfuzlarını istimal edeceklerdir ve bunun için bir konferans şimdiden akdedilebilir." Demek 
ki düveli müttefikamn Mudanya konferansım kabul etmeleri, bir hat tespit edilecek ve Yu
nan Ordusu o hatta çekilecektir. O notaya nazaran Mudanya Konferansının yalnız bunun 
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için olduğu anlaşdıyor. İzmir'de bizim Franklen Buyyon ile, vesaire ile vukubulan müdave-
lei efkârunızdan soma biz onları Mudanya Konferansına davet etmiş olduk. Davet ederken 
de dedik ki: Trakya'da Yunan İcrayi mezalim ediyor, tahribat yapıyor ve Trakya'da ihtilal 
vardır, binaenaleyh Trakyanın bir an evvel onlardan kurtardması ve bizim hükümetimizin 
idaresine geçmesi lâzımdır. Bunu tespit etmek için sizi Mudanya Konferansına davet edi
yoruz, dedik. Onlar bu davete icabet etmiş olmakla o noktai nazarı kabul etmiş farz oluna
bilirler. Fakat o da muhakkak değildir. Binaenaleyh, Mudanya Konferansına iştirak etmiş 
olan generallar behemehal evvelden Trakyayı tahliye ve bize teslim etmeyi kabul etmiş ad
dolunmamak lâzım gelir. Konferansta esas itibarile bir hat tespit edilecek ve düveli mütte
fika Yunan Kuvvetlerini o hatun gerisine çektireceklerdir. Yalnız, iş o suretle idare edilmiş
tir ki o tespit edilmek istenilen hat bizim tarafımızdan Edirne şehri ve Meriç Garbidir diye 
tespit edilmiş idi. Onlar da bunu kabul eder gibi oluyorlar. Hatta beş altı günden beri de
vam eden müzakerat esnasmda, Trakyanın, hatun garbine kadar tahliyesini esas itibarile 
kabul ve buraları sureti zahirede bize teslim eder gibi telaffuzda bulunmuşlardır. Fakat son 
günlerde bunun iğfalkâr olduğunu anladık. Bize dediler ki; evet tahliye mevzuubahistir, fa
kat teslim mevzuubahis değildir. Binaenaleyh Mudanya Konferansı esasen kabul edilmiş 
bir noktai nazarı ifade ve tespit etmek için değildir. Bizim arzumuz başka türlüdür. Onla
rın arzusu da başka türlü olduğuna göre, hangi taraf teklifini kabul ettirebilirse netice ora
ya teveccüh edecektir. Biz tabu notanın medlulünü temamen anlamamış gibi davranarak 
cevaplarımızı vermekteyiz. Bilhassa tatili harekât için evvelce vermiş olduğum salahiyeti ref 
etmek üzere 6 Teşrinievvelde İsmet Paşa'ya yazdığım emir şu suretle tertib edilmiştir: Bu 
emirde doğrudan doğruya düveli müttefikanın Trakyayı bize vermek hususundaki arzusu
nu mevzuubahis ettim. Alt tarafından bahsetmedim. Soma bir hat tespitinden bahsettim. 
Bu hattın da Edirne ve Meriç olduğunu zikrettim ve karşı tarafın bunları kabul etmiş oldu
ğuna göre işi daha ziyade uzatmamak mes'elesini kayıt ettikten soma ve fazla teahhura ta
hammülümüz olmadığmı bahseyledikten soma, Teşrini evvelin altısında, öğleden soma, 
saat altı da Tevkifi harekât hakkmda salahiyetinizi ref ediyorum demiştim, ki zan ederim 
bu emiri de Yusuf Kemal Bey efendi okudular. 

Bu nokta anlaşüdıktan sonra arkadaşlar, bir kaç nokta daha arz edeceğim. 

Bizim maksadımız Boğazlardan ve İstanbul'dan adeta bahsetmeksizin, yani tecahül ve 
tegafül ederken, Trakyayı muharebesiz düşmandan, ordu ve idaresinden tahliye ettirip Tür
kiye Büyük Millet Meclisi idaresine almaktır. Fakat bu maksada vasıl olmak için vukubu
lan teşebbüsarımızda artık muhatabımız Yunanlılar bulunmuyor. Yunanlılar ortadan çekil
miştir. Karşımıza İngiltere, Fransa, İtalya çıktı ve durunuz, eğer daha üeriye hareket ede
cek olursanız düveli müttefikaya karşı ilâruharb etmiş telakki edüeceksiniz, dediler. Bitta
bi bu vaziyet karşısında ciddi düşünmek lâzımdı. Bu söze riayet etmeksizin neman İstan
bul üzerine ve doğrudan doğruya Çanakkale Şehrine yürümek ve karşı tarafa geçmek üze
re teşebbüsatta bulunmaklığımız, bu üç devletin bu hareketimizi bir ilâm harb telakki et
mesi ve bu suretle gayri muayyen bir zaman için bu üç devletle bizim de hah harbi kabul 
etmemiz tabii kolay hazmolunacak ve kabul edilecek bir vaz'iyet değildi. Bunun üzerine da
ha salim vaziyetler temin edilecek çarelere tevessül etmek ve daha ziyade makul ve mantı
kî görülmüştür. Diğer taraftan şunu da arz edeyim ki, Mudanya Konferansını kabul ettiği
miz gün ve yahut harekâtı tevkif ettik dediğimiz gün bizim harekâtımız tevakkuf etmiş de
ğildir. Harekât bilâinkıta devam etmektedir. Malumu alileri, ordularımız İzmir'e kadar git
ti. Bursa ve Bursa Garbına kadar gitti, bunlardan İstanbul üzerine, yürüyeceklerini tekrar 
tebdil etmek tabu zamanı müstelzimdi. Bu da yapılmıştır. Hem de azamî bir şekilde yapıl
mıştır. Malumu âlileri Çanakkale'ye yalan olan kıtaatımız doğrudan doğruya Çanakkale 
üzerindedir. Diğer taraftan Derince ve Yarımca tekarrup etmektedir. Hatta daha gerideki 
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karargahlar henüz yürüyüş halmdedir ve tedabiri askeriyemizden birini kayb etmiş değiliz. 
6 Teşrinievvel günü Konferans işi uzatır gibi göründüğünden, 6/7 gecesi yani bir gece yü
rüyüş ile mühim kıtaatımız Şile'ye ve onun daha ilerisinde İrva deresine ve onun daha ce
nubuna kıtaatımız gelivermiştir. Yakublu filan taraflarına geçmişlerdir. Çanakkale'de bulu
nan süvari kıtaatımızın yerine de Piyadelerimiz kaim oluyor. Yani istediğimiz bir zamanda 
İstanbul'u, Boğazları derhal işgal edecek derecede muktedir bir haldeyiz. Şimdiye kadar vu
kubulan teşebbüsatı siyasiye neticesinde kanaatle hükmolunan bir şey varsa o da Fransız
lar. Şeklen bilmiyorum. Fakat fiilen bizim karşımıza çıkmayacaklardır. Kuvvetle bizim kar
şımıza çıkmayacaklardır. İtalyanların da aynı tarzda hareket edebileceklerini zan ederim. 
Fakat İngilizler, muktedir oldukları yerde, kendi kuvvetlerini istimal etmeye ve daha çok 
Yunanistan'da bulunan mağlup Yunan kuvvetlerini teşvik ve tensik ederek ve belki Bal
kan'da diğer kuvvetlerden istifade ederek, bize karşı harp ihdas etmesini talep ediyor. Biz 
o kadar tedbirli hareket etmek mecburiyetindeyiz ki Fransızlar ve İtalyanlar da bizimle be
raber olarak İngilizleri bu hareketten men edecek vaz'iyette değildir. Yani biz ne yaparsak 
yapalım, onlar her ne yaparlarsa yapsınlar, muslihane ve müsellahane bir surette İngiliz
ler kat'iyen hileden, mefsedetten ve sui kastten dönmüyorlar. Bir defa Fransızlara ve İtal
yanlara ve bütün Dünyaya bu kanaat gelmelidir ve biz de görmeliyiz ki her ne yapılırsa ya
pılsın İngilizler kat'iyen muharebe yapmak istiyor, o halde İngilizlere karşı muharebeyi ka
bul etmek ve istediği kadar onu idameye razı olmak ve kuvvetlerimizi istimal etmek için bu
nun zaruret hükmüne geldiğine vicdanlarımız ve dimağlarımız kani olmalıdır ve bu kanaat 
cihana da şâmil olmalıdır. Mağdur ve mazlum bir halde İngilizlerle harb edelim. Bu vaziyet 
fiili bir hale gelince de, Cenabı Haktan inayetiyle, onu hüsnü neticeye isal edelim (İnşallah 
sadaları). 

Hariciye Vekâletine resmi gelmiş malûmat yoktur. Fakat şimdi Ajans Havas'da gör
düm. Ümitbahş malûmat vardır. Soma hususi olarak belki o ajansı okursunuz, yani sükû
netle ve emniyeüe bir kaç gün gaib etmekte bir mazarrat yoktur. Yeter ki akhmız tamamen 
yatsın, hareket yapmak mı lâzımdır, yapmamak mı lâzımdır? Hareket başlarken İngilizler 
karşımızda olarak belki de Fransızlar ve İtalyanlar hali harb ilân etmiş olurlar. Harekâta 
başladığımız zaman belki ilk defa hedefimiz Boğazlar ve İstanbul olacaktır. Ondan sonra 
diğer bir safhayı takip etmek mecburiyetindeyiz. Karşıya geçmek; bunlar o kadar kolay iş
le olmaz. Daha dikkatli hareket etmek, daha büyük tedbirler yapmak lâzımdır ve İnşallah 
onları da yapacağız. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) - İngilizler büyük mikyasta tahşidata tevessül etmişler 
mi? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Hayır efendim, Büyük mikyasta tahşidat yoktur. 
Harington'un mektubunda söylediği gibi, evvelce tertib edilen bazı ihtiyat kuvvetleri ve As
ya sahillerine çıkarılan iki, iki buçuk taburdan ibarettir. Büyük kuvvetleri yoktur. Bizim 
bildiğimize göre İstanbul'da şurada burada bütün kuvvetleri bir fırkayı geçmez ve İngilizle
rin büyük kuvvet tahşit ederek muharebeyi kabul etmeleri de kolay bir şey değildir. Yani 
elli, yüzbin kişi getirmek lâzımdır. Zan etmemki İngilizlerin bu günki şeraiti dahiliyesi böy
le yüz binlere baliğ olan orduları, gayrı muayyen zaman için, Anadoluyu işgal edebilsinler 
ve bunun istilzam etüği parayı Meclislerine kabul ettirmek o kadar kolay bir şey değildir. 
Yalnız ne olur? Şeklen, yani ilâm harb etmiş olur. Biz de uzun boylu sulh yapmamış olu
ruz. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Bendeniz de bir şey istirham edeceğim. İngilizlerin irtikâp 
etmekte oldukları şu mefsedatı bütün âleme ilân için celsei hafiyeyi celsei aleniye yapsak 
olmaz mı? (Zamanı değil sesleri) 
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MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Mesela bu nota ilan edilecek, sonra bizim teati et
tiğimiz bazı mektuplar vardır. Onlar da neşrolunabilir. Fakat Meclisçe, yani İngilizlerin 
aleyhinde kuvvetli bir propaganda yapmak lâzımdır. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Paşa HazreÜeri bir şey arz edeceğim. Hükümetin itidalkâ-
rane hareketinden dolayı bendeniz kendi namı hesabıma beyanı teşekkür ederim. Binaena
leyh, zaferimiz dolayısıyla sermest olmayalım. Londura'yı almaya da kalkışmayalım. Çok ri
ca ederim. Kalemle hal etmek kabil iken silah işine çıkışmayalım. Son gününe kadar bek
leyelim. İtidali demle sükûnetimizi muhafaza edelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Yalınız bu noktada bir şey söylemek lâzımdır. Bu 
Mudanya Konferansından sonra asıl sulh konferansı olacak. Vakıa biz ayın yirmisini kabul 
ettik. Onların yirmisini kabul edip etmeyeceklerini bilmem. Bu konferans ne kadar devam 
edecek, onu da bilmem. Bu konferans müddetince Büyük ordularımızı böyle ayakta tutmak 
doğru bü şey değildü. Mudanya konferansından öyle bü netice almalıyız ki biz ordularımı
zı öyle hah faaliyete sevketmekten müstağni olduğumuzu büelün. Yani tekrar harekâtı har-
biyeye başlamaya mecbur olmayacağımıza dair elimizde fiili teminat olmalıdır. Yoksa çok 
fena olabilir. Hepimiz bekleyelim. Bakalım konferansın neticesinden ne çıkacak. Bü de 
baktık menfi çıktı. Ne vakit altı ay sonra? 

REİS - Efendim celsei hafiye bitmiştü. Reyi âlinize arz ediyoruz. Celsei hafiyenin hita
mım kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edümiştü. Celsei aleniyeye geçiyoruz. 
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DÖRDÜNCÜ CELSE 

REİS : Reisisani Doktor Adnan Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Âtıf Bey (Kayseri) 

REİS - Efendim, deminki maruzatm devamı arzu edilmişti Hariciye Vekili Bey Celsei 
hafiye teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Celsei hafiye kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Yusuf Kemal Beyefendi. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - İsmet Paşadan Başkumandanlığa 
gelen 9 Teşrinievvel 1338 tarihli telgrafı okuyorum. 

"Bu sabah Fransız ve İtalyan generalleri dostane müzakeratı hususiye için geldiklerini 
söylediler. Kıtaatımızın İzmit mıntakasında bulundukları yerleri ve bitaraf mıntakaya geç
miş olduğunu gösterdiler. Çanakkale'de dahi vaziyetin tarafeyn arasında çok gergin oldu
ğunu Harington'un tarafeyn arasında teması kesmek ve mesafe açmak için teşebbûsatmm 
semere vermediğini ilâve ettiler. İzmit'te arada bir hudut tayin edilmemiş olduğundan ileri 
kıtaatm harekâtı bir tecavüz olmadığını ve general Harington'a yazdığım gibi, kıtaatı dur
durmuş olduğumuz, Çanakkale'de ise harekâtın tevkifini emrettiğimiz günden iübaren bü 
hatve bü mahalde üerlenmiş ise, Harington'a yazdığım veçhüe, iş'arım bildüdim. Bu mu-
kaddemeden soma konferansın bu akşam bitüümesi fevkalâde lâzım ve vaziyetin vahim ol
duğunu arz ettim. 

Mevzuu bahis mevadm şu şekilde olduğunu beyan ettiler. Yunanhların onbeş günde 
tahliye ve bundan bü ay soma, yani cem'an 45 gün nihayetinde mütteflkîn komisyonunda 
ve kuvvetlerinin çıkması. Burada ekalliyetler hakkmda teminatı ifade eder tabüat vardır ve 
Yunan memurlarından bizim memurlara devri müteakip çıkmak değil de, çıkmaları mevzu-
ubahistir. 

Saniyen; Trakya'nın bize teslimi devletler tarafından takarrür ettirümediğini ifade edi
yorlar. 

Sâlisen; İtalyan generalinin evvelce hükümeti namına beyanatı ve Fransa'nın temin et
mek salahiyetini haiz olmadığım ve Karaağaç'ın müttefikin işgali altında kalacağını söylü
yorlar. 

Rabian; geçirilecek jandarma miktarında İngilizlerin İsrar ettiği ve bu mes'elenin evvel
ce takarrür ettüdiğimiz veçhile halUne çalıştıklarım, fakat İngüizlerden cevap gelmediğini ve 
ne cevap geleceğini bilemediklerini söylediler. 

Hamisen; bitaraf mıntakadan çekümek hususunun İngüizler tarafından talep edildiği
ni büdüdüer. Kendüerüün Türk kıtaatı ile İngüiz kıtaatı arasında teması men edecek hattı 
tayin etmek Akülerinde olduklarım büdüdüer. Mukavele hitam bulduktan soma bunun ta
bu olduğunu, bununla beraber İngilizlerin bu mes'ele hakkmda ne cevap vereceklerini bü-
mediklerini söylüyorlar. Velhasü Talimat gelmek üzere olduğundan bu akşam behemehal 
mukavelenin imzası icabeylediğini ve kendi hükümetlerinin, İngiltere hükümetiyle tema-
men ve müştereken ittihazı mukarrerat etmiş olduğunu ve eğer son tekltfat kabul olunmaz
sa vaziyetin vahim olduğunu ispat eylediler. Münakaşat esnasmda bü buçuk ay Trakya'nın 
idaresinde işgal ve kontrol altında bulunması kabü olamayacağını izah ederken, bu halde 
işgal esnasmda Türk memurları göndermeyelim. Böyle yazalım dediğim halde kabul etme-
düer. Yani demişlerki sizin işgaliniz altında biz memur bulunduranlayız." Mademki bü bu
çuk ay soma bize teslim edeceksiniz, siz çıkın biz de temamiyle güelim" diye böyle bü söz 
söylemiş." En nihayet en son talimatlarına göre tespit edecekleri mevad ne ise, onlar bildi-
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rir bildirmez aynen hükümete iblağ edeceğimi ve alacağım talimata göre hareket edeceğimi 
büdirdim. Şimdi benim hükümeti haberdar etmekliğimi ve akşama cevap verecek vaziyette 
bulunmakhğımı söylediler. Cereyan eden ahvalden hükûmeüeri haberdar etmek tabu oldu
ğunu ve ancak son teklifi aldıktan sonra hükümetin muayyen ifadat üzerinde mütalaa ve 
karar verebileceğini arz ettim ve ayrıldım. Muhaveret ciddi ve tehdidâmiz cereyan etmiştir. 
İtalyanların ve Fransa'nın Konferans esnasındaki beyanatı mütevaliyelerini derhatır ettir
dim. Tevile çalıştüar ve hükümetlerinin en son mukarreratı bunlar olduğunu bildirdiler. 
Harington'a saat 3,5'a kadar talimat geleceğini ümit ettiklerinden konferansın bu saatte mi 
veyahut daha soma mı toplanacağım bildireceklerdir. 9 Teşrinievvel 1338 saat iki buçuk-
dan soma da yazılmış "Havas ajansı" bütün dünyayı uyuşturmak için, Türklerin bütün me-
talibatını kabul ettik, diyor. Havas ajansı böyle söylüyor. Bu resmi tebliğdir. Bakalım ne ta
limat geliyor. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Başkumandan) (Ankara) - Tabu bu iş'ar edilen 
son rapor üzerine, Hey'eti Vekile müzakere edecek ve belki de İsmet Paşa'nın bu raporu 
üzerine Hey'eti Vekile düşünerek ona bir talimat verecektir. Fakat bu talimat hafiyen veril
mek lâzımdır. İhtimal ki Hey'eti aliyenizle vedaa vakit bulamadan bendeniz de oraya gitmek 
istiyorum. Bunu evvela arz etmek lüzumunu hissediyorum. Görülüyor ki burada Trakya'yı 
bize vermek istemiyorlar ve atiyen temin etmek istedikleri şekle şimdiden bir şekil vermek 
ve doğrudan doğruya itilaf devletlerinin kontrolü; işgali altında bambaşka bir şekil vermek 
istiyorlar. Esas olan ve bendenizin gördüğüm şey budur. Halbuki bizim de istediğimiz şey, 
Trakya'nın ve İstanbul'un doğrudan doğruya bizim hükümetimize teslim olunmasıdır. Be
nim anladığıma göre... Binaenaleyh, bu büyük farka göre yapılacak fedakârlık hatırınıza 
geliyorsa bunu, Hey'eti Vekileyi de tenvire medar olacağmı şimdiden konuşabüirsiniz. (El
bette, elbette sadaları). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Paşa Hazretlerinin bu mütalaaları üzerine hey'eti celilenin 
bu vaziyeti mühimme karşısında esaslı bir surette müzakere icra ederek esaslı bir neticeye 
vasıl olmak için muüak iki şartın, hatta üç şartın hey'eti celilece bilinmesi lâzımdır. Bir de
fa devletler bu arzumuzu kabul etmediği takdirde, biz bu misaki milli dahilinde bulunan 
Trakya kıt'asını istihsal etmek için ahdimizi icra edeceğiz. Ahdin icrası için onların vakit ka
zandıkları gibi bizim de vakit kazanmak istememiz icap etmeyeceğini evvela; Başkuman
danlığın ve Maliye VekMetinin, soma Hariciye Vekâletinin son vaziyet karşısında kanaatla-
rı neden ibaret olduğu hey'eti celileye arz edilmelidir ki hey'eti celile de bu kanaaüarı din
ledikten soma, noktai nazarım budur der ve hey'eti celilenin vereceği kararını ise bittabi 
hükümet icra eder. Yoksa on gündür müzakere cereyan ediyor, cereyan eden müzakereyi 
gazetelerde neşredilen, ajanslarda intişar eden havadislerden öğrenmektedir. Esaslı bir su
rette vakıf olmadığı bir şey hakkmda bilhassa son vaziyet karşısında şöyle yapm diye bir 
karar verebilmeyi Meclisi Âli üzerine alamadığı gibi, böyle bir hal karşısında da karara git
mekte de selâmet olmaz. Mese'le gayet mühimdir. Biz üç devlete ilâm harp mi edeceğiz? 
Yoksa Fransa ve İtalya'yı İngilizlerden ayırarak yalnız İngilizlerle mi harp edeceğiz? Veya
hut hiç birisiyle mi harp etmeyeceğiz? Bunları anlamak için mutlaka Başkumandanlığın, 
mutlaka Maliye Vekâletinin ve mutlaka Hariciye Vekâletinin siyaseti hariciye hakkmda 
Hey'eti Celilenizi layikile tenvir etmesi lâzım geleceğini zannederim. Ondan sonra müzake
re cereyan etmesi icabeder ki bu bir saatlik, iki günlük bir mesele değildir. Bu gayet mü
him ve hayatî bir mes'eledir. Onun için rica ediyorum. Siyaseti Hariciye hakkmda Hariciye 
Vekili tenvir buyursunlar. Maliye Vekili Maliye hakkında ve Başkumandan Paşa HazreÜeri 
de vaziyeti askeriye ve ordu hakkmda geniş izahat vermelidirler. Bittabi malûmdur. Muzaf
fer bir ordu vardır. Fakat bir az daha kanaat bahş olmak için, âtiyen dahi ittihaz edecekle
ri kadar hakkmda bizi tenvir etsinler ve bittabi Hey'eti Celile onun üzerine bir karar vere-
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çektir. Yoksa müzakere cereyan etmez. Orduya karşı itimadımız berkemal olmakla beraber, 
elbette bunu bizzat idare eden Paşa Hazretlerinin, benim kanaatim şöyledir, dedi mi bizim 
için kâfidir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Demin ben bunu söyledim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Eğer böyle intaç edilmek isteniyorsa o başkadır. 

YASİN BEY (Gaziayıntap) - Efendim, Hükümetçe yapılmış kati bir karar yoktur. Takar
rür etmiş bir şey de yoktur. Paşa Hazretlerinin söylediğinden benim anladığım şudur : Hü
kümet tabu bu akşam müzakere edecek ve biz de o müzakere üzerine bu akşam müzake
re edebileceğiz. Yalnız bizim burada müzakere edebileceğimiz şey. Hükümeti tenvire hizmet 
edecek esasa taallûk etmelidir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Bendeniz bu telgrafa gayri muntazır ve gayri müterak-
kip bir vaziyet karşısında bulunduğumuzu zannettim. Benden evvel Hami Bey biraderimi
zin sormuş olduğu birkaç suale Başkumandan Paşa Hazretleri cevap vermişlerdi. Tama
miyle sarih olan o cevaplara istinat ederek bir kısım mütalaatımı serd edeceğim. Ordunun 
kabiliyetçe, düşmanların ne miktarda ordu sevk edeceğine ve İtalyanlarla Fransızların ne 
vaziyet alabileceklerine ait tahminatlarını da söylediler. 

Vaziyeti Maliye ve bütçemize gelince : Maliye Vekili kadar Meclis de ona vakıf bulun
maktadır. Binaenaleyh şimdi bu yeni vaziyet karşısında tahaddüs edecek işle âtide tahad-
düs edecek vaziyete göre anlaşılıyor ki, mesele ikidir. Bu telgrafa göre verilecek cevap gayet 
basittir. Eski noktai nazarımızda İsrar edeceğiz. Her halde o hususta alınacak şekli ve ora
daki şekli cidden vâkıf an e idare eden İsmet Paşa telgraflarında bildirmişlerdir. Yani onların 
verecekleri kati bir cevap üzerine ikinci bir safhada esash surette karar ittihaz edüecektir. 
Binaenaleyh bu şekilde cereyan edeceği gayet sarmtir. Buna karşı bir kelime yoktur. 

Bundan sonraki tahminata gelince : Bu telgrafın şiddetine rağmen, zannederim, ki her 
adımda bin müşkilât çıkarmak isteyen İngiltere, mutad ettiği veçhile, bu defa az çok blöf
lerinden bir şey daha oynamış fiilen harbe karışacaklarını zan ve tahmin edemediğim Fran
sa ve İtalya'nın murahhasları ile yek cephe olarak karşımıza çıkmış ve askeri sahada gaip 
ettiği cepheyi, siyasî cephede biraz tamir edebilmiştir. Fakat bu cephenin kudret ve kuvve
ti de hiçbir vakit fiili bir sahada tatbik edilecek kadar rasin değildir. Binaenaleyh; daha ha
rekâtı milliyenin bidayetinden beri İngiltere'nin takip etmekte olduğu ve vakit vakit birta
kım şeyler çıkararak âlemi iğfal etmek isteyen siyaseti tetkik olunarak bir netice çıkarmak 
istenilirse onun, vakit vakit icat ve iddia ettiği bu cephelerin önünde sarsılmayan azme kar
şı vaziyeti umumiyesi mütalaa edilirse, maalesef, biraz evvel Hariciye Veküi Beyefendiden 
sorduğum sual münasebetiyle arz etmek istediğim Paris ve Londra ahvali ve Paris ve Roma 
hükümetleri ahvalden mevsuk ve Roma hükümetleri ve meclisleri hakkmda mevsuk malû
mattan mahrum olduğu için, tabu o kadar kuvvetli olamaz. Ümit ederim ki oradaki sefirle
rimiz böyle bir müzakerede had vaziyetleri içerisinde İngiltere'nin telgraf muhaberatmı iş
gal edeceğinden ve üç dört günde buraya bir adamın gelmesini de hatıra getirerekten birer 
kurye de çıkarmışlardır. Onlar bir iki güne kadar bize daha vazıh ve daha nevvar malûmat 
bahşedecektir. Vazıh ve nevvar malûmat vüruduna kadar bu konferansı ve konferanstaki 
kati cevabımızı tehir edebilmek, talik edebilmek ve rakiplerimizin yaptığı gibi, bizim de as
keri faaliyetten hiçbir şey gaip etmediğimiz, ayrıca bir istinat olarak siyasî sahada düşman
larımızın suikastini bütün âleme gösterebilmek için faaliyet ibraz edebilmek en iyi vasıta
lardan olacaktır. Fakat hiç şüphe yoktur ki Anadolu'yu düşmandan tathir eden Türkiye 
muzaffer ordusu ve misakı millisine azmetmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mosko
va'nın dostluğundan ve diğer düveli müttefike cephesinin yarıklığından ve belki ileride da
ha ziyade kesbi resanet edilebüecek vaziyetin önünde, bugünkü hakkından istifade ederek 
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tahakkuk etmekte oları misaki millimize gitmek için tereddüt edilmeyecektir kanaatinde
yim. 

TAHSİN BEY (Erzurum) - Efendim; bendeniz okunan bir rapora nazaran müspet bir ce
vap verilmesini imkânsız görüyorum. Onun için esas hakkında maruzatta bulunmayaca
ğım. Bu meselenin Heyeti umumiyede müzakeresinden evvel, verilecek cevabı Heyeti Veki
le ariz amik tetkik ederek tespit etsin. Gece içtimaımıza mani değildir. İçtimada Heyeti Ve
kile ile temasta bulunuruz. Heyeti Vekiîenin tespit edeceği cevabı, ki menfi olması zarureti 
vardır. O cevap üzerine mevcudatımızı tetkikatımızı mütalaatımızı serd ederiz. Şimdi Heye
ti Vekileyi tenvir maksadıyla, yahut veçhe vermek maksadıyla serdedeceğimiz mütalaatın, 
zannederim, pek de faydası olmayacaktır. Binaenaleyh Heyeti Vekile tespit etsin; biz gitme
yelim, burada oturalım. Heyeti Vekile ile temasımızı muhafaza edelim. Paşa Hazretleri de 
buradalar. Binaenaleyh cevabı Heyeti Umumiyeden çıkaralım. (En doğru budur sadaları.) 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Efendiler birkaç günden beri Mudanya Konferansı cere
yan ediyor. Bugün son aldığımız şekle göre menfi bir harekette bulundukları anlaşılıyor. 
Bendeniz zannediyorum ki, bunların yaptıkları menfi hareket, netice itibariyle, bizim pek 
çok zararımıza olmayacaktır. Yalnız biraz vakit gaip edeceğiz. Demin Paşa Hazretleri bura
dan söz söylerken "Hükümet itidalkârane hareket ediyor" buyurdular. Bendeniz bundan 
dolayı kendi namıma teşekkür ederim. Bundan soma de fevkalade itidalkârane hareket et
mesini rica ederim demiştim. 

Efendiler, biz lehülhamd birçok sıkıntılardan soma, birçok mahrumiyetlere katlanarak 
mühim bir zafere nail olduk ve İnşallah bundan sonra da daha büyük zaferlere nail olaca
ğız. Fakat efendiler; biz de bir münferit hareket yolunu tutarak arzu ettiğimiz bir şekil ih
das edersek, zannederim, çirkin bir vaziyete, bir şekle gireriz. Evet; memleketimizin taham
mülü vardır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Arzu etmediğiniz vaziyet nedir? 

M. DURAK BEY (Devamla) - Arzu etmediğimiz vaziyet yeni bir harptir. Efendiler aca
ba memlekette buna tahammül var mıdır? Vardır da diyebiliriz. Yoktur da diyebiliriz. Çün
kü, bundan soma eğer bir harp karşısında kalacak olursak, yani karşımızdaki düşmanı 
pek ufak görmeyelim. Zaferimizle sermest olmayalım. Karşımızda koca bir İngiliz Hüküme
ti vardır. 

HİLMİ BEY (Bolu) - Rica ederim. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Sözümü kesmeyiniz, çıkar buradan söylersiniz. 

HİLMİ BEY (Bolu) - Öyle amma, bunlar zaif imana sebebiyet verirse. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Efendi, burada söz söyleyen zaif iman sahibi değildir. İma
nı pek kuvvetli bir arkadaşınızdır. Rica ederim, zaif iman var mıdır? Hayat ile memat ara
sında uğraşıyoruz. Bundan daha mühim vaziyet ne vardır?.. Evet efendiler, karşımızdaki 
düşman gayet kuvvetli bir düşmandır. Denildi ki; Fransızlar fiilen iştirak etmezlerse İngi
lizler ne yapabilir? Efendiler, Fransızlar, fiilen iştirak etmeseler bile İngilizlerin yapacağı iş 
budur : İhtimal ki buradan Trakya'ya firar eden Yunan kuvvetlerini tanzim ve İslah edecek 
ve ihtimal ki Balkan hükümetlerinden bazılarını aldatarak onlardan da bir kuvvet teşkil 
edecektir. Ve sonra kendileri de kuvvet getirebilirler. Biz bu kadar kuvvetlerin karşısında 
İnşallah yine zafere nail oluruz, fakat güçlük çekeriz. Memleketimiz tekrar birçok şeyler 
karşısında kalır. 

Sonra efendiler, şimdi okunan telgrafta bendenizin anladığım; biz şimdi teslim almak 
istiyorduk, bunlar birbuçuk ay soma teslim etmek istiyorlar. Bendenizce burada uzun boy
lu bir fark yoktur. (Çok fark var sadaları.) Vakıa birbuçuk ay zarfında sulh masasına otu-
rursak sulh üzerinde çok tesiri olur. Olmaz değil. Fakat kâr ile zararı tartalım, hangisi da-
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ha kârlı ise onu alalım ötekini almayalım. Bugün yapmaz da bübuçuk ay soma yaparsak, 
elhamdülillah muzaffer ordumuz yerinde duruyor, yine süngüsü parlıyor. Bu müddet zar
fında ordumuzu dağıtacak, başka yer ve vaziyete sokacak değüiz. Demin Paşa Hazretleri
nin burada buyurdukları gibi, konferans şiddetle devam ettiği günlerde bile, yine ordumuz 
fırsattan istifade üe lâzım gelen tedabüi ittihaz etmiştir. Demekki bü taraftan Hükümet va-
züesüıi itidalkârane ifa etmiş, diğer taraftan da orduyu lâzım gelen yerlere yerleştirmiştir. 
Ordumuz bu vaziyette bulundukça böyle menfi bü cevap verir de bü harp karşısında kalır
sak, zannederim, memlekete faide yerine zarar temin etmiş oluruz. Bendeniz bunu kati ola
rak söylemiyorum ve katiyen böyle yapalım demiyorum. Bendeniz diyorum ki iyi düşüne
lim, iyi tetkik edelim, ondan sonra kararımızı verelim. Çünkü bü mesele karşısında kalır
sak bugün kazandığımız zaferi de, bümiyorum nasü yaparız. Çok rica ederim; çok düşüne
lim, hissiyata tabi olmayalım, sermest olmayalım. Kâr üe zararı terazinin gözlerine koyarak 
tartalım, fakat hissiyat üe tartmayalım, vak'a ile maslahat ile tartalım, ondan soma karar 
ittihaz edelim. Çünkü sonra netice başka türlü çıkarsa şimdiye kadar kazanmış olduğumuz 
zaferleri, Allah göstermesin, gaip ederiz. Bunun için efendiler; bendeniz diyorum ki, Hükü
met her vakit itidalkârane hareket etsin. Silah meselesi meydana çıkmamasına gayret et
sin. Fakat o gün gelirse; ki silahtan başka çare kalmamıştır; o gün yine süahımıza müra
caat ederiz. Onlar da kanidüler ki Türkler silahlarını ellerinden bırakmazlar. Buna hiç şüp
he yoktur. Çünkü hiç yoktan bü orduyu çıkaran bu millet, elbette Misakı MüÜsine kavuşa
caktır. Fakat efendüer geç olsun, güç olmasm. Binaenaleyh efendiler; çok rica ederim, çok 
düşününüz ve ondan soma lâzım gelen kararı veriniz. 

REFİK BEY (Konya) - Bendeniz asıl mütalaama başlamadan evvel Heyeti Celüenizden 
çok hassas ve çok ciddi olan vaziyetimiz hakkmda söz söylenüken, söz söyleyen arkadaş
larımızın zaif iman ile muaheze buyurulmamasını rica edeceğim. Çünkü malûmu âlüüz, 
burada söylenen sözler hiç şüphesiz deruhte ettiğimiz büyük ve muazzam davaya müteal
lik ve milletin mukadderatiyle doğrudan doğruya alâkadardır. Vaziyetimizin ciddi olduğu
nu arzetmiştim. Şanlı ordumuz ve fedakâr milletimiz Cenabı Hak'kın tevfikı inayetiyle mü
barek topraklarımızı hain istilâcıların elinden şanb ve şerefli bü surette kurtardıktan son
ra ve bize cihan nazarında şanh bü mevki temin ettikten soma, İngiliz milletinin, İngüiz 
üianetüün bizim için yeniden yeniye hazırlamakta olduğu uçurumlardan itidal ve metanet
le düşünerek kendimizi kurtarmamız lâzımdır. Paşa Hazretleri buradan son vaziyeti, yani 
Mudanya Konferansı akamete uğrarsa ne olması ihtimali bulunduğunu izah buyururken, 
çok ehemmiyeti! bü noktaya temas buyurdular. Dediler ki. biz efendiler kabü olduğu ka
dar, şimdiye kadar olduğu gibi, şimdiden sonra da itidal ile yürüyerek söz sahasında ciha
na karşı daima sulh ve müsalemet taraftarı olduğumuzu ispata çalıştık ve çaüşıyoruz. Bun
daki hedefimiz Fransa ve İtalyanları kabil olduğu kadar İngüiz çemberi mel'anetinden uzak
ta bulundurmak ve onun arasını Fransa ve İtalya efkârını, dolayısıyla cihanın efkârını le
himize çevümektir. Bu çok mühim bü noktadır. Son rapor üzerine şimdiye kadar takip edi
len çok yüksek ve cidden faideli itidalkârane siyasetten ayrüıp da sert bü noktai nazara sa
hip kalarak "Efendüer şunu şöyle yapacaksınız, Trakya'yı hemen teslim edeceksiniz ve Ülâ 
felah... Ordumuz yürüyecektir." demek, zannederim muvafık olmayacaktır. Evet bu kadar 
azim fedakârhklardan sonra Misakı Mülimizden zerre kadar gaip etmemeye biz de, millet de 
azmetmiştü. Allah'ın inayetiyle pek yakında harp sahasında kazandığımız zaferi, İnşallah, 
siyaset sahasında da konferans, sulh masasında da temin edeceğiz. Onların bize Mudanya 
Konferansında dolambaçh yollardan yürüyerek, yılanlar gibi yerlerde sürünerek bin türlü 
şekülerle bizi iğfale çalıştıkları gibi, biz de böyle kaçamaklı yollar bularak onlara yine mü
zakeratı kat etmemek şartiyle, bü güizgâh, bü yol gösterebiliriz. Onun için bittabi Heyeti 
Vekilenin bu son raporu üzerine ne şekilde cevap vereceğini tamamen bilmemekle beraber, 
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bendeniz şahsen temenni ediyorum, ki kabil olduğu kadar - tabii onlar da bizim kadar 
milletin vaziyetine ve bu günkü haline tamamen muttalidir - cevap verirken bir kaçamak 
yolu bulsunlar ve yeni tehlikeli vaziyetler ihdas edecek kelimelerden, tekliflerden ihtiraz bu
yursunlar. Sırası geldiği zaman ona dair noktai nazarımı da ayrıca arz edeceğim. 

REİS - Efendim, usulü müzakereye dair bir takrir vardır. Bunu evvelce haber vermeye 
mecburum. Şayet kabul edilecek olursa boşuna müzakereye devam etmeyelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Müsaade buyurursanız ufak bir 
şey arz edeyim. 

Efendim Mudanya ile cereyan eden muhabere doğrudan doğruya benimle cereyan et
mektedir. Onun için muhaberenin ne kadar müşkil ve benim ne kadar meşgul olduğumu 
takdir edersiniz. Her gece yarısından soma saat ikide, üçte, hatta üçbuçukta ancak alabi
liyorum. Ekseriya Heyeti Vekile ile görüşmek zarureti hâsıl oluyor. Onun için hiç zannet
mem ki bugün akşam ve bugün gece yarışma ve belki de yarına kadar Heyeti Vekilece ve 
Meclisi Âlice esaslı müzakerelere medar olacak kati malûmatı alalım. Bu itibarla ona inti
zar etmek beyhudedir. 

Soma ikincisi; ben zannediyorum ki Heyeti Celilenizin en son nokta üzerine bir karar 
vermesi de belki muvafık olamaz. Yani en son noktai nazarı anlaşıldıktan sonra, belki He
yeti Vekilenin en son nukatı nazarı anlaşıldıktan soma ve Meclisi Âli mütalaa ettikten son
ra, kati karar vermek lâzımdır. Yani şimdiden kati bir karar verip oraya bağlanmak doğru 
değildir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Misakı Millimin sonuna kadar yürüyeceğiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Misakı Millimiz malumdur. Bütün memleket ve 
milleti ve ordumuzu çıkmaz bir yola saptirmakdan da elbette tevakki ederiz. O halde akıl 
ve mantıkin ve imkânın verebileceği bir şeyi istihsal etmek üzere hareket ederiz. (Pek doğ
ru sadaları.) 

EMİN BEY (Erzincan) - Efendim, bendeniz söze başlarken esbabı teşekkülümüzden 
bahsetmek mecburiyetinde kalacağım. Esbabı teşekkülümüzü tetkik edecek olursak, bizim 
esbabı teşekkülümüz yalnız misakı millidir. Binaenaleyh istihsali lâzım olan mesele misa
kı milliden başka hiç bir şey değildir. Bu ana kadar vaki olan mücadelatımız, milleti, içine 
düşürdüğü ıztıraplardan kurtarmak için yapılmış fedakârlıklardan başka hiç bir şey değil
dir. İlk avam teşekkülümüzde ve ilk günümüzde ben zannetmem ki bugünkü günümüzden 
daha kuvvetli ve daha vaziyeti milliyesi müsait ve daha metin olalım. Bu ilk günlere nispet 
edilecek olursa pek çok, dünya kadar çok leke farkı olacaktır. Ufak bir mevkide idik ve o 
günü ne Hariciye Vekili Beyefendinin Hariciye hakkında bir mkatı nazarı ve ne de Başku
mandanlığın Kuvvayı askeriye hakkındaki fikri mülahazası, hatta ne de Maliye Vekilinin 
Para meselesi mevzuu bahis değildi. Biz o gün toplandık ve ilk ahdimiz Misaki Milliye te
min için kurtuluş yollarını aramaktan ibaret idi. 

Binaenaleyh o günden bu güne kadar hiç bir şey zayi ettiğimizi ben tahmin edemiyo
rum. Burada mevzubahis olması lâzım gelen, zannederim, şimdi... İbrahim Beye cevap ve
riyorum, kabineyi herkesin aklı erdiği kadar tenvir etmesi lâzımdır. Bendeniz de aklım er
diği kadar tenvir etmeye çalışıyorum. Siz de buraya gelir aklınızın erdiği kadar söylersiniz. 
İhtimal ki Hükümete son gelen nota üzerine vereceği cevapta, Refik Beyin buyurduğu gibi, 
bazı kelimeler bulup, üzerinde oynayacak ve tekrar müzakereyi intaç edecek. Fakat bende
niz, Başkumandan Paşa Hazretlerini dinlediğim zaman, Başkumandan Paşa Hazretleri di
yorlardı ki -Hatta Hariciye Vekili Beyefendi de aynı şeyi söylüyorlardı- Konferansın uzun za-
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man devamı bizim aleyhimizde ve kısa bir zamanda hal ise bizim lehimizdedir. Onun için 
nereye kadar cevap verecek olursak konferansı uzatacak ve binaenaleyh bizim aleyhimizde 
olacaktır. Bunu kısa zamanda kestirmek için bize Trakyayı şu saatte şimdi veriniz, vallah 
vermezseniz fenadır. 

Fakat bunu diyecek, bunu işaret edecek her halde hareket göstermek lâzımdır ve ha
reket göstermek mecburiyetindeyiz efendiler. Bunu demezsek beş gün sonra bizim aleyhi
mizde olacaktır. Beş gün soma siyasetleriyle dünyayı iğfal eden İngilizler, ihtimal ki karşı
mıza bir Yugoslav'ı ve belki de bir Bulgaristan'ı çıkarmak ihtimali vardır. Bunun için on gün 
devam eden müzakeratta bütün safahatı göstermiştir. Söylenecek söz kalmamıştır. Bina
enaleyh sureti katiyede Misaki Mülîyi temin edecek vesaiti düşmanlarımızın önüne açmak
tan ibarettir ve ülâ meseleyi uzatmak aleyhimizdedir. Binaenaleyh aleyhimize olmasını da 
hiç bir zaman kabul edemeyiz. 

MÜFİT EFENDİ (rürşehir) - Efendim bendeniz zannetmek istediğim bir noktayı Meclisi 
Aliye arz edeceğim : Acaba, yem hadis olmuş bir mesele karşısında mıdır, Meclisi Ali? Yok
sa eski hadise devam etmek üzere mi bulunuyor? Malûmu âliler, bidayeten, Anadoluda, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçüma edip burada, hükümetin maksadım bütün âleme 
ilân etmiştik. Âleme ilân etmiş olduğumuz maksat, karşımızda bulunan bir Yunan Hükü
metine ilam harb edip de Yunanla kozumuzu paylaşmak cihetine matuf değildi. Ortada 
Türk Hükümetinin idamına müteallik ve tefhim edilmiş Sevr gibi bir idam kararı vardı, ki 
bu Sevr kararını kabul etmeyerek ve bunu parçalayarak Türklerin istiklalini, Türklerin 
müstakillen yaşamasını, zannedersem, şu kürsü âliden yemin etmek suretiyle kararlaşür-
dık ve o suretle karşımızda yalnız Yunanistan değil, İngiltere'ye, Fransa'ya, İtalya'ya ve di
ğer onlarla beraber olan devletlere âdeta biz ilam harb etmiş gibi idik. Hatta hatırlatırım 
Durak Beyefendiye, buradaki zabıtlarımızı da tetkik ettikleri zaman görecekler, Hamdullah 
Subhi Bey burada bizim yaptığımız harekâta "cmneti mukaddeseden başka bir şey denmez" 
demişler; bendeniz de o zaman cevaben, bu "cinneti mukaddese değil, nimeti mukaddese
dir" demiştim. Çünkü o idam kararının altında yaşamaktan kurtulmak nimeti mukaddese
dir. 

Efendiler; şimdi o nimeti mukaddeseye karşı kendi hakkım ispat ettirmek için kıyam 
etmiş olan Anadolu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeü perde arkasında oynayanlar 
ve onların bir âleti, vasıtası olmak lâzım gelen Yunanla muamelesini tamamiyle bitirdi. Fa
kat, bu tasavvura dostluk perdesi altında ve bizimle kâm sulh ve müsalemeti istiyor gibi 
görünen diğer hükümetler meydana çıktı ve o meydana çıkan hükümetlerin on günden be
ri devam eden müzakerelerinde vaziyeti katiyen ve takibeden Sevr Muahedesini hakkımız
da tatbik etmekten rücu ettiklerine dair tek bir kelime yoktur. Binaenaleyh bu olmadığı 
takdirde şimdi biz itidal ile hareket edümede, şöyle düşünülmede, böyle yapalım da bunla
rın merhametlerini celbedelim diyeceksek bunların merhameti ve hatta vicdanı olmadığı za
ten cümlenizce malûmdur. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Rica ederim hocam, onlardan kim merhamet bekliyor. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) - Efendiler; son vaziyet itibariyle sekiz on günden beri de
vam eden şu müzakerenin yani Mudanya Konferansının söylenen şu sözlerin altındaki ma
na, hepinizin malûmudur ki, bize Trakya'yı sureti katiyede teslim etmeyecekler, makarrı 
saltanat ve hilâfet olan İstanbul'umuzu da başka bir âtiye talik etmek suretiyle şimdiden 
bize teslim etmeyecekler. Bu anlaşıldı. Bunların anlaşılmasma nazaran İngiltere'nin vazi
yetini Heyeti Vekile de anladığı halde, İngilizlerin âlemi İslama ve Trakya Müslümanlarına 
karşı oynamak istedikleri bu rolü acaba Heyeti Vekilemiz içerisinde salâhiyettar olanları 
bütün âlemi İslama bildirdiler mi veya buna teşebbüs ettiler mi? Etmediler. Binaenaleyh, 
şimdi biz İngütere'nin tesis etmek istediği şu vaziyet karşısında zaten harbi Yunanlılarla bi-
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tirmiş ve yeniden onlara karşı ilânı harp etmek vaziyeti karşısında bulunmuyoruz. Ya; per
denin arkasında bulunan düşman nikabını kaldırmış doğrudan doğruya karşımıza arzı en
dam etmiş bulunuyor. Bu vaziyet karşısında bizim buradaki vaziyetimiz ne olacak? Bura
daki vaziyet hakkında burada Başkumandan Paşa Hazretlerinin şu kürsüden biraz evvel 
beyan buyurdukları nıkat içerisindeki anlayabildiğim cihetlerden birincisi teşebbüsatı siya
siye ve tahririye noktai nazarından kendileriyle konuşulması lâzım gelen ve kan dökülmek-
sizin ve silah patlamaksızın mekasit ve amali müliyemizi istihdaf etmeye matuf cihetler bü
tün konuşulmuş ve fakat bunlar artık böyle bir hale gelmiştir ki, artık bir daha tekrar edi
lemeyecek bir hale girmiş olduğunu anladım. Binaenaleyh, bir daha tekrar edilmeyecek va
ziyete girmesi münasebetiyle bizim bir Heyeti Vekilemiz ve bizim bir Hükümetimiz var. Bit
tabi bu Hükümet bu babda bir karar ittihaz edecek ve karar vereceği zamandan burada bu
lunan Büyük Millet Meclisinin bu husustaki kanaatim ve vaziyetini ve bu husustaki fikri
ni anlamak ve kendilerine lâzım gelen tebligat ve irşadat yapmak istenildiğini anladım. He
yeti Vekuernizin, bizim çalıştığımız ve bizim düşündüğümüz kadar düşündüğünü, kan dök
meden muvaffakiyet neye mütevakkıf ise onu yapmak arzusunda olduğunu ve istedikleri
ni de gördük. Fakat şimdi Heyeti Vekilemiz müzakere edip de karar vereceği meselede, Mec
lisi Âli kendilerine karşı ne suretle zahir olacaklarım ve ne vaziyette bulunduklarını bura
dan anlamak istiyorlar. Heyeti Vekile bilmelidir ki efendiler, bidayette Misaki Millî diye çiz
diğimiz hududun bir zerresinden Büyük Millet Meclisinin hiçbir zaman halen ve istikbalen 
vaz geçtiğini ve bu dairede karar ittihaz etmelerini Meclisin arzu ettiğini bilmeli. 

Üçüncü dereceye gelince : Heyeti Vekile bir karar verir Meclisi Âliniz hisse tabi olur ga
leyana gelir o da bir karar verir. Ve bu kararın bir de icrası vardır. Gerek Heyeti Vekiîenin 
müzakeratı gerek Meclisi Âlinin kabul ettiği mukarreratı tatbik ve icra etmek için ordu, or
dunun da yanında Başkumandan var. Şimdi ben diyeceğim ki, Meclisi Âh Misaki Milliden 
katiyen vaz geçmeyecektir. Misaki Milli'miz dairesinde harekâtı idare etmek için Heyeti Ve
kile karar vermelidir. Fakat bu karardan evvel bütün ordumuzun başında bulunan ve bu
güne kadar da bu işleri idare eden Başkumandanlığa tevdi etmek ve neticeyi Başkuman
danlıktan beklemelidir. Aksi takdirde yanlış yola gitmiş oluruz. (Doğru sadaları) 

ŞEREF BEY (Edirne) - Efendiler; demin Yusuf Kemal Beyefendi arkadaşımızın oku
muş olduğu Mudanya Konferansına ait telgraflar üzerine Heyeü Vekile bir karara ittihaz 
edeceği için tenevvür etmek istiyor. Müzakere onun için açıldı. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Tabii Hey'eti Vekile böyle bir ta
lepte bulunmadı, fakat bendeniz iki sıfatla Meclisi Âliden istirham ettim. Bir defa Meclis 
Reisi olmak itibariyle, hep beraber, görüşerek Meclis noktai nazarından Hey'eti Vekiîenin 
tenevvür etmesi lâzımdır. İkincisi; Başkumandan olmak münasebetiyle ben tenevvür etmek 
istiyorum. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Tabu ifadede bir sakat varsa beis yoktur. Affedersiniz. Maksat 
şu davayı Milllinin sonuna gidebilmek için bir şey yapmaktır. Arkadaşlarımızın burada söy
ledikleri gibi, hiç bir kimse arzu etmez ki şu zaferi meydana getiren Türk köylüsünün, Meh
metçiğin, millet ferdinden hiç birinin kam aksın. Mehmetçik kanı akmaksızın Misaki Milli
nin temini mümkünse bu suretle olmasını herkes arzu eder. Fakat bendeniz okunan şey 
üzerine beyam mütalaa etmek istiyorum. Yoksa bu hususta hiç bir tereddüt ve şüphe yok
tur. O imanla başlamış, o imanla bitecektir. Yine bu dava başladığı zaman İngiltere, Fran
sa, İtalya, Yunan hepsi mevcuttu. Onlar nasıl o gün düşman ve muharip iseler bu gün yi
ne öyledir. Bendenizin arzetmek istediğim şey, Konferansın esasına girmektir ve maksadım 
budur. Onlar bize diyorlardı ki on beş gün zarfında biz tahliye edelim, bir ay sonra da siz 
teslim alınız. Yani kırk beş gün zarfında bu tahliye ve teslim işi hitam bulsun. Gayet doğ
ru bir surette İsmet Paşa diyor ki bizim memurlarımız sizin bu bir ayınızdan soma girsin. 
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Lâ, diyorlar. Bunda tabii bir maksat var. Bizim memurlarımız oraya gittikleri zaman, o 
akalliyet dedikleri maskaraların oradan tamamen def olacakları güne kadar bizim idaremiz 
altında kaldıkları müddetçe, bakınız biz kontrol koyduk. Türk memurlarına teslim ediyo
ruz. Ama, siz bizim daima himayemiz altındasınız şeklinde onlara bir emniyet vermek ve 
daima da onların kontrolları altında imiş gibi göstermek. İsmet Paşa bunu pek haklı olarak 
ret etmiştir ve gayet doğrudur. On beş günde, kırk beş günde tahliye edilmesi meselesinde 
tabii berveçhi peşin, İsmet Paşa'nın dediği gibi zannederim bunda Hey'eti Vekile de sabit 
kalacaktır. Ona şüphe yok. 

İkincisi; siz orada bizim istediğimiz kadar jandarma bulundurunuz demek. İşte efendi
ler, kabul edilemeyecek en esaslı nokta budur. Hükümetin kabul edemeyeceği en esaslı 
nokta budur. Bunu kabul etmek demek, Trakya'nın vaziyeti hususiyesini, vaziyeti hazıra-
smı bilmemek demektir. Malûmu âlinizdir, ki Trakya'da bu gün Kafkasya'dan Yunanlıların 
getirmiş olduğu altmış bin nüfus vardır. Buradan, yani Anadolu'dan kaçıp giden bir çok hı-
rıstiyanlar vardır. Orada iskân edilmiştir ve bunlar Trakyalı olmayan bir çok Rumlardır, on
ların arasında meselâ dört bin, beş bin jandarma kuvveti olsun, fazla olmasm demeli ki, 
orada her vakit için bir hudut asayişsizliği çıkarıp, orada bir maskaralık yapmak niyetine 
matuftur. Maksat budur. Mamafih bu o kadar müşkil değildir. Zira onların dediği gibi, bu
radan jandarma gelmemiş olur. Fakat hamdolsun oradaki dindaşlarımız o vazifeyi her va
kit yapabilirler. Biz demiyoruz ki Trakya sulhen iade edilmesin, muüak harple alınsın. Ha
yır öyle bir şey yoktur. Fakat, şu varki Misaki Milli hududu dahilinde bulunan Trakya'nın 
ve Edire'nin bize teslim edilmemesinin en ziyade manzuru fini olan Karaağaç meselesi çok 
mühimdir. Malûmu âlileri. Karaağaç istayonu Meric'e kadar. Ne yapayım ki harbi umumi
de Meriç hududu diye bir şey çıkarddar. Cenabı Hak mesul olanları her vakit mesul ede
cektir. Tarih onları mesul edecektir. Böyle bir hatayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin yapamayacağına imanım vardır. Sonra meselenin en mühim siyaseti gerek Harici
ye Vekilimizin buyurduğu ve gerek Başkumandan Paşa'nın buyurdukları gibi, üç devletin 
müttefikan hareketlerinden birini münferit düşürebilmek ihtimali mevcut olabilir. Bu bit
tabi askerî ve siyasî nıkatı nazardır. Onu idare eden Başkumandan ve Hariciye Vekili tabii 
bilirler. Asıl benim istediğim nokta, Trakya'nın bize on beş gün zarfında hâkimiyeti mutla-
kamız altında - istediğimiz kadar jandarma ve memurları göndererek - teslim edilmesidir. 
Buna menfi cevap vermek lâzım gelirse, müsbet veya menfi cevaplan mukayese etmek lâ
zımdır. Eğer müspet cevap verilecek olursa ne olur, menfi cevap verirsek ne olur? Asıl me
sele budur. Müsbet cevap verecek olursak o vakit kırk beş gün zarfında teslimi değil mi? 
Biz konferansı ayın yirmisine talik ettiğimiz için, bunlar tecil edecekler. İstanbul ve Trak
ya'yı daima bize karşı ellerinde bulunduracaklardır. Sulh konferansı istiyorlar. Bu konfe
ransın devamınca ellerinde bulunduracaklar ve bize tehdit makamında kullanacaklardır. 
Yani onların istifade edebileceği bir şeydir. Ona mukabil hükümette anladık ki, siyasette 
dönmek pek kolaydır. Nitekim Fransız, İtalyan generallerinin döndüğü gibi. 

Orduların hareketine gelince; ona benim imanım vardır. Onu bir dakika başka türlü 
düşünmedim. Ordu vazifesini yapar. Ordu gider, yol alır. Onu milletin Başkumandanına 
tevdi etmiştir. Ben onu düşünmüyorum. Şimdi menfi cevap verdiğimiz takdirde hali harb 
avdet eder diyoruz. Hali harb avdet ederse acaba İngiltere, Fransa, İtalya üçü birden bizim
le muharip mi olacaklar? Yok canım, bu düşünülecek bir şey değildir, katiyen (Neden sa
daları) Müsaade buyurunuz, harp etmiyor mu idiniz? Yunanlılarla harp etmiyor mu idiniz? 
Ne çabuk unuttunuz? Buraya toplandığımız vakitte siz onlarla hali sulhde mi idiniz? (O 
başka sesi) Nasıl başka, rica ederim. Ne imiş o, başka demekle olmaz ki. İsbat lâzımdır. 
Bunlar harp edemez, benim kanaatim budur. 

Efendiler İngiltere'ye gelince; İngilizler harp edemez, bizi tehdit edeceklerdir. Bakalım 
gürültüye pabuç bıraktırabilecek miyiz bıraktırmayacak mıyız? Bıraktıramadığı takdirde 
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uyuşacaktır. Türklere gürültü üe pabuç bıraktır ab ilümiyim diyor. Çünkü efendüer, Türki
ye'yi ezemediğinden dolayı bugün İngiltere fıkır fıkır kaynıyor. Çünkü âlemi islâmın yegâne 
kudret ve kuvvet âmüi olmak üzere bü Türkiye vardır. Senelerden beri çalıştı, ezemedi. 
Şimdi böyle dolaplar çevüiyor. Henf patlayacaktır. İngiltere bümez mi bizimle harb edeme
yeceğini? Şimdiye kadar İngütere bizimle harb edecek olsaydı, şimdiye kadar zayü bü za
manımızda yapardı ve işimizi bitirirdi. Fakat kuvveti yoktur. Müşkilât içüıdedü. Bunu bit
tabi Hariciyemiz bilü. 

Yalnız korkunç bü nokta vardır. Bu konferans müzakeratı uzarsa maatteessüf her va
kit kurban olan dindaşlarınız yine kurban olurlar. Mamafih, orada bü Bulgar hükümeti 
vardır. Kıtal yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, teslim ediyor bü şeyler yapıyor. Bunu yapan Bul
garistan değüdü, İngiltere'dü. Hep makine odur. Dünyayı karıştırıyor. Böyle bü şeyin ya-
püması ihtimaU vardır. Yani Bulgaristan'ın böyle bü şeyi yapması ihtimaü mevcuttur. Bi
naenaleyh bendenizce en muvafık yol Türkiye Büyük Millet Meclisi esasen onlara verdiği 
şeyde karargü olmuştur. Bu karar mucibince on beş gün zarfında tahliye edeceklerdü. Bü 
ay zarfında bize teslim edeceklerdü. Etmez değil, fakat bü şey vardır. İzale edüüse edüü, 
edümezse verüen en kati söz ordu ve Başkumandandır. O da Türkiye Büyük Mület Meclisi 
Hükümeti bugüne kadar kabul etmediği ecnebi kontrolünü kabul edemez. İmkân yoktur. 
Eğer etse idi. İstanbul hükümeti gibi olurdu. İstanbul hükümeti gibi olmamak istediği için-
düki kabul etmez - bilâ kaydı şart Edüne ve Trakya Hakimiyeti müliyeye rücu eder. Ama 
etmedi. Onun ötesi bittabi takriri - ilahi ne ise, o olur. O da ordulara ve Başkumandana ait 
bü meseledü. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Efendim, şimdiye kadar dinlediği
miz rüfekayı küarmn mütalaasını müsaade buyurursanız şu suretle mütalâa etmek iste
rim. 

Sureti umumiyede büâ istisna tekmü arkadaşlarımız, esas program olmak üzere, Mi
sakı Müliyi üeri sürmektedü ve yine bu arkadaşımız Misaki Milli hedeflerimize vasü olabil
mek için gayri kabili icra ve gayrı kabili iktiham müşküâta maruz kalmaktan tevakki etmek 
lâzımdır, diyorlar ve binaenaleyh, zaruri olmayan işlere tevessül etmiyelim. Noktalarında fi-
kü tekasüf etmiştir zannederim. 

Bu noktalardan büincisi hakkında, bendenizce, en katı karar verebilmek için iki nok
tayı muhakeme etmek lâzımdır. Bunlardan büisi; denüebüü ki, ordumuz karşımızda kuv
vet olarak bulunan düşman ordusunu tamamen mağlup etmiştir. Binaenaleyh hareketi 
hasmiye hitam bulmuştur. Bundan soma yapılacak işler vesaiti siyasiye ile istihsal oluna
caktır. Eğer böyle telakki edilecek olursa askeriik bitmiştü. Siyaset hal ve faaliyetine gel-
melidü. Böyle kabul olunursa bu Mudanya Konferansı ve bunlar teferruattan ibarettir. (Ha
yır sadaları) Yapüacak işler derhal sulh konferansına dahil olmak ve orada diplomatik ve
saitle misaki müh gayâtma vasıl olmaktır. Yoksa eğer denilüse ki, hayır vesaiti askeriye üe 
istihsal mümkün olan hedefler vardır ve o hedefler istihsal olunduktan soma vesaiti siya
siye üe istihsal olunması lâzım gelen neticeler daha kuvvetli olur. Derhal bunu yapmak lâ
zımdır. Binaenaleyh henüz karşımızda vesaiti siyasiye üe istihsal olunmaz ve vesaiti aske
riye üe istihsal olunur hedefler varsa, var mı, yok mu hususu zannedersem, Başkuman
danlıkça tespit ve üade olunmak lâzım gelü. Ancak Başkumandanlık bunu tespit eder, ki 
safhai siyasiyeyi, zemini siyasiyeyi gayri kabili tamu bü hale koymaktan içtinap edecektü. 
Eğer bu noktai nazardan mütalaati yürütmek icabederse bu müzakereyi kâfi görmek mu
vafık olur, itikadındayım. Anlaşıldı ki hedefimiz misaki mülidü. Fakat, gayri kabüi iktiham 
zemin ve istikamete gitmeyelim, maksadımızı daha emin bü surette istihsal için her ne 
mümkünse, hedefler varsa onlar da istihsal olunmalıdır. Onlar da istihsal olunmasın diye 
hiç bü arzu görmüyorum. Yani müzakereyi kâfi görüyorum. (Kâfi sesleri) 
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YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Efendim, bendeniz kısa söyleyeceğim. Beyefendiler, ta
rihe bir an için atfı nazar buyurmanızı rica edeceğim. Türk âlemi şimdiye kadar binlerce 
harp yapmıştır. En çoğunda galebe etmiştir. Biavnilhakkı Taalâ. Fakat ne vakit ki bir siya
set masasına oturmuştur, gaip etmiştir. Milletin kılıncı üe, kaniyle kazandıklarını diplomat
lar sözle gaip etmişlerdir. Daha iki gün evveline gelinceye kadar Mudanya'da Konferans ak-
dedüince fevkalâde meyus ve müteessir bir halde idim, korkuyordum. Yine fena bir vaziyet 
ihdas edüecektir diye. Fakat Heyeti Vekile ve Başkumandan Hazretlerinin göstermiş olduk
ları buna mani olan celadeti gördüm; müteselli oldum beyefendiler. Şimdiye kadar İngiliz
ler bizden ne kazandılarsa tehditle kazanmışlardır. Katiyen tehditten başka bir şey yapma
mışlardır. Biz ne istiyorsak istediğimizi bittabi muhaliflerini göstermişlerdir ve bu gün gös
terdikleri şeyden yarın dönmüşlerdir. Daha fena bir teklif karşısında bırakmışlardır. Bina
enaleyh, azimkar bir vaziyette bulunmak lâzımdır. Her hususu tecrübe ettik. Bizi dört de
fa tecrübe ettiler. Birincisinde Yunan'ı mağlup ettik. İkincisinde mağlup ettik, üçüncüsün
de mağlup ettik. Dördüncüsünde bihamdullahi Taala münhezim ettik (Elhamdülillah sada-
ları) Perişan oldu. Şimdi harb sahası bitti. Diplomatik bir saha hasıl oldu. Bakalım Türkler 
ne yapacaklar? Acaba karşılarında bir Fransız, bir İngiliz, bir İtalyan askeri görmek sure
tiyle korkacaklar, gerüeyecekler mi, yoksa gerilemeyecekler mi? Efendiler; bunu bir imam 
tam ile arz ediyorum, ki eğer bu meselede teklifatınızdan zerre kadar ayrılın, ondan soma 
Anadolu yoktur. Vallah yoktur. Bülah yoktur. Vallah galip değilsiniz, billah muzaffer değil
siniz. Azameti celadetinizi tanımalısınız ve ümit ederim ki Cenabı Hak bana İtilafı söyletmez 
milletin hakkında. 

Çünkü : Bu canı milletin selameti için bilmiyorum. Onun bence hiç bir kıymeti yoktur. 
Ne vakit azim ve celadet gösterecekseniz, o vakit onun demir pençesi gayet yumuşak bir 
vaz'iyet alacaktır. Ben diyorum ki, Cenabı Hakkın bize karşı lütufu neticesidir, bizim hak
kımızda sadır olan. O ne kadar oyalıyorsa bizi, biz o kadar yürüyoruz ve bunun neticei ha-
senesini yalanda istihdaf edeceğiz. Ben kendi hesabıma, kemali samimiyetle, Allah Başku
mandanımızı muzaffer etsin, Allah Heyeti Vekileye azim ve celadet ihsan buyursun temen-
niyatiyle sözüme hitam veririm. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim, bendeniz de Tahsin Bey biraderimizin temenni
sini tekrar edeceğim. Bugün kat'i olarak, bu mes'elenin düşünmesini, Tahsin Bey arkada
şımız gibi, bendeniz de ifade edememek zaruriyetindeyim. Çünkü; önümüzde musarrah bir 
teklif görmüyoruz ve yalnız tahminen bir teklif biliyoruz. Bu teklifin sureti ifadesi bize de 
bazı istikametler verir. Onun için bu mes'ele hakkında şimdiden ne söylenirse doğru olma
dığını iddia edeceğim. Notanın hükümete vürudundan soma, Hey'eti Vekilece ve Başku
mandanlıkça müştereken müzakere edilerek, neticenin Meclisi Âliye arz edileceği tabiidir. 
Bu mevzu üzerinde cereyan edecek müzakerat neticesinde neticei katiye istihsal edilecek
tir. Bittabi, Hükümetin istilzam ettiği şekil ve sureti biz de makul görürsek, ona iştirak ede
riz. Bir çok rüfeka gibi, kuvvei askeriye ile kabili vusul olan metalibin dermayanmda, önü
müzde müttehit bir cephe bulmamak imkânını da arıyarak teklif edilmelidir. Meselâ ben
deniz, hükümet Mudanya konferansının askerî bir konferans diye akdettiğim halde, kabul 
ettirilemeyeceği siyasî metalibe girmesi, yani o mes'eleyi vaktiyle istinsah etmesinden, işte 
bugün bizi bir ric'at karşısına getirmiştir. (Nedir o ric'at sesleri) arz ederim. Bendenizin fik
rimce, geçende bu nota hakkında dediğim gibi, böyle bir müzakerede bizim için en ziyade 
elde edilmesi lâzım gelen iki noktadır. Biri, bunların kuvvetli noktasıdır. Bu nokta derme-
yan olunmamıştır ve buna dair bir teminat alınmamıştır ve bu halin gittikçe bir tehlike ol
duğunu görüyorum. Sulh konferansında müzakere hâlâ devam ederken, orada kuvvetinin 
tezayüt edebilmesini bizim ... o taraf gitmiştir. Onun için hükümetimiz muslihane niyetini 
göstererek müzakereye girerken, karşı sahilde müceddet bir emniyeti askeriye ve emniyeti 
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memleket için artırılan bir kuvvetin, artık hiç bir sebeple artırılmamasını talep etmekte or
dumuz çok haklıdır. İstihsalini bugün verebilecek olan onların notasına, bu hususun bi
rinci derecede teklifi lâzım bir nokta olduğunu zannetmekteyim. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) - Kimin, efendim, notasının esasmı kabul etmeye vabestedir. 
Yani Trakya'dan mı vazgeçmeli. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Hayır, notanın nasıl geleceğini bilmiyoruz. Fakat unut
tuğumuz bu tekliiin iki şey'i vardır. Efendiler mes'eleyi askerler ve bilhassa Başkumandan 
daha iyi bildiği için bunu burada açmak istemem. Yalnız mukabil taraf bizzarure yalnız Yu
nan ordusu 23 Eylül tarihli teklifatımızda suyun öte tarafında, yani Yunan ordusunu Trak
ya'da tayin edilecek herhangi bir hududun o bir tarafına göndermek suretiyle vazifemizi ifa 
ediyoruz. Başka bir şeyimiz yoktur, diyeceklerini tahmin ediyoruz. Buna zaten bir halli fa
sıl yoktur. Başkaca bir halü faslı yoktur. Orta yerde dursak bu da ne demektir bilmiyorum. 
Bu da bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay soma ne demek olduğunu onu da bilmiyorum. (Açık 
söyleyiniz, anlaşılmıyor sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Açıktır efendim; daha açığım da açık kâğıt geldiği vakit 
söylerim. Bilmediğim bir şeye angaje olamam. Herhalde devletler Trakya'yı, İstanbul'u elde 
tutmayı bizden talep edecekleri mesail için ellerinde bir rehine olarak tutmak istiyorlar ve 
evvelce bunu bize müsamahakâr davranan devletler de ... geçti. Bu teminata karşı bizim 
asıl vakî teklifi kabul etmemiz takdirinde, başka bir şey yapmamakla beraber bir hakkımız 
vardır. O da başaramayacağımız bir şey'i, yani hüsnüniyetle yapılmıştır. Binaenaleyh efen
diler rücu etmek vaziyeti vardır. Bu rücu bugün. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Başaramayız dediğiniz hangi nok
tadır. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - İstanbul'u, hatta Edirne'yi isteyebilirdik ve ordumuz, 
memurini mülkiyemiz ve zabıtamız girsin derdik ve bu muhikti. Fakat bu adamlar fiiliyat
ta bunu bize vermekten kaçıyorlar; görüyoruz. Şimdi iş zaten bir hudut mes'elesi idi. Bu
nu da şimdi hal ediyoruz. Yunan Ordusunu zaten garbe atıyoruz dedikten soma, bu adam
lara hiç bir cevap vermezsek, bendeniz bunun netayici âtiyesini iyi görmemekteyim. Çün
kü bu, tedricen diğer tarafın bitaraf mıntaka olmasını, elde kalmasını vesaire vesairede âti
de her türlü teminata karşı bunu yapmadan karşıya geçemezsiniz demek, kendi ellerinde 
kalmasını mucip olacak kuvvetle o mıntakadaki mesaili hal hususundaki şey'i bendeniz 
burada söylemeyeceğim. Tabu Başkumandan daha iyi bilir. Onun için bendeniz biri müt
tefikin kuvvasımn, her nasıl olursa olsun, tezayüt etmemesi noktasınm kendimce lâzımül-
dikkat olduğu zannındayım. Mukabelei niyatı sulhperverane ibraz edelim. İkinci nokta 
mümkün olursa ve bizim için en mühim olan Çanakkale Boğazmda yaptığımız veçhile, hiç 
bir hareketi müselleha ve müdafaai müselleha haline getirmeden sahil boğazım Anadolu 
sahilini işgal etmek... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Affedersiniz, bendenizin sorduğum 
suale cevap olmadığım zannederim. İstediğimiz şey nedir? Bunu anlamak isterim. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Konferans bir metalibde bulunmuştu. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Fikir üzerinde, fikir üzerinde. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Efendim bendeniz şu noktayı biraz şayanı dikkat görü
yorum. Hükümetimiz Trakya'da memurini mülkiye ve dahiliyesini birleştirmek hususunu 
talep etmekle iyi bir şey yapmıştır. Bunu isteyebilir ve yapmıştır. Çünkü bu kendisinin elin
de en büyük bir teminattır, ordusunu durdurmaya mukabil. Diyorum, ki bunu muhalefe
te maruz kalmak suretiyle Hariciyemiz öğrenmiş olsaydı, bizi burada sıkıntılı bir vaziyete 
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getirmemiş olurdu. Bu yolda burada bir nokta anılırken, buradaki sefaretin zemin olup ol
madığını süferamız yoluyla anlayabilsek faideli olurdu. Geriliyormuş vaz'iyeti olur. Bu ol
masın. Çünkü bu geriliyormuş vaz'iyetini kabul edersek şevkimiz ve tesiri kâfi derecede kal
mamış olur. Tehlikeli nokta budur. Bu adamların dermeyan edecekleri fikre karşı ordula
rımızla hiçbir teminat almazsak, ordularımızı tutmakla beraber, çok şey gaip ederiz. Zan 
ediyorum ki maksadımı izah ettim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Maatteessüf anlamakta müşkülât 
çekiyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Öyle ise efendim, çok şayanı temennidir. Hiçbir müda-
halei müsellaha olmamak şartiyle; Karadeniz Boğazım tutarsak sulh için pekâlâ bir hedef
tir. Sulh için anlayışım budur. İptidai olarak, yani kabili vusul hedefler için Başkumandan
lığın mütalaayi askeriyesidir, bunda esas olacak. Benim bu hususatın teferruatına dair faz
la malûmatım olmadığı için, çok söylemiyorum. Biz o hattı tutmakla zannediyorum, muay
yen bir hattı kurabiliriz. Fakat askerimizi barındırmak için burası lâzımdır. 

BİR MEBUS BEY - Silâh patlamaz mı idi? 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Bendeniz onu bilmiyorum. 

BİR MEBUS BEY - Silâh patlamaz ki. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - Patlasın paüamasın. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Ordularımız her iki ovada da hâ
kim bulunmaktadır. 

SALÂHATTİN BEY (Devamla) - En iyi temenni, her iki boğazın birer sahili üzerinde kuv
vetli bulunduğumuz takdirde, bu müzakereyi asliyeyi yapabileceğimizi zannediyorum ve en 
çok istihsal edilecek hedef budur. İkincisi de hiç zahiren bir şey yoktur. Mes'elede tehlike 
yoktur. O halde şayanı teşekkürdür. 

REİS - Yozgat Mebusu Feyyaz Âli Beyin müzakerenin kifayetine dair bir takriri var oku
nacak. 

Riyaseti Celileye 

Mes'ele tavazzuh etmiştir. Müzakere kâfidir. Ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

9.10.1338 

Yozgat 

Feyyaz Âli 

REİS - Efendim müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz ediyorum. Müzakerenin kifaye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. Efendim müsaade bu
yurun bir iki takrir var okuyalım. 

Riyaseti Celileye 

Müttefikînin vereceği kararı nihai yine Meclisi Âlice ıttıla hâsıl olmadan hükümetçe 
derhal cevap verilmemesini, yani Hey'eti Vekilece tasdir olunacak ihzari karar ve cevabın 
Mecliste tetkik olunmasını teklif eylerim. 

Mersin 

Salahattin 

REİS - Bu tak ım kabul edenler lütfen el kaldırsın... Etmeyenler... Ret edilmiştir. 

İsmail Suphi ve Necib Beylerin takriri var, okunacaktır. 
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Riyaseti Celileye 
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Müzakere kafidir. Bizim programımız misaki millidir. Misaki millide münderiç metali
bi meşruamızı imkânı askeri ve siyasî derecesinde sonuna kadar isal ve istihsale Büyük 
Mület Meclisi azmetmiştü. Meclisin bu noktai nazarına göre Mudanya müzakeratı hazırası-
nı idare ve tedabiri askeriye ve siyasiyeyi ittihaz ve Başkumandan Paşa Hazretlerinden ve 
Hey'eti Veküeden muntazırdır. 

9 Teşrinievvel 1338 

Burdur Mebusu 

İsmail Subhi 

REİS - Bu Takriri kabul edenler, lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Efendim zaten başladığımız müzakere için takriri vesaüeye lüzum yoktur. Yalnız Sala-
hattin Beyin takriri usulü müzakereye müteallik idi. O da ret edildi. Şimdi efendim buyu-
ruldu ki Başkumandanlıkça ve Hey'eti Veküece mes'ele tenvir edüsin. O da oldu ve müza
kere de kâfi görüldü. Binaenaleyh celsei aleniyeye geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Celsei aleniyeye geçtik. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 932 : 944 

YÜZ ON ALTINCI İNİKAT {Birleşim) 

10 Ekim 1922 Salı 

BİRİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisâni Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS - Efendim celseyi açıyorum. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) - Efendim; müsaade buyurursanız Mu
danya konferansı hakkmda malumat ita etmek için celsenin hafi olmasım teklif ediyorum. 

REİS - Efendim, hafi celseyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Celsei hafiye kabul edil
miştir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Efendim; şimdi saat üçtür. Bir sa
at zamanımız vardır. Burada saat dört olduğu vakitde Mudanya'da saat beştir. Beşe kadar 
emir vermek mecburiyetindeyiz. 

REİS - Paşam, bu bir dakikada okunur. 

9. - Mudanya Konferansı ve Hükümete Protokolü imza salâhiyeti verilmesi. 

REİS - Buyurun Yusuf Kemal Beyefendi. 

YUSUF KEMAL BEY (Kastamonu) - Efendim; dün İsmet Paşa Hazretlerinden gelen son 
telgrafı okumuştum. O telgrafa cevaben Başkomutanlıktan İsmet Paşaya gönderilen bir 
telgraf var, onu aynen okuyorum : 

Mudanya Konferansı Reisi Garp Cephesi 

Kumandam İsmet Paşa Hazretlerine 

Fransız ve İtalyan Generalleri İsmet Paşa ile görüştüğünü size arzetmiştim. Ona ceva
ben Fransız ve İtalyan Generalleri ile vuku bulan mülakat neticesini hülâsa eden telgrafna-
meleri Heyeti Vekile ile beraber müzakere ve tetkik ettik. Bundan evvel Mecliste celsei ha
fiyede de berayı malumat okunduktan sonra, bazı hatiplerin mütalaaü dinlenerek hissiyat 
ve temayülâtı umumiye anlaşıldı. Tebellür eden kanaate göre mezkûr generallerin teklifle
ri esas itibariyle hükümeti mutelife ile hali harbin fiilen ihdasına sebebiyet verecek, reddi 
kati ile karşılamak muvafık görülmemektedir. Mamafih Başkumandanlığın ve Hükümetin, 
lüzum görülürse istihsal edilecek Meclisin kati kararı, bu akşamki konferansta en son tek
lif olunacak projeye badelittıla verilecek. 

Yalnız tetkik ve münakaşa olunacak olan berveçhi ati nukatın istihsaline bezli gayret 
buyurulmalıdır. 

1. Yunan Ordusunun ve Yunan idaresinin on beş günde tahliyesi mevzubahis olurken 
tarafımızdan tesellüm keyfiyeti derhal vuku bulacak ve tesellüm edilen mahallerden Yunan 
memurları ve kuvvetleri derhal çekileceklerdir, sarahati görülmelidir. Tahliyeden sonra 
müttefikin komisyon ve kıtaatının azami bir ay kalması en nihayet kabul edildiği takdirde 
Trakya'da Türkiye B. M. Meclisi Hükümetinin kontrol ve idaresini ve arazisini işgal mahi
yetinde telakki edilmemelidir. Akalliyetler hakkında kabul edeceğiniz teminat geçen suale 
cevap olmak üzere verilene form olmalıdır. 

2. Trakya'nın bize devleÜer tarafından teslim edilmiş olduğu sarih olarak ifade ettirilmeli
dir. 
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3. Karaağaç'ın Edirne'ye ilhakı, mümkün olmadığı takdüde müttefikin işgali altında 
kalmakla beraber idaresinin reli üe müttefikin tarafından idare edilmesi ehven telakki edü-
mesi lâzım. Meric'in garbinde kalan şimendüer parçasının bütün imtidadında.. aynı tarzın 
tatbik olunması lâzımdır. Herhalde şimdi Edirne ile olan muvasalamız Yunan müdahale
sinden âri ve emin olmalı. Şimdilik bu sureti halli kabul etmekle 1914 hukukunu talep 
hakkındaki hukukumuzun mahfuz olduğu kaydolunmahdır. 

4. Trakyaya geçüüecek jandarma kuvvetinin tahdid olunmaması bizce mühimdü. Asa
yiş ve inzibaü dahüiyeyi tesis edecek miktardan fazla getüümeyeceği taahhüd olunabüü. 

5. Bücümle esaslarda anlaşüdıktan sonra Boğazlar hakkında şimdiye kadar iddia et
tikleri hudud yerme, derin bü mıntakai bitarafi yerine kıtaatımızın elan bulundukları yer
de kalması ve ancak kıtaatımızla İngiliz kıtaatı arasında lüzumu kadar mesafe bırakmak ci
heti kabul edümelidir. 

6. Boğazlar üzerindeki iülâf kuvayi işgaliyesini tezyid ve işgal sahalarını tevsi etmeme
lerini ve bizim ileride bulunan kıtaatımızı takviye etmekliğimiz ve onun gerisinde tahşidat 
yapılması teklifine karşı taleb etmek lâzımdır. Bundan başka Yunan Ordusunun Meriç gar
binde, Garbi Trakya dahilinde mühim tahşidat yapmaması kaydı nazarı dikkate alınmalı
dır. 

7. Mukavelei askeriyenin bu akşam neticesi bizce matlubtur. Vukubulacak tekfifat 
projesi tarafı Devletinizden sayam kabul bü hale getirildikten soma Hükümetin kabulünü 
kaydını ifade edebüirsiniz. 

Soma; İsmet Paşa'dan bu sabah gelen. 

"Bugün müttefik generaller tarafından verüen en son mukavelei askeriye sureti berveç-
hi âti arzolunur." diye başlayan telgrafı okuyorum. Bunu Garp Cephesi Erkânı Harbiye Re
isi Asım Paşa veriyor, dün akşam geldi. 

" 1. Müttefik devletlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Yunan Hükümeti 
beyninde mukavelei askeriyeyi, müttefik devletler tarafından Türkiye Büyük MUlet Meclisi 
Hükümetine üsal edilen 29 Eylül tarihli nota mevadı ve Türkiye Büyük MUlet Mecüsi Hü
kümeti ve Türkiye Büyük Mület Mecüsi tarafından müttefik devletlere üsal olunan 29 ta-
rüüi nota muhteviyatı mucibince müttefikin generallerinden Gl. Harington, İtalya tarafın
dan Gl. MonpeUi ve Fransa tarafından Gl. Şarpi ve Türkiye Büyük Millet Mecfisi mümessi
li Gl. İsmet ve Yunanistan tarafından Gl. Mazaraki arasında 1 Teşrinievvel 1922 tarihiyle 
müteaddid içtünalar aktedilmiştir. 

Müttefik hükümetler Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümetine : 

Edüne dahü olmak üzere Şarki Trakyayı iadeye karar vermiş olduklarına ve bu konfe
ransın gayesi; 

1. Yunan kuvvetlerinüı Şarki Trakyanın gerisine çekilmeye davet edüecekleri tasrih, 

2. Bu araziyi Yunan kıtaatı ile idaresinin tahliyesi ve Türkiye Büyük Mület Mecüsi Hü
kümeti memurlarıyla jandarmasının buraya ikamesi eşkâlinin tayini, 

3. İşgal devresinde bu havalide intizam ve emniyeti umumiyenin idamesi maksadüe 
kontrolün temini idi. 

Murahaslar âtideki nokat üzerinde ittihad etmişlerdü; 

1. İşbu mukavele mevkü meriyete vazedildiği tarihte Türk kıtaatı üe Yunan kıtaatı ara
sında muhasamat nihayet bulacaktır. 

2. İşbu mukavele mevkü meriyete vazedildiği andan itibaren Trakya'da Yunan kıtaatı
nın gerisine çekilmeye davet edileceği Adalar denizi mansabından Trakya'da Meric'in Bul
garistan hududunu geçtiği noktaya kadar Meric'in sol sahüini teşkü eder. 
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3. Sulhun akdine kadar her türlü ihtilâfatı mümkineyi bertaraf etmek için Meric'in sağ 
sahili Karaağaç dahil olmak üzere, müttefikin tarafından tayin edilecek noktalara yerleşti
rilecek olan müttefikin kıtaatı tarafından işgal edilecektir. 

4. Edirne havalisine muvasalayı temin eden hat şubesinin serbestü mürurunu bitama-
miha idame maksadiyle, Cesrimustafapaşa'dan Kuleli'ye kadar Meric'in sol sahili. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Başkumandan) (Ankara) - Sağ sahili ola
cak. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Devamla) - Müttefik devletlerin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin ve Yunanistan'ın birer murahhasiyle muhtelit bir komisyon ta
rafından tahtı nezarete alınacaktır. Bu nezaret bir mukavelei hususiye ile tanzim edilecek
tir. 

5. Şarki Trakyanın Yunan kıtaatı tarafından derhal tahliyesi mümkün olduğu kadar 
çabuk başlayacaktır. Bu tahliyede bizzat kıtaat hidemat ve teşkilâtı askeriye ve atlarla 
muhtelif vesaiti nakliye ile müdahhar malzeme! harbiye ve erzak depoları dahildir. Bu tah
liye takriben on beş gün zarfında icra edilecektir. 

6. Jandarma dahil olmak üzere Yunan memurini mülkiyesi mümkün olduğu kadar ça
buk çekilecektir ve her mıntakai idariyeden Yunan memurini çekildikçe hükümeti mahal
liye müttefikin memurinine tevdi edilecek ve onlar da mümkün olduğu kadar çabuk ve 
mümkünse aynı günde bunu Türk memurinine devir ve teslim edecektir. Trakyanın heye
ti umumiyesi itibariyle Yunan kıtaatı tarafından tahliyesinin hitamından soma azami otuz 
gün zarfında hitam bulunacaktır. 

7. Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeti memurlarına intizam ve asayiş ve emniyeti 
umumiyenin temüıine katiyen zaruri olan miktarda milli jandarma kuvvetleri refakat ede
cektir. Bu kuvvetlerin mecmuu yekûnu.. Zabit ve neferi tecavüz etmeyecektir. 

8. Yunan kıtaatının geri çekilme harekâtı ve idarei mülkiyenin devir ve teslim ameliya
tı, başlıca merkezde yerleştirilecek olan mahallerde beynelmüttefikîn heyetlerin idaresi al
tında vukubulacaktır. Bu heyetlerin vazifesi: Bâlâda mezkûr geri çekilme ve devri teslim 
ameliyabm teshile medar olacaktır ve heyetler her nevi ifratlara mani olmaya çalışacaklar
dır. 

9. Bu heyetlerden maada Şarki Trakyayı müttefikin kıtaatı işgal edeceklerdir. Takriben 
yedi taburdan ibaret olan bu kıtaat intizamın idamesini temin edecekler ve bâlâdaki heyet
lerin beynelmüttefikîn zahiri kuvvetleri vazifesini göreceklerdir. Müttefikin heyetleriyle kı
taatının geri çekilmesi, Yunan kıtaatmm tahliyesi hitam bulduktan 30 gün sonra hitam bu
lacaktır. Müttefikin hükümetleri; intizamın muhafazası ve Türk olmayan ahalinin himaye
si için tedabiri kâfiye ittihaz edüdiği, geri çeküecek kuvvet hakkmda mutabık kaldıkları tak
dirde bu geri çekilme harekâtı daha yakın bir tarihte vuku bulabüir. Bu suretle Türkiye Bü
yük Mület Meclisi Hükümetinin idaresi ve jandarması bir mıntakai idariyede muntazaman 
ifayı vazife ettiği anda müttefikin devletleri kıtaaü bu mıntıkai idariyeden, mukarrer olan 
(otuz) günlük müddetin hitanımdan evvel geri almabüirler. 

10. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kıtaatı müttefiklerce meşgul kıtalarda 
mümkün olduğu kadar çabuk geri alınacaklardır. 

Çanakkale mıntıkasının hattı fasüı ile İzmit gibi ceziresinin işgal mmtakasımn hattı fa-
sıllarda müttefik orduların herbirinden birer zabit ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti ordu
sundan bir zabitten mürekkep olmak üzere muhtelif komisyonlar tarafından tahdid edile
cektir. 

İstanbul şibihceziresinde müttefikin komisyonu berveçhi âtidir: 
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Podima'nın (7) kilometre şimali garbisinden, (Bahrısiyah üzerinden bir noktadan) İst-
ranca'dan (Okunmuyor) Kalikratye (Katari) (1), Sinekli, Karasinan (Karasapan), (2) Kadıköy, 
Yeniköy, Yenice, Kalikratye (Çiftlik filân diye bir çiftlik var) bütün mevaki dahildir. 

Hattm şarkında kâin şibihcezirenin bütün kısmı. 

Gelibolu şibihceziresinde müttefikin işgal mıntakası berveçhiâtidir: 

Baklaburnu-Bolayır (Topçuk mu. Suğluk mu nedir, okunamıyor; öyle bir şey) bütün bu 
nukat dahildir. 

Gelibolu şibihceziresinin bütün kısmı: Müttefikin kıtaatı geri alınmayarak her birinde 
işgal hitam buluncaya kadar Türkiye Büyük Millet Mechsi Hükümeti, mezkûr mıntakada 
riayet etmeyi taahhüd eder. 

12. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti sulhun akdine kadar Şarki Trakyaya kıta
at nakletmeyi ve orada bir ordu toplamamayı ve idame etmemeyi taahhüd eder. 

13. Bu mukavele akabi imzasından üç gün soma mevkii meriyete girecektir. 

İsmet Paşanın konferansa raporu : 

Fransızlar akşama kadar tasavvur olunan projeyi bize kabul ettirmeye çalıştılar. Ak
şam saat 6'da içtima oldu. General Harington hergünkü vaziyetinden daha ciddi olarak bu
nu tuk irad etti. Bunda müttefik hükümetlerin Pariste ittihaz ettikleri mukarrerata ve mu
rahhaslarına verdikleri son mukarrerata (talimata) tevfikan kati bir proje hazırlandığı ve bu 
proje üzerine münakaşa edilmeksizin; mesela, "bir saat zarfında" kararınızı bildirmekliği-
mize davet ettiklerini merasimi mahsusa ile tebliğ ederim" dedi ve vereceğimiz cevabm har
be müncer olmamasını temenni ettiğini ve maksadı asli olan Trakyamn bize iadesi kabul 
edildiğini, müttefiklerin bize muavenet için ve memleketimizin sulhun nimetlerinden müte-
naim ve saadetlerine mazhar olması için çalıştıklarını bildirdi ve soma telgrafla bildirdiğim 
proje okundu. 

Cevaben : 

Okuduğumuz projede şimdiye kadar takrir etmiş olduğum bir takım mevadı esasiye-
nin tebeddül etmiş olduğunu, bir takım yeni mevaddm idhal ve bir takım görüşülmüş olan 
mevadın da ihraç edilmiş olduğunu görüyorum, bütün bu mevadi Hükümetime iblağ ettik
ten soma gelecek talimata ihtiyaç olduğunu ve konferansın 10 Teşrinievvel öğleden soma
ya tehiri zaruri olduğunu söyledim. Bu muhtelif mevad mevzuubahis oldu. Şimdiye kadar 
takarrür eden, Trakyamn teslimine aid olan 30 gün 45, jandarmanın miktarının da tahdi
de uğradığı, diğer devletlerin tebligatı resmiyeleri ile halledilmiş olan Karaağaç meselesi ye
niden tadil edildiği ve şimdiye kadar mevzuubahis olmayan mıntakalar hududu mukavele 
ile takrir edildikten sonra (yahut takarrür ettikten soma) kıtaatın arasında mesafe bırak
mak için müzakere kabul edilmiş olduğu halde, bu defa mesele başka mahiyette mevzu
ubahis edildiğim velhasıl sivil üseramn idhal edilmemiş olduğunu bildirdim. Bunlara kısa 
cevab vermek için söz alan İngiliz Generali meselei esasiye olan Trakyamn iadesinin res
men kabul edilmiş olduğunu söyledi. 30-45 günde jandarma miktarının tespitinde yeniden 
karar almak, Paris'te bir karar verilmiş olduğundan generaller bu hususta birşey yapama
dıklarım ve kanaat meselesi de oradan bildirilmiş ve esasından hallolunmamış idüğünü 
söyledi. Mıntakalar hududu filhakika evvelce aramızda mevzuubahis olacak ise de Paris 
konferansının mukarreratı, müttefik devletlerin teklifi müştereki olduğundan şimdi mütte
fik devletlerle BM. Meclisi Hükümeti arasında bir mesele olduğunu ve sivil üseramn iade
sini hükümetlere iblağ eylediklerini söylediler. Kıtaat arasında yapılacak hududları bu ak
şamdan görüşmek istediğini söyledi. Karaağaç meselesi üzerine Fransız generali söz alarak, 

(7) Katarı veya Tatarı. 
(2) Karasapan 
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kendisinin bu babta ve yalnız Trakyanuı iadesini kabul etmiş olduğunu; beyanatından Ka
raağaç'a teşmili sehiv olduğunu bildirdi. İtalya, filhakika beyanatta bulunduğunu ve bunu 
İstanbul'da komiserlerin içtimai neticesinde kendisine vuku bulan tebligat üzerine hükü
meti kır aliye namma yapmış olduğunu ve soma hükümetinden talimat aldığını söyledi. Bu
nun üzerine söz alıp başlayarak İtalyan generalinin evvelki beyanatını teyid ve tekrar etti
ğini beyan ve derhatır ettirdim. Evvelce bu beyanat üzerine Şarpi, kendi hükümetinin bu 
hususta talimatını zaten almış olduğunu beyan ettiğinden bu beyanatı sureti umumiyede 
İtalya'nın mevzuubahsettiği bütün mevada şâmil olmak iktiza eder ve öyle telakki edilmiş
ti. Şimdi Fransız bu nıkattan birini geri almaktadır, dedi. İngiliz generali bir takım sui te
fehhümler olduğunu söyledi. 

' Macerayı olduğu gibi tespit ve tekrar etmekte ısrar ettim. Bundan soma projede açık 
kalan işgal mıntakaları hududlarına harita üzerinde mütalaaya başlandı. İngilizler, devlet
ler tarafından evvelce ilân olunan bitaraf mmtakalar malum olduğu halde ve bu bapta eva-
miri katiye almış olduğu halde meseleyi o tarzda mevzuubahis etmediğini bildirerek İzmit 
şibihceziresinde bulunan kıtaatımızın elyevm bulundukları hatlarda yani (Şile - Yakublu -
Yarımca) hatü üzerinde tevkifi lüzumunda ve Çanakkale'de Lapseki - Kumkale'ye dar bir 
şekilde uzaklaştırılacak bir mıntaka irae etü. Bu rmntakaların evvelce ilân edilmiş olan bi
taraf mmtakalar olmadığını ve kıtaat arasında bir hat tayin etmek kabilinden addedileceği
ni ve Boğazların serbestisini temin ettiğini söyledi. Yarı latife tarzında bir takım muhaverat 
geçti ve nihayette yiğidi ve askerleri çok olduğundan dost olmamızı söyledi. Yunan Genera
li bir takım kuyudatı ihtiraziye tahtında mukaveleyi tasdik edebilecekmiş. Ayrondük, İtal
yan ve Fransızlar yarin on bir evvelde güya hususi mahiyette mülakat edecekler. Fransız
lar bizi kabule ikna için bütün kuvvetini sarfediyor. Behemehal kabul etmek için zatı sarili
lerine de doğrudan telgraf vardır. Fransızlar bütün kuvveüerile üç günden beri İngiliz tek-
lifatmı tadil etmekle meşguldürler. 

Saat (12) ıusfdleyl. İsmet Paşa Hazrederinden Başkumandan Paşa Hazretlerine gelen 
telgraf: 

10.10.1338. Saat 4 işaretli. 

1. Yeni projede işgal mıntakalarının hududunda Çanakkale'den Lapseki'den Kumka
le'ye kadar kıtaatımızı uzaklaştırmayı ve Gelibolu şibihceziresinin tasdik ettirildiği ısrar 
edilmektedir. Emre muntazırım. 

Mukavelenin murahhaslar tarafından üç gün soma meriyeti icab ettiğinden ve artık 
hükümetlerin tasvibine tekrar arz olunmak icap etmediğinden hükümeüerin bu baptaki 
noktai nazarını öğleden soma beşe kadar bildirmesini rica ederim. 

Franklen Buyyon'dan Başkumandan Paşa Hazretlerine gelen telgraf : 

Zaü Sâmüerinin ve Türkiye'nin şahsi bir dostu olmak sıfaüle basiret ve hamiyeünizden 
ve vatanperverliğinize son bir müracaatım vardır. Uzun ve ekseriya yorucu ve günlerce 
mümted müzakerattan soma generaller mütareke tanzim eden müşterek bir proje verdiler. 
Teessüf ederim ki, burada bulunmadım. Sarfedilen takatşiken mesaiyi görürdünüz. Bu lâ
yiha bilmem ki ümit ettiğiniz bilcümle netayici cami midir? Lâkin, hatta muahededen evvel 
Trakyayı size veriyor. Bu, askerlerinizin kaniyle ödemeye mecbur olmadan size zafer temin 
ediyor. Paris'te içtima eden askeri mütehassıslarının lüzum gösterdikleri on beş gün müd
det istisna edilirse, İzmir pojemizden ehemmiyetli bir şey değiştirmiyor. Yalnız mıntıka me
selesi nazarı dikkati celbedebiliyor. Fakat madem ki hutut sizin paşalarınızın reyile tayin 
edilecektir, bir ihtilâf ihtimalini serdedecek bir ihtimal başka bir şey değildir. Sizin hür mil
letinizin şanına nakise iras edecek hiç bir şey yoktur. Bu metni uzun uzun tetkik ettim. 
Dost bir Fransız sıfatiyle sizden şiddetle istirham ederim. Bu yalnız bir kaç hafta sü-
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recek bir tarzı halden ibarettir. Lâkin bir itilâfın imzası İzmir için derekab âdil ve muteber 
bir sulh projesinin ihzarı esbabını istikmâl edecektir. İngiltere'nin konferanstan evvel yap
mak istediği fedakârlığını yaptığını hissediyorum. Bütün Avrupa bu itilâfı makul itilâf ola
rak telakki edecektü. Zaferinizle yükseldiniz. TatiÜ muhasamatınızla yükseldiniz. İtidaliniz
le âlemi âfeti harbten siyanet hususundaki azminizle daha ziyade yükseleceksiniz ve sizin 
Fransız dostlarınız badema hür, hâkim Türkiye'nin asaletini tekmil âleme ilan edecekler
dü. 

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kastamonu) - Başkumandan Paşa Hazretleri ta
rafından Mudanya'da bulunan M. Franklen Buyyon'a yazdan cevabî telgrafı okuyorum : 

Son telgrafnamenizi aldım. Hissiyatı dostanenize teşekkür ederim. Bü an evvel tesisi 
sulh hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin sulh., ciddi arzularının gördüğü mukabe
le hakikaten beni müteellim etmekte olduğunu söylemeye mecburum. Fransız dostlarının 
Türkiye'nin sarih hakları müdafaa etmekte bulunmasını mürevvic hareketlerini tefsüde du
çarı müşkülât oluyor. Bu babta bühassa şahsen Hükümete ve meclise karşı müşkül bü va
ziyette bırakümış oluyorum. Dostluk ifasına fazla olarak intizar ediyorum. 

Dostunuz 

Mustafa Kemal 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - İsmet Paşa Hazretlerine gönderilen talimat 
10.10.1338 deminki telgrafa en son cevaptır. Yani yeni projeye cevab. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Bugün mü gitti bu talimat? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Evet efendim; yeni projede on madde muhteviyatı ber-
veçhi ati tahlü olunur: 

İzmit şibhicezüesüıde ve Çanakkale mıntıkasında bitaraf namı verüen mıntıkalar hat
tı fasılları müttefik ordularının her büinin büer zabitle B. M. Mecüsi ordusundan bü zabit
ten mürekkep olmak üzere muhtelit komisyon tarafından tahdid edüecektir. Kaydına göre, 
mukavelei askeriyenin esasından addolunmayabilü. Mevzubahis olan hattı fâsülar tayin 
olunurken İzmit şibhicezüesüıde, Şile, Gebze, Darıca hattının kabul ettirilmesine çalışmak 
lâzımdır. İstanbul'un Rumeli cihetindeki parçasında İstanbul'un Terkos arasındaki hat ola
rak şimdiden tespit edilmesine çalışümahdır. 

Çanakkale mıntıkasına gelince; kıtaatımızı bulunduğu yerlerden çekmemek hususun
da ısrar ediniz. Müttefik kıtaatının elan tahtı işgalinde bulunan dört beş kilometre mesafe
yi kabul etmekle maksadın hasıl olacağmı bildümek icab eder. Ancak Lapseki-Erenköy hat
tından behemehal uzaklaşmamız hususunda behemehal ısrar olunur. Mevakü mezkûrede 
idarei mülkiyemiz baki kalmak ve müttefikin tarafından elan tahtı işgalde bulunan nokta
lardan başka mahaller işgal edümemek ve mevcud kuvayi işgaliye tezyid olunmamak şar-
tüe dört, beş küometre Boğazdan uzaklaşmak; Geübolu şibhicezüesinin işgalini büakaydü-
şart gayri muayyen bü zaman için alelitlâk kabul edemeyiz. Mudanya mukavelei askeriye-
siyle bu günkü vaziyetimiz. Taahhüdümüz sulh konferansı netayicine taliken Çanakkale 
boğazmm ve İstanbul Boğazmm tarafeynindeki işgal mm takaları da aynı kayıt ve şartla 
mevzubahistir. Binaenaleyh on büüıci maddenin son fıkrasının iptidasına ve nihayet sulh 
konferansının netayicine taliken, kaydı üâve olunmalıdır. Bu takdirde proje de şöyle olur: 
Sulh konferansı müzakeratımn netayicine taliken müttefikin kıtaatı geri alınıncaya kadar 
Üa... 

2. Hükümetin noktai nazarı yaptığınız... hüsnü telakkiye matuftur. Kabul ettireceğiniz 
noktai nazarı saat beşe kadar kabul ettirebilmenizi rica ederim. Meseleyi şimdi mevzuuba-
his ederek anında reyi alınacaktır. İmza buyurduktan soma projenin meriyetine mani kal-
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mayacaktır. Yine o projeye müteallik bir nokta hakkmda İsmet Paşa Hazretleri tarafından 
mukavelei askeriye projesinin beşinci noktasında Şarkî Trakya'nın Yunan kıtaatı tarafın
dan tahliyesi çabuk başlayacaktır ve başladıktan sonra on beş gün zarfında icra edilecek
tir ve hitanımda da altıncı maddesinde de; Trakya'nın heyeti umumiyesi itibarile devri tes
lim ve Yunan kıtaatının tahliyesinin hitanımdan sonra, azami otuz gün zarfında hitam bu
lacaktır, deniyor. Bu sarahatlere göre Yunan tahliyesinin mebdeine temdit ve talik olunur. 
Binaenaleyh beşinci madde şöyle olmalıdır. Biz Şarkî Trakya'nın Yunan kıtaaü tarafından 
tahliyesi mukavelenin meriyete vazmdan itibaren başlayacaktır. İlâ... 

En son, İsmet Paşadan şimdi gelen telgraf; bu sabah gelen Fransız ve İtalyan general
leri dün akşamki projeyi tevdi ederken münakaşa edilmeksizin kabulü teklif edüdiğinden 
tarafeynin zan edüdiğini anladıkları münakaşa ve müzakerenin tabu olduğunu söyledim. 
Lâkin projenin üzerinde beraber çalışmak ve Trakya'ya gönderüecek jandarmanın tahdidi 
miktarında musirdirler. Lâpsekiden Kumkale'ye olan dahil olan sahüde kıtaatımızın çekil
mesinde musirdirler. Fakat eski bitaraf mm takalar değil, yeni dar mıntakalar mevzuuba-
histir. İstanbul etrafında müttefik kıtaat ile kıtaatımız arasındaki işgal mıntakaları hudu
du olarak gösterilmiştir, ki bu mahazirin izalesi için bir çok sarfı efkâr ettim. Akşama neti
cesini göreceğiz. Harington gece İstanbul'da idi. Gelecek görüşecekleri saat beşten evvel 
Hükümetten cevap almak mecburiyetimiz olduğunu arz ederim. Şurasmı da tasrih ve arz 
edeyim ki Trakya'nın tahliyesi bervecçhi atidir. On beş günde Yunan ordusu çıkacak. On
dan sonra Yunan idaresi devam edeceği andan bir ay zarfında idarei memleketi Yunanlılar
dan alıp Hükümete devir ve teslim edeceklerdir. Müttefikin işgali askerîsi altında kalacak 
olan Karaağaç'tan Yunan idaresinin kalkması için tekrar teşebbüste bulundum. 

Garp Cebhesi Kumandam 

İsmet 

Şimdi efendim, tabu daha ziyade Heyeti Veküe Reisi Beyefendiye aid olduğu için, yal
nız bendeniz Hariciyeye aid olanı arzediyorum. 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) - Müsaade buyurursanız siz bitiriniz de bende
niz arzedeyim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) - Heyeti Vekilede mevzuubahis bu proje üzerinde arzet-
tiğimiz tadilâtın icra ettirilmesi kendisine yazıldı. İstihsal edilirse febiha. İstihsal edilmedi
ği takdirde bu akşam saat beşte imzası kati olan projenin, imzası için müsaade vermek fik
rindedir Hükümet. (Niçin sesleri) 

Yalnız bir noktayı unuttum - ki en mühim noktadır - onu arzedeyim. Tabu bu mesele 
meselei askeriye olduğu için Başkumandan Paşa Hazretleri de Heyeti Veküe Ue beraber, on
lar da bu fikirde olduklarını söyledüer. 

RAUF BEY HEYETİ VEKİLE REİSİ (Sivas) - Efendim; Yusuf Kemal Bey vukubulan mu
haberatı aynen heyeti âliyenize arzettiler. Bu malumat üzerine Heyeti Vekileniz vaziyeti tet
kik etti, iki şekü üzerinde. Birisi bu günkü muvaffakiyaün bize verebileceği azamî muvaffa-
kiyat ne olabüir? Onu tetkik etti ve son noktai nazarını orada bulunan murahaslara... ihti
yarlık olsa gerektir. Heyeti Vekile vaziyetin icabı olarak imkân istihsaline çahşması için de 
İsmet Paşaya verdiği talimat da heyeti âliyenize arzedüdi. Bundan soma Yusuf Kemal Bey 
kürsüyü terketmeden evvel ifade ettiği gibi, kati bir muhalefet karşısında kalırsak dün he
yeti aliyenizin bize verdiği fikir ve Heyeti Vekilemizin de fikri bunu reddetmek suretiyle, iti
laf devletlerüe fiili bir surette harbe geçmeye muzdar kalmamaktır. Şu halde İsmet Paşa Haz-
reüerinin dirayeti, vaziyeti askeriyeye vukufu itibarile azami gayreti sarf edecektir. İstihsal 
edilebüecek miktar edilecektir ve sarih olarak arzediyorum. İstihsal edüemeyen mütebaki 
nukat kalırsa İnşallah onu da sulh konferansında temine çalışacağız. Onu da sulh konfe-
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ransında İnşallah temine kemali azim ile çalışacağız. (İnşallah sesleri) Hükümetin noktai 
nazarını arzettim, noktai nazarımız budur. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Şimdi efendim; arkadaşlar vaziyeti muhakeme eder
ken bendeniz Hariciye Vekili ve Heyeti Vekile Reisi Beyin son sözlerini sureti katiyede ka
bul etmiyorum. Yani konferansın mukarreratını tebliğ ederken kabul etmemek başka me
seledir. Hali harbe geçmek başka meseledir. Onun için ikisini birbirine karıştırmak çok ha
talı olur. Çünkü bu konferans mukarreratını kabul etmemek, itiraz etmek ve bütün nikatı 
esasiyede onlarla hemfikir olduğumuzu gösterdikten sonra itiraz etmek, kabul edilmezse 
hali harbi kabul etmek katiyen varid değildir. Böyle bir harekette katiyen ne Meclis, ne de 
Hükümetimiz bulunmamıştır. Bunu olsa olsa ancak düşmanlarımızın icadı olabilir ve me
suliyeti de onlara aiddir. Binaenaleyh bu meseleyi hali harbe intikal şeklinde muhakeme 
edersek yanlış bir yol tutmuş oluruz. Ancak meselenin mahiyeti itibariyle kabul ve ademi 
kabulü ile husule gelecek mazarratlar ve menfaatler hesab edilmelidir. Yoksa hali harb kor
kusu altında ve biz hali harbe gitmek arzusu altında muhakeme edilmemelidir. Çünkü ne 
onun taraftarıyım ve ne de muzafferiyetimiz bila lüzum ve bila zaruret sergüzeşte sevket-
mek ve ne de hayali bir korku ile hukukumuzdan vaz geçmek lâzımdır. 

Filvaki bu mütarekeye aid olan teklifat üç kısma ayrılır. Birisi, serbest mıntakaya aid 
olan kısım, birisi Trakya'ya aid; üçüncü kısım da teferruatı askeriyedir, ki bu hususta söz 
söylemek salahiyetini zaten kendimde göremedim. Trakya'ya aid olan kısım ileri geri mü
nakaşa edilebilir ve azami menfaat teminine çalışılacaktır ve oradaki muktedir murahhas
larımız elinden geleni yapacaktır. Fakat nihayet şekli teklif o hususta bir ihtilâfa sebebiyet 
verecek derecede ağır değildir ve bila muhâbâ itiraz ediyorum, ki yeni felaketlere uğrama
dan, yeni zahmeüere katlanmadan Trakya'yı bir buçuk ayda almak menfaati yeni bir ihti
lafa, on beş gün gerilemek için, oraya bir satır ilâve ettirmek için, oraya yeni bir şey ilâve 
ettirmek de ağır bir teklif değildir. Asıl işin canlı noktasına geliyorum. Trakya'yı tahliye et
tirerek bize teslime mecbur eden işin anahtarı olan cihete, bugün müttefikler, maatteessüf 
bugün düşman vaziyetinde bulunan İngiltere ile beraber olan heyeti düveliye ne bir mak
sadı insaniyetkârane ile ve ne de Türkiye'yi çok sevdiklerinden bu vaziyette bulunuyorlar. 
Bunları bu vaziyete sevkeden hâdise İngilizlerin Boğazlardaki vaziyeti ile, ihtilafaüıı bir har
bi umumiye müncer olması korkusudur. Şu halde bir kaç kilometre ileri ve geri meselesi, 
onun ehemmiyeti askeriyesi mütehassıslarca tahakkuk ettikten sonra, bir ihtilafı siyasi 
menbaı değildir. Ancak orada, bizim menfaatimiz muktezasından, ehemmiyetle nazarı iti
bara alınacak bir tek nokta var. O da sulhten evvel bitaraf mıntaka ve işgal mıntakası ke
limesini kabul etmemektir. Yani, ona aid sarahatle bir cümlenin bizim mukavelâtımızda 
bulundurulmaması bizim menfaatimiz muktezasmdandır. Bir de ehemmiyetle nazarı itiba
ra alınacak nokta budur ki, biz fiilen sulhu istediğimizden, müttefiklere karşı iyi görünmek 
istediğimizden, hatta bin türlü sebepler altında ordumuzla orduları arasında fasıla bırak
mak, bunların hepsi için bir faide bularak arzuyu fiillerini bir dereceye kadar yine noktai 
nazarımıza göre tatbik etmek vardır. Fakat bir mıntakayı kabul edecek bir cümleyi ihzar et
mekte de lüzum ve mana yoktur. Ati için bunun ehemmiyeti azimesi olduğuna zahibim. 
Unutmayalım ki vaktile Edirne'yi tekrar istirdad için giden ordu ve Hükümet Meriç hudu
dunu vaziyetten evvel ilan etmekle kazanmış ve gaib etmiştir. Aksini söyleyecek vaziyette 
bulunursak, ikrar etmemek vaziyetinde de bulunmaya gayret etmeliyiz. Herhalde sükûttan 
fazla o çekilme vaziyetine daha başka bir nam ve şekil verilmesi için çalışmak, oradaki mu-
rahaslarımızın üzerine bir vazifedir. 

Oradan sonra bir de hatırıma gelen bir nokta var. Onu mütalaa kabilinden değil, an
cak Hükümetin nazarı dikkatini celbetmek için söylüyorum. Tabii tahkimat ve tahşidata 
mütekabilen ruyu rıza göstermeyecekleri, düşmanlarımıza da mam olacakları bir sırada ad-
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larrn da nazarı dikkate alınmasını rica ederim. Çünkü Boğazlara karip olan bu adaların da, 
zannediyorum ki, senelerce bu memlekette gazetelerde ve Hükümet mahafilinde, Avrupa'da 
bir ehemmiyeti mahsusası olduğu, ehemmiyeti askeriye ve siyasiyesi olduğundan bahsedil
diğine göre, oradaki tahkimatın da belki bir manası olamaz. Esas itibarile benim fikrim 
bundan ibarettir. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) - Efendim; arada deniz olmasa her şey aklıma geliyor. Fakat 
arada deniz olunca deniz aklımı alıyor, mesele değişiyor. 

Şimdi şu projenin diğer noktaları az bir müddet için imza edilmekte, şahsıma nazaran 
o kadar mazarrat görmüyorum. Fakat Tevfik Rüştü Beyin dediği gibi, Anadolu sahilinde bi
taraf mıntaka lafzile bir karış yere de razı olmuyorum. Çünkü o bir karış yerin sözü tüken
mez ve onu onların elinden almak pek müşküldür. İleri gittin, geri geldi, askeriniz bugün 
kendisini göstermiş, yarın şöyle olmuş, bilmem böyle olmuş. Bunun lafı zannetmem ki tü
kenmek imkânı vardır ve o bir karış yerden böyle bir fasıla olduktan sonra sürüp çıkarmak 
epeyce müşkül bir meseledir. Onun için ne yapıp, yapıp Anadolu sahilinde bitaraf mıntaka 
namile bir karış bir yer terketmemek mümkün ise ve çaresi ne ise onun yapdmasını rica 
ederim. (Değil ise sadaları) Değilse askerimiz oradadır. 

RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sinop) - Tevfik Rüştü Bey biraderimizin beyanatı ara
sında "Kabul etmemeye biz sebebiyet vermeyelim, onlar sebebiyet versin, hah harbe biz se
bebiyet vermeyeceğiz" buyurdular. 

Efendiler elinde silahı bulunan ve alelhusus hamdolsun muzaffer ve şerefli ordumuzla 
yakından temasta bulunan İngilizlerin, tevil ederek, müruru zaman dolayısıyla, ufak bir 
hata harbi başlattırabilir ve orada Lahey Hâkem heyeti yoktur, ki hallüfasl için, kimin har
be sebebiyet verdiğini tetkik etsin, propaganda eşkâli de malumdur. Onun için bunun de
vamında harb tehlikesi melhuzdur. 

"Bu vaziyetin devamı müddetince hah harbten korkmamalıdır" buyurdular. Tevfik Rüş
tü Bey, bendeniz hali harbten korkarak, ölümden korkarak buraya böyle bir karara geldi
ğimizi söylememiştim. Memleketimizin hali harb icabatı ve menafii hakikiyesi icabatı ola
rak bugün için icab eden budur diye heyeti âliyenize arz ettik. 

Soma gerek Tevfik Rüştü Beyefendi ve gerekse Vehbi Efendi Hazretleri bitaraf mınta-
kadan bahsettiler. Bu projede bitaraf mıntaka tabiri kullanılmamıştır, menatıkı meşgule ta
bir edilmiştir. Menatıkı meşgulenin tarzı tahliyesine dair verdikleri projede eşkâl gösteril
miştir. 

HASAN BEY (Trabzon) - Anadolu sahili için yoktur. 

RAUF BEY (Devamla) - Anadolu sahili için verdikleri ilk notada sulhun akdiyle bera
ber İstanbul'u tahliye edeceklerini ifade etmişlerdir. 23 Eylül tarihli notalarında sulhun ak-
dile İstanbul'un tahliye edileceği sarahati mezkûrdur ve buyurduğunuz gibi geri almış de
ğillerdir. 

HASAN BEY (Trabzon) - Medarı hüküm değildir. Yine orta yerde yeni mukavele var. 

RAUF BEY (Devamla) - Efendim budur. Okunan tafsilattan ve cereyan eden muhabe
rattan son defa işaret edilen noktaların son derece müdafaa edilmesi ve istihsaline çalışıl
ması hususunda İsmet Paşaya emir verilmiştir ve arz ediyorum; eğer kabul etmezlerse, ha
li harbi ihdas etmek menafii memlekete muvafık olmadığına Heyeti Vekilemiz kanaat getir
miştir. Mütebaki kalan noktalar da sulh konferansında istihsal ve hal imkânı olduğundan 
böyle daha münasip olacağına kaniiz. 

MUSTAFA BEY (Kozan) - Hali hazırda en ziyade milletin menfaatini istilzam eden bu
dur kanaatinde idiniz. Bu hangi muhakemat neticesi oldu? Acaba bu hususta Hükümetin 
evvelce ilân ettiği neticeyi izah eder misiniz; (Gürültüler). 
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RAUF BEY (Devamla) - Heyetinize iştirak edip idare eden, Başkumandan sıfatı ile he
yetimizi tenvir eden Başkumandan Paşa Hazretlerinin mütalaalarının hülâsasmı arz ediyo
rum. Silsilei muhaberat bunlardır. 

MUSTAFA BEY (Kozan) - O silsilei muhaberat hakkmda noktai nazarınız nedir. 

RAUF BEY (Devamla) - Efendim, muhaberat okundu. Başka ne arz edeceğün, izah et

tim. 

HAMDİ BEY (Trabzon) - Bu proje heyeti Vekileye ültimatom şeklinde mi geldi? 

RAUF BEY (Devamla) - Hayır efendim, okunanı görüyorsunuz, ültimatom verdiler di
ye ifade etmedim ve İsmet Paşanın en son menafi istihsal etmek için aldığı talimatı da oku
dum, izah ettim. Ondan sonra yapılacak iş kalmazsa - ki şekle göre ittihaz ettiğimiz kararı 
söyledim - ültimatom geldi de ona karşı böyle yapıyoruz demedik. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) - Efendim; bir şey için nazarı dikkati âlinizi celbetmek is
tiyorum. Bu 23 Eylül tarihli notada İstanbul'da kıtaatm geri çekileceği hakkındaki teminat 
muahedenin mevkii icraya vazı şartiyle olduğunu zannediyorum. Muahedede evvela sulhun 
yapılması kaydı vardır. Sulh yapılacak, muahede bizim tarafımızdan tatbik edilecek ve tat
bik edildiğine onlar kani olduktan soma da onlar çekilecek. Meselenin bu noktası mühim
dir. Bunu biz kendi arzumuza göre imâl edebilmek mecburiyetindeyiz, zannederim. Biz, 
malumu âliniz Trakyayı kabul edelim. Öbür nokta mübhem kalıyor, bu noktaya bühassa 
nazarı dikkatinizi celbederün. 

RAUF BEY (Devamla) - Çok şayanı arzudur ki konferans toplanır toplanmaz tahliye et
sin. 

HASAN BEY (Trabzon) - Sulhten soma da tahliye etmezler. 

RAUF BEY (Devamla) - Efendim tahliye etmeyeceklerse ve buna daü kanaat yoksa 
başka türlü karar verüsiniz. 

HASAN BEY (Trabzon) - Müsaid olmayacaklar... 

RAUF BEY (Devamla) - Tabiatiyle müsaid olmayacaklar... Fakat arz ediyorum, kâfi de
recede heyetimizin noktai nazarına da arz ettim zannediyorum. Biz bu kanaate geldik ve 
bundan fazla bugünkü vaziyeti ve hali harbi sulhe iade edecek bü vaziyette kabüi teklif gör
dük. 

İSMAİL ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Efendim sivil üsera hakkmda Hükümetten 
nazarı dikkati celbedecek... Kâfi midü, yoksa daha ileride bunu... 

RAUF BEY (Devamla) - Efendim sivü üsera hakkmda İsmet Paşanın mesaisi ve keza-
lîk Yusuf Kemal Beyin okuduğu süsüei muhaberattan anlaşüdığı üzere son dereceye kadar 
ısrar etti ve dün akşam projeyi tekrar fisanı kati üe üade etmişlerdü. Sivü üsera hakkmda 
görüşüldüğü hakkmda son iş'ârınızda bü şey yoktur diye İsmet Paşaya yazdık. Bu aldığı
mız karar ve teklü ettiğimiz proje Paris'te itüâf devletlerinin takarrür ettüdiği şeküdü. Baş
ka bü şey yapamayız demiştü. 

FUAD BEY (Bolu) - Bendenizin hatırımda kaldığına göre, onuncu maddede Yunanlüar-
dan tesellümden itibaren otuz gün zarfında bize teslim edileceği büdüüiyor ve inzibat temin 
edilüse daha evvel teslim edecekler. Bu müddet daha tenkis edilebilü. Bunlar bunun aksi 
bütakım vukuat ihdas edeceklerdü ve bu suretle bundan istifade edeceklerdü. 

RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurun, aynı nokta benim de nazarı dikkatimi cel-
betti. Münakaşa ettik. Vasü olduğumuz netice şudur : İnzibati, asayişi temin edecek biziz, 
onlar icab ederse müzaherette bulunacaklar. Biz Trakya üzerinde hak iddia ettiğimiz müd
detçe asayişi muhafaza etmekle mükellef olacağız ve bunu yapmaya çalışacağız. 
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EMİR PAŞA (Sivas) - Bendeniz Hükümetin tasvibi hakkmda bir şey söylemeyeceğim. 
Bu, askerî konferans hakkındaki Hükûmeün tasvibine karşı bir itirazda bulunmayacağım. 
Fakat Meclis azası sıfatüe değil, mületten bir ferd olarak diyeceğim, ki ne arzu ederseniz 
onu bildiriniz, netice üzerine taalluk etmiyor, çünkü bu askerlik meselesidir. Yalnız şura
sını arz etmek istiyorum, ki müttefik devletler kıtaatının, kuvvetlerinin bu meyanda ve bu 
sırada İstanbul'da ve Boğaz'da tezyid edUmemesini ve tezyid edüecek olursa bizim tarafı
mızdan ne yapüacağım soruyorum. Bu meseleyi bendeniz anlamıyorum. Sarih bir surette 
anlayamadığımdan dolayı şahsen merak ediyorum ve bendeniz burada tereddüd ediyorum. 
Bunu tahdid etmek imkânı var mıdır? 

RAUF BEY (Devamla) - Efendim, mukabil teklif olarak son şeklinde buyurduğunuz 
nokta İsmet Paşa'ya yazümıştır, kabulüne çalışacaktır. Sonuna kadar gayret edecektir. Fa
kat bu maruzatımız, ona da muvaffak olmazsa, ki şekle göredir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Arkadaşlar, tabu İsmet Paşa üe 
konferans hakkında cari olan muhaberatı biz sizden daha fazla okuduk, belki beş kere, on 
kere bir çok defalar tetkik ettik ve okuduk. Binaenaleyh bir çok noktalar üzerinde müte-
reddid bulunuşunuzu ve bütün noktaları, şümuliyle verilen kararları tartmakta müşkülâ
ta maruz bulunuşunuzu pek tabu görüyorum. Müsaade buyurursanız kısa bir müdavelei 
efkâr yapalım, ne gibi noktalar varidi hatır ise yalnız mazbut fikirler üzerinde bana soru
nuz cevap vereyim ve ufak bir müdavelei efkâr edelim. 

Evvelâ ük suali ben sorayım. Bu askerî konferanstan ne talep edilebiliyor, hangi mat-
labla bu konferansa gittik? Herhangi bir arkadaş cevap versin. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) - Müzakerâtı sulhiyeye girişmek için. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Hayır bu değildir. (Hayır sesleri), (Âti için teminat 
sadaları). 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Trakya'nın sulhen istirdadı ve buna mukabü memle
ketin asayişine taalluk eden hiç bir şey tasdir etmeyerek, Trakya'nın kendisile bulunmak
tır. Sulhen Trakya'yı almaktır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - İstanbul'u almak mevzubahis midir? İstanbul'da 
Çanakkale'de, Gelibolu'da mevcud olan kuvayı itüâfiyeyi oradan tahliye ettirmek mevzuba
his midir? 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Hayır Paşa Hazretleri. Yalnız muhalif taahhüde gir
memek mevzubahis tir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Müsaade buyurulur mu Paşa Hazretleri, Mudanya Konfe
ransı 23 tarihli notada zaten ifade edüiyor ve deniliyor ki; üç devleti müttefika biliçtima ve 
Türk Yunan memurini askeriyesiyle bilitilâf hükümetler generalleri tarafından tespit oluna
cak bir hat üzerine Yunan kuvvetlerini Trakya'dan çekmek üzere düveli müttefika nüfuzla
rını istimal edeceklerdir. Binaenaleyh Yunan üe bizim aramızda bir hattı fâsü yapılarak bir 
mütareke aktetmektir. Zaten okunan şey de bir mütarekenamedir. Buna mukabü, bu mü
dafaa mukabüinde dahi bizim tarafımızdan Marmara'dan Trakya'ya geçmemek gibi bir ta-
ahhüd yapılacak, bir şey tespit edüecek, bu müdahale dahilinde Ankara Hükümeti ne kon
feranstan evvel ve ne konferanstan sonra muvakkaten bitaraf mıntaka namı altmda bulu
nan mıntakalar dahiline asker göndermemeyi, ne Boğazların ve ne de Marmara Denizini 
geçmemeyi taahhüd edecektir. 

Binaenaleyh bendeniz Mudanya Konferansı demldiği zaman şunu anlarım. Şu halde 
bütün bu teklifi kabul etmediğimiz takdirde İngilizlerle derhal muhasamata geçmiş olmu
yoruz. Ancak mevcut bulunan Yunanlılarla hali faaliyette bulunmuş oluyoruz ve son fıkra 
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ile bizi bu hareketten menedecek bir taahhüdü evvelce kabul etmemiş olmamıza rağmen 
hali faaliyete geçebüeceğimizi ifade ediyoruz. Şu itibarla bendeniz şu teklifi kabul etmediği
miz takdirde İngilizlerle fiilen hali muhasamata geçecek ortada bir şey göremiyorum. Zaten 
konferansı tevlit eden bu noktadır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Efendim; Beyefendinin izah ettiği 
gibi, Mudanya Konferansı Yunan Ordusunun çekileceği hattı tespit içindir ve buna muka
bil biz de bitaraf tesmiye ettikleri mıntıkalardan geçmeyeceğiz. Şimdi bu onların matlubu 
idi. Biz buna fazla bir şey ilâve ettik ve dedik ki; biz bu şartları yaparız. Yunan Ordusu yal
nız değil, Yunan Hükümetiyle birlikte olmak üzere bütün Trakya'yı tahliye edecektir. Bina
enaleyh şimdi bir hattı askerî çekmek ve onun gerisine orduyu götürmek değildir. Memle
keti bir kıtayı tamamen askerî ve idarî bir surette tahliye ettirmek ve Hükümetimizi şimdi
den orada tesis etmektir. Maksudumuz budur. Buna mukabil taahhüd ettiğimiz bir şey 
vardır ki Marmara'dan oraya ordu geçirmeyeceğiz. Zannederim maksat bunu istihsal et
mektir. 

Şimdi en son projeyi yukarıdan aşağı tahlil ettiğimiz zaman zannediyorum ki, bütün 
manasiyle maksadımız istihsal edilmiştir. Yani otuz gün yahud kırk beş gün zarfında, Edir
ne dahil olmak üzere, Meric'e kadar Şarki Trakya Yunan Ordusundan, Yunan idaresinden 
tahliye edilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine teslim olunacaktır, resmen 
tevdi olunacaktır. Buna mukabil biz de Boğazlardan, Marmara'dan orduyu geçirmeyeceğiz. 
Şimdi asıl üzerinde münakaşat yaptığımız noktalar, bilmem Gelibolu işgal mm takası... 
Bunlar zaten mevcut olan şeylerin ifadesinden ibarettir. Fazla bir taahhüde girmiyoruz. 
Yalnız bittabi onların tekliflerini, şartlarını biz daha evvel fiilen kırmışızdır. 

Mıntakai bîtarafî var dediler. Oradan geçmemek şartiyle sizinle sulh konferansına ge
lebiliriz, oradan geçmemek şartiyle size Trakya'yı veriyoruz. Onları çiğnedik, geçtik. Siz on
ların iddia ettikleri... Siz diyorsunuz, ki Boğazlarm serbestisini kabul ettik. İyi ama, boğaz
larm üzerinde askerleriniz vardır. Bunun için Boğazdan biraz uzaklaştık. Mesele bundan 
ibarettir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Ya İstanbul? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - İstanbul'un bize şimdiden teslimim iddia etme
dik. Verilen notada deniliyor ki badesssulh size vereceğiz. Biz de cevabi notamızda ümit 
ederiz ki... Fakat bir iddia ve ısrarımız var mıdır ki Mudanya Konferansı neticesinde İstan
bul'u tahliye ettireceğiz ve bu Kuvayı işgaliye ve itilâfiyeyi kaldıracağız. (Hayır sesleri) Bina
enaleyh Mudanya Konferansında istihsal edemeyeceğiz. Namütenahi mesail vardır. (Bun
ların kâffesi için bir sulh masası, konferansı vardır ve onun için de on gün soma toplana
lım deniyor. Bunların kâffesi ancak orada hallolunacak meselelerdir. Yalnız ne var? Askerî 
bir konferans mahiyetinde, ordumuzu istimale lüzum görmeksizin, hakikaten koskoca bir 
kıtamıza tesahup etmiş olacağız. (Doğru sesleri) Binaenaleyh bu hatıra gelen ufak tefek şey
lerdir. Mahaza nasıl ki Heyeti Celilenizin nazarı dikkatinize çarpıyor, Heyeti Vekiîenin de ve 
Başkumandanlığın da nazarı dikkatine çarpmıştır, bu nikat. Talimat yukarıdan aşağı tet
kik olunursa bunların hepsi üzerinde azamî neticeyi elde etmek için son gayretin sarfedil-
mesini de emretmişimdir. Ancak bütün bu arzu ettiğimiz şeylerin hiç birisi olmasa dahi, 
onların teklif ettiği proje olduğu gibi kabul edilirse hangi noktada ne zarar vardır bunu öğ
renmek isterim. Tevfik Rüştü Bey bunu izah etsin. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Tamamiyle Mudanya Konferansından beklediğimiz, 
tasrih edildiği gibi, Trakya'yı sulhen almak ve buna mukabil bitaraf mıntakaya girmemek. 
İşte bunun haricinde bir tek kelime vardır ki, İzmir'de Zatı Samileri tarafından düveli düş
man veya barışmadığımız devletlere karşı beyan edilen sarih bir ifade vardır. Biz bitaraf kı-
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ta namiyle bir şey tanımıyoruz. İşte bu iki gayenin içinde üçüncü bir gaye tahaddüs ediyor, 
ki işgal mıntakası haricinde o kelimeyi sokarak bir maksadı siyasiyi göstermek istiyorlar. 
Kabil değil midir ki askerlerimizi çekerken bu kelimeyi kullanmayarak temin edelim, işte 
budur itirazım. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Efendim, dedik ki biz bitaraf mıntaka tanımayız 
ve tanımadığımızı da fiilen gösterdik. Şimdi onlar diyorlarki, pekâlâ tanımadığınız bitaraf 
mıntakayı biz de tanımayalım. Fakat askerlerimizin elyevm tahtı işgalinde bulunan yerler 
vardır. Bunu nasü ifade ediyorsunuz? Bizim askerimizin tahtı işgalinde bulunan mmtaka
lar vardır. Bunların adı nedir efendim? Müttefik devleüerin kuvvetlerinin tahtı işgalinde bu
lunmakta olan yerler bunlar. Bizim de kuvvetlerimiz gitmişlerdir, sokulmuşlardır. Araya bir 
fasıla koyalım, ki sui tefehhüm hasıl olmasın diyorlar. Daha güzel ifade varsa buyurun söy
leyelim, onlara tebliğ edelim. 

ZİYA HÜRŞİT BEY (Lâzistan) - Efendim; bendenizin burada anlamak istediğim bir şey 
vardır. Malumu âliniz Mudanya konferansı ordumuzun galibiyeti üzerine kurulmuş askerî 
bir konferanstır ve bunda en ziyade alâkadar olan Yunan generali bizden evvel imza ede
cektir. Çünkü bizden evvel vazı imza edecek olan generallerin Yunan meclisini... temin eden 
salâhiyet nedir bir? Bir de konferansın müzakeratı esnasmda bendenizce unutulmuş bir 
nokta vardır zannederim. O da Yunan ordusu tahliye ettiği zaman oraya bir heyet gönde
rilmelidir. Bir heyet nezaret etmeli ve bizim de bir galip sıfatiyle o heyette bir zabitimiz bu
lunmalıdır. Nasıl ki Mudanya konferansında İsmet Paşa Riyaset etmiştir. Bu şeref de bize 
ait olmalıdır. Galip sıfatiyle Yunan ordusunun tahliyesine nezaret edecek heyete bizim bü
yük rütbeli zabitimiz riyaset etmelidir. Bu unutulmamalı, yazılmalıdır diyorum. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Efendim; Yunan generali bazı kuyudu ihti-
raziye ile imza edeceğim demiş. Yunan generali isterse imza etsin, isterse etmesin. Maksat, 
Yunan ordu ve idaresinin oradan çıkmasıdır ve bunu da üç düveli müttefika bize karşı ta-
ahhüd ediyorlar. Binaenaleyh o imza eder veya etmezse, ondan ne çıkar? Diğerleri, onu çı
karmaya mecburdurlar. Sonra elbette devrü teslim muamelesinde bizim de büyük rütbeli 
memurumuz bulunacak. Fakat bunu yazmaya hacet yoktur efendim. Bizim de memuru
muz tahliye esnasında onlarla beraber bulunacak, tahliyeyi görecek ve tesellüm edecektir 
ve hatta o memur da tayin olunmuştur. 

İSMAİL SUPHİ SOYSALLI (Burdur) - Paşa HazreÜeri; buyurduğunuz gibi tarafımızdan 
vaki olan tadilât kabul edilmeyip de onların tadilini olduğu gibi kabul ettiğimiz takdirde; bi
zim için Trakya'da hasıl olacak vaziyet esaslı ve devamlı mıdır? 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Efendim öyle bir şey soruyorsunuz ki... Be
yefendi haritayı açarsanız; Anadolunun vüsatine bakarsanız; soma onun Şimaligarbisinde-
ki parçalara da bakarsınız. Aradaki farkı görürsünüz. Ondan sonra mantıkî olan kararını
zı verirsiniz. (Handeler) Mantıkin emrettiği şudur efendiler : 

Ordu, vazifesini ifa ve ikmal etmiştir. Bundan sonra temini lâzım gelen bütün netayiç; 
siyaseten - diplomatik yolla - hallolunacaktır. Hükümet ve Meclisiniz bunu kabul etmez de 
harekâü askeriyeye karar verirse; ordu, harekâtı askeriyeyi ifa eder ve onun bütün icaba-
tını iktiham eyler. Fakat daha fazla ne kazanır? Ben zannediyorum ki bu ufak tefek tadili 
yapmaya muvaffak olamasak bile, onların teklifatını aynen kabul etmekle de, bu dakikada 
memleket ve milletimize azamî menfaati bahşetmiş olduğunuz kanaatindeyim. (Doğru sa
daları) Benim kanaatim budur. 

EMİR PAŞA (Sivas) - Son mütalaanız mucibince; memleket, mecbur olmadığı bir şeyi 
harben intaç etmek istemez. Fakat bir mecburiyeti katiye altında kalacak olursa o zaman 
da evvelce nasıl silâha sarıldı ise yine sarılır, karşımıza kim çıkarsa çıksın. Fakat bu mec-

267 

TBMM KUTUPHANESI



buriyete lüzum ve ihtiyaç kalmadan. Hükümetimiz ve Başkumandanlığımız, siyaseten bu 
işi hallederse teşekkürler ederiz. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Hakkı Hami Bey, demin beyanı mütalaa 
ederken demişlerdi ki : Biz itilâf generallerinin bu projesini kabul etmezsek arada hafi har
bin tahaddüsüne mahal yoktur. 

Evet, hali harbin tahaddüsüne mahal kalmaz. Onların bitaraf dedikleri mıntakadan 
üeri geçmemek şartiyle... 

Binaenaleyh bunu kabul ettiğimiz takdüde, bütün ordumuz, bütün mület ve memleket 
arkasına yatıp, intizar edecektir. Böyle yaparsak aramızda hali harb kalmaz. Hali harbi ida
me etmek ise Boğazlara ve karşı tarafa geçmektü. Bu hareketi yaparken de bizim karşımı
za İngüiz askeri çıkacak ve geçmeyin diyecektü ve bizim onu bertaraf edip geçmemiz lâzım
dır. Hali harb olmaz olur mu? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Paşa Hazretleri... (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS - Müsaade edin, sorsunlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) - Zannımca teferruat, esasiyle hallolunur. Ruhlar da
ima, Yunanfiların melun tiynet ve cibüliyetleri karşısında titremekte olduğundan, acaba 
müddete ait iki nokta ıslah edilemez mi? 

Büincisi; mukavelenamede pek yakında işe başlanacaktır diyor. Bu müddet 24 saata 
tenzü edüemez mi? 

İkincisi; Paşa Hazretleri; Yunanlılar ordularından Trakya'yı on beş günde tahliye ede
cekler ve tahliyeden sonra 30 gün daha keza idareleri devam edecektü. Yunanfiların idare
si 30 gün daha devam edince demek ki Trakya, Yunan pençesi altında kırk beş gün daha 
inleyecektü. (Hayır hayır sesleri, gürültüler) 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Buyurduğunuz şeyler hiç doğru bü şey de-
ğildü. 24 saat... Bu, lâftan ibarettir. Biz gidip üç günde alabilecek miyiz?.. 

Soma idare meselesi; heyeti umumiyesi 30 gündür. Yunan idaresi heyeti umumiyesi 
otuz gündür. Azamî heyeti umumiyesi. Yani düşmanm oradan çekümesi nihayet otuz gün
de hitam bulacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Fakat Paşa Hazretleri, tahliyeyi müteakip değüdü. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Canım farzediniz ki müteakip olsun efen
dim. Sorarım şimdi ben Vekil Beylere, ham memurları nerededü, memurları hazırlamışlar 
mıdır ve belki tahliye bizim yüzümüzden daha fazla devam edecektü. Halen işgal ettiğimiz 
yerlerin memurları tamamlanamadı. 

YASİN BEY (Gaziantep) - Bu tekfifatı kabul ettiğiniz takdüde sulhun mekân ve zama
nı ne olacaktır? Sulhun ne vakit olacağı belli midü? 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Bizim teklüimize göre ayın yümisinde İz-
mü'de toplanmamızı kabul ederlerse bu ayın yümisinde müzakeratı sulhiyeye başlanacak
tır. Fakat sulh esasatı, müzakeratm cereyanına tabidü. (Müzakere kâfi sesleri) Fakat bu
nun onunla ne münasebeti var? Müsaade buyurursanız size bü şey arz edeyim. 

Efendüer; benim hissiyatıma göre itilâf devletleri Trakya'yı hakikaten bize vermek isti
yorlar. Hani zannolunmasm ki üç gün, otuz gün üe bize bü entrika yapacaklardır. Bunu 
yapmayacaklardır. Neden yapmayacaklardır? Biz diyoruz ki otuz gün siz idare edin, ondan 
sonra bizim memurlarımıza terk edin. Hayır diyorlar; geliniz bü an evvel alınız. Çünkü Yu
nanistan bundan kendisi vaz geçmiştü. Yunanın duçar olduğu felâket o kadar azündü ki 
Garbi Trakya'yı muhafaza edebilirse çok büyük muvaffakiyettir. Binaenaleyh kendileri vaz 
geçmişler. Zaten müttefikler de bununla meşgul olamazlar. Bunu bize verecekler. 
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Fakat sulh müzakeratında Boğazların alacağı şekil nedir? Bize göre Misaki Millinin ica
bıdır. Serbest olacaktır. Fakat şekil ne olacaktır? Onun şekline göre İstanbul'un vaziyeti ta
ayyün edecektir. Onların şekline göre elbette oranın vaziyeti taayyün edecektir. Yalnız ne 
var? Biz çalışalım ki Trakya'ya ordu geçsin. Ordularla orayı işgal ve idare, muhafaza ede
lim. 

ZEKÂİ BEY (Adana) - Bir küçük suale müsaade eder misiniz? Efendim; bu mukavele 
projesinde deniyor ki; Trakya'yı bizim memurlarımız işgal ettikten soma, nizam ve intizam 
temine muvaffak olurlarsa müttefik kıtaatı bir aydan evvel dahi çekilebilir. Acaba bu demek 
değil midir, ki nizam ve intizam hasıl olmadığı takdirde bir aydan fazla kalabilecekler. Ben
deniz diyorum ki... (Hayır hayır sesleri) 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - O demek değildir. 

ZEKÂİ BEY (Adana) - Bendenizce o fıkrayı kaldırmak lâzımdır. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Efendim bu fıkra ve bunun gibi yek nazar
da hoşumuza gitmeyen noktalar vardır. Bu gibi noktaların tashihi için bütün kuvvetini, 
gayretini sarfetmesi için İsmet Paşaya emir verdim ve emin olmalısınız ki İsmet Paşa çok 
vesveseli bir adamdır, bizden çok müvesvistir, çok mütevehhimdir. Bizim nazarı dikkatimi
zi celbetmeyen noktaları o celp ve manalarını ima etmektedir. Bu, bu demektir bu demek
tir diye... Yani azamî gayretin sarfolunacağına şüphe etmeyiniz. Yalnız makûsu kabul edi
yorum. Hiç bir şeyi tadil etmeyelim. Hiç bir şey gaib etmeyiz. O halde Heyeti Vekiîenin ka
naatini işittim. Olduğu gibi bunu kabul etmekte muhassenat görüyor. Başkumandanlık da 
aynı fikirdedir. Şimdi de Meclisi Âlinizin temayülâtı umumiyesi anlaşılırsa oradaki mura-
haslar... 

REİS - Efendim müsaade buyurunuz, müzakerenin kifayetine dair takrirler var. (Reye 
koyunuz sesleri) 

Reyinize vazedeceğim. Kifayet kabul edilince bittabi mesele biter. 

BİR MEBUS BEY - Karar yok. 

REİS - Tabu efendim karar yok. Müzakerenin kifayeti meselesidir. 

Efendim imzaya mezuniyet vereceğiz diyorlar. Reylerini izhar ediyor demektir. Müsa
ade buyurun ne arzu ediyorsunuz? 

TAHSİN BEY (Aydın) - Müsaade buyurunuz Hariciye Vekilinden bir sual soracağım. 

REİS - Buyurun sorun. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Malumu Devletiniz biz bu mukavele ile bir hah mütarekeye geç
miş oluyoruz. Yunanlılarla. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (Ankara) - Hah sulhe geçiyoruz. 

TAHSİN BEY (Aydın) - Sulhun akdine kadar Şarkî Trakya'yı düveli itilâfiye komisyon
larının nezareti altındadır. Onlar tabu fecayiin vukuuna mani olacaklardır. Tabu Garbi 
Trakya'nın da İslâmları var. Sulhun aktine kadar onlar ne olacak? 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Efendim biz bütün dünyayı kurtaramayız. 

TAHSİN BEY (Aydm) - Bütün Türkiye için mütarekeye mi geçiyoruz. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Hayır sulhe geçiyoruz. Türkiye'nin kuvveti 
bütün dünyadaki İslâmları kurtarmaya kâfi değildir. (Alkışlar) 

ÂBİDİN BEY (Lâzistan) - Kendileri de bir parça çalışsınlar. Hep Anadolu kurtarmaya
caktır, onlar da çalışmalıdır. 
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REİS - Efendim; müsaade buyurunuz. Müzakerenin kifayetine dair takrir var. Harici
ye Vekili buyuruyorlar ki Mudanya konferansındaki murahhasımıza imza salâhiyeti vermek 
için Meclisi Âlide vukubulan beyanımı Meclis kâfi görüyor mu. (Kâfi sesleri) 

Kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görülmüştür. Efendim ekseriyeti azime üe kabul 
edümiştü. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Bir şey daha efendim. Bu karan, Hükümet 
mesuliyeti üzerine alarak, vermek salâhiyetini haizdir. Ben arzu ediyorum, ki malumu âli
niz Başkumandanlık sıfatiyle, - çünki Başkumandan Meclisi Âlinizin şahsiyeti maneviyesi-
dir - ben muvakkat bir memurum. Binaenaleyh ben arzu ederim ki bu kararın muvafık ol
duğunu Meclisi Âli ifade etsin. (Kabul ve ifade ettik sesleri) 

REİS - Efendim bu ifade edildi ve iş bitti efendim. 

Şimdi celsei hafiyeyi icabeden ahval hitam bulmuştur. Celsei hafiyenin celsei aleniye-
ye tahvilini reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim celsei aleniye küşad edilmiştir. 
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I. Dönem Z. C. 

C. 23 - S. 349 : 354 

YÜZONYEDİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

11 Ekim 1922 

10. - Mudanya Konferansında imza edilen Mütareke Mukavelenamesi 

REİS - Efendim müsaade buyurun : Hariciye Vekili beyefendi Mecliste bir şey okumak 
istiyor. Buyurun Beyefendi söz sizindir. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) - Arkadaşlar, üç müttefik hükümet
ten, yani Fransa, İngiltere ve İtalya hükümetlerinden aldığımız 23 Eylül 1922 tarihli nota
da üç müttefik hükümet. Yunan kuvvetlerini, üç müttefik general ile Türk ve Yunan erkâ
nı askeriyesinin büitilâf tespit edecekleri hattâ konferansın küşadından evvel çektirmek 
için nüfuzlarını istimal edeceklerdir. Bu müdahaleye mukabil Ankara Hükümeti, bitaraf 
ilân edilmiş olan manatıka ne konferanstan evvel, ne de konferans esnasında kıtaatı aske
riye göndermemeyi ne de boğazları ve ne de Marmarayı geçmemeyi taahhüd edecektir. Ba
lâda mevzuubahsolan hattı tâyin için ya Mudanya'da veyahut İzmit'te Mustafa Kemal Paşa 
ile müttefik devleüer generalleri arasında hemen bir içtima vukubulabilir diyorlardı. Buna 
cevaben Mösyö Poincare'ye, yani bu notanın müzakere edildiği konferansa riyaset etmiş bu
lunan Fransa Reisi Hükümeti ve Hariciye Nazırı Mösyö Poincare'ye ve aynı zamanda üç 
müttefik hükümete tebliğ ettiğimiz 29 Eylül 1338 tarihli notada, Trakya'nın Yunan ordu
sunun işgali ve hükümetinin idaresi altında bir gün fazla devamı hayatı, her gûna mehali-
ki ve Türkiye halkı için gayrikabili tasvir ıztırabı dâi olduğundan; Edirne de dâhil olduğu 
halde, Meriç garbına kadar Trakya'nın derhal tahliyesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetine teslimi acilen iktiza etmektedir. İşbu müstacel hususatı takarrür ettirmek üzere, 
Mudanya'da müttefikin generalleriyle bir konferans akdi. Düveli İtilâfiyenin arzu ve teklif
lerine tevafuk ettiğinden, konferansın 3 Teşrinievvel 1338'de Mudanya'da inikadı teklif olu
nur. Mudanya Konferansına tarafımızdan Garp Cephesi Orduları Kumandam İsmet Paşa 
Hazretleri bizzat memur edilmiştir. Teklifi mezkûr münasip gördüğü takdirde, konferansa 
memur olacak generallerin tâyin ve işarını rica ederim denilmiştir. Devletler teklifimizi ka
bul ettiler. Müttefikin generalleri Mudanya'ya geldiler. Teşrinievvelin üçünden dün akşama 
kadar Mudanya'da üç müttefik hükümetin mümessilleriyle Murahassamız Garp Cephesi 
Kumandanı İsmet Paşa arasında müzakerat cereyan etti. Bu müzakerat esnasmda takar
rür eden mukavelei askeriye, üç general tarafından müstainen billâh murahhasımız tara
fından bu sabah saat altıda imza edildi. (Allah hayırlı eylesin; sadaları) Bu bapta İsmet Pa
şa Hazretleri tarafından Başkumandan Paşa Hazretlerine çekilen telgrafname ile mukave
lei askeriye metnini Meclisi Âlinize arz ediyorum. 

Telgrafname : 

Başkumandanlığa 

Mudanya Mukavelei Askeriyesi 10 Teşrinievvel 1338 saat 6 evvelde imza edilmiştir de
niyor. Bu 11 Teşrinievvel olarak, Yunan murahhasının Düveli Müttefıka namma gönderdiği 
muhtelif itirazlariyle imzaya salâhiyettar olmadığı şeklindeki son beyanatı aynen bana veril
di ve bunu müttefikler namma tebliğ eden General Harington Yunan generalinin salâhiyeti 
olmadığından imza etmediğini bildirdiği Yunan Hükümetinin cevabı menfi olsa dahi muka
velenamenin müttefikler tarafından tatbik olunacağı cevaben bildirildi. Mukavelename dört 
nüsha olarak imza ve teati edilmiştir. General Harington gece yarısı iradettikleri nutukta; 
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gördükleri hüsnüteshilâttan dolayı, İngiltere Hükümeti namına Hükümete ve Başkuman
dan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine teşekküratım ifade etmiştir. İradeylediği nutkun ni
hayetinde gördüğü hüsnü muamelâttan ve saireden dolayı teşekküratım ve şahsıma müta-
allik generallerin hissiyaünı tafsil etti. Tarafımdan kısa bir nutuk üadedüerek müttefik ge
nerallerin müsalemete vâsü olmak için sarf etükleri mesaiden dolayı Türkiye Orduları Baş
kumandanı Mustafa Kemal Paşa Hazretleri namına teşekkür ettim ve kendüerine veda 
ederken Mudanya Konferansında geçen eyyamı mesainin hayatımın en iyi hatıratından ol
duğunu ifade eyledim. Şarki - Trakya ve Edirne'nin Türkiye'ye iadesini düveli müttefikanın 
imza ve taahhüdüne rapteden Mudanya konferansı hitam bulmuştur. 3 Teşrinievvel 
1338'den iübaren devam eden Mudanya Konferansı 11 Teşrinievvel 1338 saat sekizde hi
tam bulmuş ve mezkûr saatte murahhaslar tarafından imza edilmiş olan mukavelename
ler teati edümiştir. Yunan generali Hükümetten salâhiyeti lâzime almadığım büdüdiğinden 
imza etmemiş ve Türkiye Murahhası Yunanistan Hükümetinin cevab, menfi olsa dahi mu
kavelenamenin mevkii meriyete vaz'edüeceğini serd etmiş ve müttefik generaller namına 
Büyük Britanya Murahhası Yunanistan Murahhaslarının imza etmemesinin haizi ehemmi
yet olmadığını ve Mukavelenamedeki tâyin olunan mühletler zarfında mevaddını tatbik et
tirmek müttefiklere aidolduğunu beyan etmiştir. Mukavelename sureti aynen şudur : 

1 4 - 1 5 Teşrinievel 1338'den itibaren mukavelename mevkii meriyede konacak, on beş 
gün zarfında Yunanistan ordusu Meriç garbına çekümiş bulunacak ve bundan bir ay son
ra da Şarki - Trakya'nın Edirne dâhü olduğu halde, kâmüen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetine teslimine karar verdiklerinden bu konferansın gayesi şundan ibarettir. 

1. Yunan kuwetlerinin Şarki - Trakya'dan gerisine çekümesine davet edüecekleri hat
tı tasrih etmek. 

2. Yunan kuvai askeriyesi ve idarei mülkiyesinin işbu araziyi sureti tahliyesiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hükümeti memurin ve jandarmasının mezkûr araziye sureti ika
mesini tâyin etmek. 

3. İşgal devresinde bu havalide intizam ve emniyeti umumiyenin idamesi maksadiyle 
kontrolü temin etmek. 

Murahhaslar nıkatı âtiyede ittihad etmişlerdir : 

1. İşbu mukavelenamenin mevkü meriyete vaz'ı tarihinden iübaren Türk ve Yunan ku-
vayı askeriyeleri arasında muhasamat tatü edüecektir. 

2. İşbu mukavelenamenin mevkü meriyete vaz'ından itibaren Trakya'daki Yunan kuv
vetlerinin gerisine çekilmeye davet edüecekleri hattı. Adalar Denizindeki mansıbından 
Trakya ile Bulgaristan hududunu kat'ettiği noktaya kadar Meric'in sol sahih teşkil eyler. 

3. Sulh akdine kadar her türlü ihtüâtatı mümküneye mâni olmak için Meric'in sağ sa
hih Karaağaç dâhü olmak üzere Düveli Müttefika kıtaatı tarafından işgal edüecek ve bu kı
taat Düveli Müttefikaca tâyin olunacak nıkata ikame olunacaktır. 

4. Edüne havalisine muvasalayı temin eden hat şubesinin serbestü mürurunu bitama-
miha idame maksadiyle Sivüüıgrad, Cisri Mustafa Paşadan Kuleliburgaz'a kadar Meric'in 
sağ sahüini takibeden demiryolu kısmı, üç müttefik devleün Türkiye Büyük Mület Meclisi 
Hükümetinin ve Yunanistan'ın birer murahhasını muhtevi muhtelit bü komisyon tarafın
dan, tahti nezarete alınacaktır. Bu nezaret bir mukavelei hususiye üe tanzim edilecektir. 

5. Şarki Trakya'nın Yunan kıtaatı tarafından tahliyesi işbu mukavelenamenin mevkü 
meriyete vaz'ından itibaren başlayacaktır. Bu tahliyede bizzat kıtaat, hidemat ve teşkilâtı 
muhtelifei askeriye ve onların vesaiti nakliyesiyle medhar, malzemei harbiye, cephaneler ve 
erzak depoları dâhüdir. Bu tahliye takriben on beş gün zarfında icra edüecektir. 
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6. Jandarma dâhil olmak üzere, Yunan memurini mülkiyesi mümkün olduğu kadar 
çabuk çeküecektü. Her mıntakayı idare eden Yunan memurini çekildikçe hükümeü mülki
ye, müttefikin memurinine tevdi edüecek ve onlar da mümkün olduğu kadar aynı günde 
bunu Türk memurinine devü ve teslim edeceklerdü. 

Bu devü ve teslim Trakya'nın heyeti umumiyesi itibariyle Yunan kıtaatı tarafından tah
liyesinin hitanımdan soma âzami otuz gün zarfında hitam bulacaktır. 

7. Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeti memurlarına intizam ve emniyeti mahalliye-
nin idamesine katiyen zaruri olan miktarda Türkiye Büyük Millet Mecüsi Hükümetinin jan
darma kuvveti refakat edecektü. Bu kuvvetlerin mecmuu yekûnu zabit dâhil olduğu halde 
sekiz bini tecavüz etmeyecektir. 

8. Yunan kıtaatının geri çekilme harekâtı ve idarei mülkiyenin devrü teslimi ameliyatı 
başlıca merakizde yerleştüüecek olan beynelmüttefikîn heyetlerin idaresi altında vukubu-
lacaktır. Bu heyetlerin vazüesi balâda mezkûr geri çekilme ve devrü teslim ameüyatını tes
hile tavassut etmektir. Bu heyetler her nevi üraüara mâni olmaya çalışacaktır. 

9. Bu heyetlerden maada Şarki - Trakya'yı müttefikin kıtaatı işgal edeceklerdü. Takri
ben yedi taburdan mürekkebolan bu kıtaat intizamın idamesini temin edeceklerdü ve ba
lâdaki beynelmüttefikîn heyetlere müzaheret ve muavenette bulunacaklardır. 

10. Müttefikin heyetleriyle kıtaatının geri çekilmesi. Yunan kıtaatının tahliyesi hitam 
bulduktan otuz gün zarfında vukubulacaktır. Müttefikm hükümetleri intizamın muhafaza
sı ve Türk olmayan ahalinin himayesi için, tedabüi kâfiye ittihaz edüdiği hakkmda, muta
bık kaldıkları takdüde bu geri çekilme ameliyesi daha yalan bü tarihte vukubulabüü. Bu 
suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti idaresi ve jandarma mıntakai idariyede 
muntazaman tfayı vazüe ettiği anda muhtelü heyetler ve kıtaat bu mıntakai idariyede, mu
harrer otuz günlük mühletin hitamından evvel geri alınabifir. 

11. Anadolu'da Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümetinin kıtaatı âtide gösterüen hat
lar üzerinde tevakkuf edecekler ve bu hatları Sulh Konferansının küşadı ve devamı müd-
detüıce geçmeyeceklerdir. 

Çanakkale mıntakasında Lapseki şimalinde Bozburun ve cenubunda Kumburnu esas 
noktaları teşkü etmek üzere Asya sahillerinden takriben on beş kfiometre mesafede bü hat
tı, İzmit şibihcezüesüıde : İzmit körfezinde Danca'dan Bahrisiyah'ta Şile'ye müntehi olan ve 
Gebze'den geçen bü hattır. 

Bu mevaki Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümetine aittir. Danca'dan Şile'ye giden 
yoldan Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeü kıtaatiyle müttefikin kıtaatı müştereken is
tifade edebüecektü. 

Balâdaki hattı fasıllar Müttefik orduların her büinden büer zabitle Büyük Mület Mec
lisi Hükümeti ordusundan bü zabitten mürekkeb olmak üzere muhtelü komisyonlar tara
fından tahdid edüecekür. Müttefik hükümetlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeü 
her türlü hâdisatm önünü alacak tedabüi lâzünei ihtiyatiyeye tevessül eylemekle beraber, 
âtideki havalide kendi kuvvetleri miktarım tezyide, tahkimat yahut ameliyatı askeriyeye te
şebbüs etmemeyi taahhüd ederler. 

Çanakkale havalisi, Bozburun. Kumburnu hatünın Boğazdan itibaren on beş kfiomet
re şarkındaki bü mesafeye kadar. 

İzmit şibihcezüesüıde. Boğaziçüıden itibaren Şile - Darıca hattının kırk kilometre şar
kındaki bü mesafeye kadar. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeti Bozburun (Lapseki şimali) ile Karaburun (Ka-
rabiga'nın şimalinde) arasındaki sahili lâakal on beş kilometre mesafesine kadar topçu ta
biye etmemeyi taahhüt eder. 
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12. Müttefikin kıtaatı hali hazırda bulundukları arazide kalacaklardır. Bu araziye Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Sulh Konferansının kararına kadar riayet etmeyi taah
hüt eder. İşbu arazi berveçhi âtidir: 

İstanbul şibihceziresinde Pedima'nın yedi kilometre şimali garbisinde Bahrisiyah üze
rinden bir noktada İstranca. Mertekli, Kışağılı, Sinekli, Karasinan Çiftliği, Kadıköy, Yenice, 
Kaledina çiftliği, Kalikratya (Bütün bu mevaki dâhildir) hattmm şarkında kâin şibihcezire-
nin bütün kısmı. 

Gelibolu şibihceziresinde Baklaburnu, Sarozburnu, Bolayır ve Soğluma mansıbı (Bü
tün bu nıkat dâhil) hattmm cenubunda kâin Gelibolu şibihceziresinin bütün kısmı. 

13. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Sulh Muahedesenin tasdikine kadar Şarkî 
- Trakya'ya kıtaat nakletmemeyi ve orada bir ordu toplamamayı ve idame etmemeyi taah
hüd eder. 

14. Bu mukavele akabi imzasından üç gün soma mevkii meriyete girecektir. Mudan
ya'da Fransızca olarak 11 Teşrinievvel 1922'de imza edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Fransa namına 
Hükümeti namına General 

Ferik Şarpi 
İsmet 

Büyük Britanya namına İtalya namına 
General General 

Harington Monpelli 
Yunanistan namına 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL BEY - Arkadaşlar bu Mukavelei Askeriye ile Misaki 
Millimizin tamamen tahakkukuna doğru bir adım daha atılmış oluyor. Cenabı Hakka bin 
şükür ki; bundan bir buçuk ay soma, zulüm ve işkence altında inleyen Trakya'mız kurtu
lacak, o da Büyük Millet Meclisinin idaresi altına girecektir. Üç müttefik hükümetin bizle
re Sulh Konferansında Misaki Millimizdeki hukuk ve metahbimizin tamamiyle tahakkuk 
edeceğine dair verdikleri vaitler de tahakkuk etmek üzere. Bu mukavelei askeriyeyi mem
leketimizin menafiine yapılmış bir mukavele telâkki ediyoruz. Cenabı Hak o metalibimizin-
de tahakkukunu kariben bize göstermek nasibetsin! (Amin sadaları) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti Mudanya Konferansında gösterdiği sulhperverlikte, itidalperverlikle bir 
daha kendisinin sulha ne kadar âşık olduğunu ispat etti. Şurasını bu kürsüden tekrar söy
lemeye mecburum k i : Bütün bu muvaffakiyet başta Meclis, önde ordusu olduğu halde mil
letin bu âna kadar göstermiş olduğu azim ve metanetin eseridir. (Alkışlar) Millet bu azim ve 
metanetini metalibi müliyesinin istihsaline kadar gösterecek metalibi milliyesini istihsal et
tikten sonra harab olan şehirlerimizin, ümrana pek ziyade muhtaç olan memleketimizin 
imarında gösterecektir. Cihanı medeniyet bu halleri tamamen görüyor. Mudanya Mukave
lei Askeriyesiyle bir daha cihanı medeniyete karşı diyoruz, ki; biz pek meşru, pek mukad
des haklarımızı istihsal için uğraşıyoruz. Onları istihsal ettikten sonra, Şark'ta sulhun - bu 
defada ispat ettiğimiz ve gösterdiğimiz veçhile - kuvvetine az - çok güvenen bir âmîli olaca
ğız. (İnşallah sadaları) 

DURAK B. (Erzurum) - Pek çok güvenen. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Devamla) - Şu malûmatı resmiyeyi arz ettikten 
soma dostumuz Franklen Büyyon tarafından Başkumandanımız Paşa Hazretlerine çekilen 
telgrafı da müsaadenizle okuyacağım : 
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Ankara'da Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Size teşekkür ederim. Sulhu temin eyleyen zatı Devletlerinin ve Büyük Millet Meclisi
nin sayesinde memleketiniz dünya nazarında bir kat daha teali etti. Bu akşam Fransa'ya 
hareket ediyorum. Her noktada sizinle mutabıkım. 

Dostunuz 

Franklen Buyyon 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - Zavallı İstanbul daha kaç ay inleyecek acaba? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Devamla) - Yalanda inşallah orayı da Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin idaresi altında görürüz. (İnşallah sadaları) 

Dr. FUAD B. (Bolu) - Efendim, İsmet Paşa Hazretlerini Mudanya Konferansında gös
termiş olduğu himmete Meclis namma teşekkür edilmesini bendeniz teklif ediyorum. 

REFİK B. (Konya) - Hiç şüphesiz buna bütün arkadaşlarımız iştirak eder. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) - Bu noktada birkaç söz söyleyecektiniz. 

REFİK B. (Konya) - Evet Reis Efendi Hazretlerinden bu nokta hakkmda söz istemiştim. 
Mahaza evvelki sözlerime bunu da ilâveten arz edeyim. Efendim, bunu bırakarak, pek mu
hik olan Fuad Beyefendinin sözüne geçerek ve Heyeti Celilenin kanaatine tercüman olarak 
diyorum ki; Mudanya Konferansını idare eden İsmet Paşa Hazretleri kendilerine tevdi edi
len vazifeyi milletimizin arzu ve amaline muvafık olmak üzere, bihakkin idare etmiş ve mil
letimizin şan ve şerefiyle mütenasip olmak üzere, orada tarafımızdan cihana karşı... 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Reis Bey ne hakkmda söz aldı, şimdi neye dair söylüyor? 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) - Sen ne karışıyorsun? Niçin hatibin sözünü ke
siyorsun? Ne bozuyorsun? Otur yerine. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Ben ne mi karışıyorum? Bir mebus olmak sıfatiyle söz 
söylemeye hakkım vardır. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. - Sadet haricinde söylediğinden sadede davet ediyorum. 

REFİK B. (Konya) (Devamla) - Cihana karşı bir defa daha beşeriyetin muhtaç olduğu 
sulhu umumiye doğru şerefli bir adım atıldığını göstermek suretiyle bihakkin mületimizin 
şükran ve takdiratım temin etmiştir. Efendiler, mazlum milletimiz, nahak yere senelerden 
beri her taraftan duçarı tecavüz olduğu bir sırada azim ve imanına güvenerek, sinesinden 
çıkardığı kahraman ordusunun fedakâr ve azimperverane himmetleriyle, kahramanlıklariy-
le mukaddes (Misakı Millî) sinin çok mühim aksamım lehülhamd elde etmiştir. Şüphesiz, 
bu şanlı zaferi vücuda getiren ordumuzun bir neferinden, en büyük kumandanına ve onun 
Dâhi Kumandanı Muhterem Reisimiz Mustafa Kemal Paşa HazreÜerine buradan milletin 
bir vekili sıfatiyle teşekküratımı söylerken, cihanı medeniyete karşı bir defa daha bağırıyor, 
feryad ediyor ve diyorum ki; ey âlemi medeniyet; bugün hakkımızı, hakkı meşruumuzu bir
çok fedakârlıklar yaparak, üzerimize musallat kıldığınız zâlim istilâcıların elinden kendi 
kuvvetimizle aldık. Elimizde kaahir ve galip bir silâhımız, kuvvetimiz varken, yine sulha 
doğru bu anda ilk adımı atmak suretiyle sulhperverliğimizi gösteriyoruz. İşte bu şerefli va
zifeyi, Meclisi Âlinin hissiyaüna tercüman olarak, orduları başmda en yüksek kahraman
lıkları, en büyük dehaları gösteren İsmet Paşa Hazretleri orada, siyaset ve kiyasetiyle, ha
kimane idaresiyle de göstermiştir. Binaenaleyh; tekrar teşekkürü bir vecibe addeylerim. 
Şüphesiz Meclisi Âli de bu hissiyatımıza iştirak eder. (Hay, hay, sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Reis Bey! Bendenizin buna dair bir teklifim var. 
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Riyaseti Celileye 

Mudanya Mukavelei Askeriyesi müzakeraunı hüsnüidare eden Garp Cephesi Kuman
danı İsmet Paşa Hazretlerine teşekküraümızın iblâğını teklif ederim. 

Hakkâri 

Mazhar Müfid 

REİS - Efendim, bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Bilittifak kabul 

edilmiştir. 
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I. Dönem Z. C. 

C. 23 - S. 433 

YUZY1RMINCI İNİKAT (Birleşim) 

16 Ekim 1922 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reisvekili Musa Kazım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmut Said Bey (Muş), Hakkı Bey (Van) 

10. - BEYANAT 

J. - Yunanistan'ın Mudanya Mukavelenamesini imzaladığına dair Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Beyin beyanat 

REİS - Efendim celse küşad edildi. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. - Efendim esası malûm olan bir meseleyi sureti 
resmiyede Meclisi Âlinize arz etmek istiyorum. Yunanistan'ın, Mudanya Konferansı netice
sinde imza edilmiş olan Mukavelenameye iltihakına dair : Zirde vâzıülimza Fransa, Britan
ya, İtalya Fevkalâde Komiserleri ve Yunanistan Hükümeti mümessüi tarafından mahı cari
nin on büüıde müttefik hükümetlerin generalleriyle İsmet Paşa Hazretleri tarafından Mu
danya'da imza edüen Mukaveleye; mezkûr hükümetin ütihakını müş'ü olup Fevkalâde Ko
miserlere verüen resmi beyannameyi müstacelen Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeti
ne tebliğ etmek ricasiyle Hâmid Beyefendiye tebliğ Üe kesbi şeref eylerler. 

14 Teşrinievvel 1922 

İmza 

Garuni, PeUe 

Yunan Hükümeti delegeleri tarafından bilhassa Şarki - Trakya'dakl ahalii Hıristiyani-
yenin hayat ve emvallerinin mahfuziyeti için. tahtıelzemiyette bulunan teminat ve mühlet
ler hakkmda, Mudanya'da vukubulan beyanatlar nazarı itibara alınmış olması lâzımgelece-
ği mülâhazasiyle, bu ahali lehinde Düveli Müttefikamn hissiyatı insaniyesine son bü mü
racaatta bulunur. Bununla beraber, devletlerin kararma tevfikı hareket etmek arzusunda 
bulunan Yunan Hükümeü serfürû etmeye ve 11 Teşrinievvel 1922'de Mudanya'da imza edi
len Mütareke Protokoluna ütihaka kendini mecbur gördüğünü beyan eder. 
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I. Dönem Z. C. 

C. 24 - S. 15 : 19 

YÜZYİRMİBİRİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

18 Ekim 1922 

DÖRDÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmut Said Bey (Muş) 

12. - Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, Mudanya Mukavelei Askeriyesinin bir teh
dit altında imza edildiğinden bahseden Loid Corc'un beyanatı hakkında suali ve Hariciye Ve
kili Yusuf Kemal Beyin şifahi cevabı 

Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin takririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Loyd Corc ahiren Mançıster'de iradettiği nutukda Mudanya Mukavelei Askeriyesinin 
bir tehdit altında imza edildiğinden bahsediyor. Loyd Corc'un bu beyanatı veçhile Mukave
lei Askeriye filhakika bir tehdit neticesi mi imza edilmiştir? Hariciye Vekili Muhtereminin 
şifahen izahat vermesi için işbu sual takririni takdim ettim. 

18 Teşrinievvel 1338 
Hakkâri Mebusu 

Mazhar Müfid 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) - Efendim malûmuâliniz Loyd 
Corc'un böyle bir lisan kullandığı ajansların verdiği malûmat üzerine gazetelerde görülen 
bir nutuktan anlaşılmıştır. Evvelce Mudanya Konferansı mukarreratını yani Protokolü As
kerisini burada okuduğum zaman Meclisi Âlinize arz etmiş daha doğrusu aleni olarak bü
tün cihana Hükümetimiz namına üân etmiştik ki Mudanya Mukavelei Askeriyesi, yalanda 
inikad edecek olan sulh konferansında bütün matalibi milliyemizin tahakkuku hakkmda 
bize verilen vaitlerin mevkü husule gelmesi şartiyle mukayyettir demişüm. Arkadaşlar pe
kâlâ bilirsiniz ki; Mudanya Mukavelei Askeriyesini Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeü 
ancak ve ancak bir an evvel sulha vâsıl olmak ve millî taleplerinin bir an evvel tahakkuku
nu görmek maksadiyle imza etmiştir. Yoksa bü tehdit karşısında bulunmuş, o tehdide ser-
fürû etmiş de imza etmiş değüdü. Ve Büyük Mület Meclisi Hükümeü Hariciye Vekâletiniz 
karşımızda bulunanların da bizim gibi bir an evvel sulha vâsü olmak arzusu üe, ümidi ile 
bu Mukavelei Askeriyeye giriştiklerini ve o ümitle mukaveleyi imza ettiklerini zannetmiştir. 
Zannı galip hasıl etmiştir, kanaat getirmiştir. Bu mesele, gazetede yazılan nutuk, bundan 
evvel daha doğrusu maziye ait birtakım vukuat hakkmda söylenmiş sözlerdir. Nutkun as
imi bümiyoruz. Yalnız bir hulâsasını gördük. O hulâsa da bize; bunun belki birtakım ma-
kasıdı siyasiye dahiliyeye mübteni olarak söylediğini gösteriyor. 

BİR MEBUS B. - Harington'un beyannamesi... 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Devamla) - Harington'un beyannamesiyle bu da 
hemen aynı cinsten şeylerdü. Bunun için bendeniz Başkumandanlığın bu baptaki mütalâ-
smı, Ordumuzun kuvvetini Hükümetim namına Hariciye Veküi olarak nazarı itibara alıp 
derim ki; Türk Ordusu tehdit altında değüdir. Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeti de 
tehdit altında Mukavelei Askeriyeyi imza etmemiştü. Bilirsiniz ki, ordularımız İstanbul üze-
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rinden, Çanakkale üzerinden düşmanı takibederken bize teklif vâki olmuş ve o teklifte ma-
talibi milliyemizin tahakkuku bizde bir ümit hâsıl etmiş, onun üzerine bir an evvel sulha 
vâsıl olmak için Mudanya Mukavelenamesi imza edilmiştir. (Bravo, sadaları) Onun için ben 
cihana karşı Meclisi Âlinizin de tasvibi ile ilân ediyorum ki, Mudanya Mukavelei Askeriye
sinin asıl ruhu sulh aşkıdır. Bunu cihan bilsin. Yoksa bir korku, bir havf eseri değildir. (Al
kışlar) 

OSMAN NURİ B. (Lâzistan) - Asıl korkan Loyd Corc'dur. Kendi mevkiinden korkuyor. 

REİS - Cevabı kâfi görüyor musunuz? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Kâfi. Yalnız cihana ilân edilmesini isterim ki, sulh aş-
kiyle akdolunan mukavelei askeriye üzerinde İngiltere'nin hiçbir tehdidi olmamıştır. Loyd 
Corc yalan söylemiştir. Harington'un o mukavelei askeriyenin imzasından soma neşrettiği 
ordu emirnamesinde de o neviden bir tehdit görüyorum. Yine ona karşı da ilân etmelidir ki, 
Türkler harbçû değildir, sulhcûdur. Türkler istiklâli için, hürriyeti için, hayatı için, bu mü
cadeleye girişmiştir. Binaenaleyh, mukaveleyi tehdit ile değil, maksadı ulvi için imzalamış
tır. Bunu cihanın bilmesini talebediyorum. 

REİS - Efendim, bu sual kâfi görülmüştür. 

- Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, memaliki müstahlasa düşman işgali altında iken 
irtikâbettikleri cinayetler dolayısıyla tecziyeleri lâzımgelenler hakkında İtilâf Devletleri Mü
messilleri tarafından Hükümete verilen nota hakkında suali ve Hariciye Vekili Yusuf Kemal 
Beyin şifahi cevabı 

Riyaseti Celüeye 

Memaliki müstahlâsada sakin bâzı hainlerin mücadelei milliye esnasmda düşmanlar
la teşriki mesai ederek millet ve devlete ihanet irtikâbiyle fiilen ve müsellâhan birçok cina
yetler irtikâbetmiş olanlar hakkında Düveli Müttefika tarafından Hükümetimize bir nota 
verildiği istihbar edildiğinden mezkûr notanın muhteviyat ve mahiyetini ve Hükümetimiz 
tarafından ne gibi cevap verileceğini Hariciye Vekâletinden sual ederim. 

Cebelibereket Mebusu 

İhsan 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. - Efendim, sualde mevzuubahsolan notayı müsa
adenizle bir kere okuyayım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi Hazret
lerine : 

Fransa Büyük Britanya ve İtalya Fevkalâde Komiserleri Anadolu ahalii asliyesinden 
olup Yunan Ordusuna mensup bulunan ve Türk kıtaatı tarafından esir edilen asakirin hu
susi karargâhlarda tecemmu ettirilmiş olduklarına dair Hükümeti metbualarının malûmat 
ahzeylediklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi Haz
retlerinin nazarı ıttılaına arz ile kesbi şeref eylerler. Aynı menbadan alman malûmata na
zaran bu tedbirden maksat hiyaneti vataniye ile müttehem ve idam cezasına müstahak Os
manlı tebaası addedilen işbu askerlerin icrayı muhakemeleri olacaktır. Mevzuubahis üse
ramn mümkün olduğu kadar müsamahakârane bir muameleye tâbi tutulmaları lehindeki 
mülâhazatı âtiyeye zır de vâzıülimza komiserler, münhasıran insaniye tkârane bir maksatla 
ve Osmanlı adaleti askeriyesinin idaresine ait mesailde hiçbir müdahale arzusu perverde 
etmeksizin Büyük Millet Meclisi Hükümetinin nazarı dikkatini celbetmek mecburiyetinde 

279 

TBMM KUTUPHANESI



bulunduklarını zannederler. İşbu üseranın toptan veya külliyetli miktarda idamları haberi 
efkârı mütemeddinenin takbihi umumisini mucibolacağı aşikârdır. Bundan başka bu 
adamların gerek geçen devirde içinde yaşadıkları muhiti tehheyyüc ile sürüklenenlerini ve 
gerek kendilerini silâha sarılmaya icbar için az - çok resmî tazyikata duçar olduklarını na
zarı itibara almak muktazayı nasfettir. 

Nihayetülemir mümkün olduğu derecede umumi ve tam atıfet tedbiri bir delili zaıf gi
bi tefsir edilemeyecektir. Bilâkis ahvali hazıra dâhilinde mümkün olduğu kadar süratle me-
saibi harbiyenin hâtırasını bile izaleye kabiliyeüi bir sulhu umumi husulüne müncer olmak 
maksadiyle mesaisini, diğer Düveli Mütemeddinenin mesaisine iştirak ettirmek hakkmda 
Büyük Millet Meclisinin evvelce ilân eylediği makasıdının samimiyetinin parlak bir burha
nını teşkil edecektir. 

Zîrde vâzıulimza Fevkalâde Komiserler Yusuf Kemal Beyefendi HazreÜerinin mülâha
zatı salifeyi Türkiye Büyük Millet MecÜsi Hükümetinin nazarı dikkatine arz etmek ve iş bu 
mülâhazatı ilham eden insanî endişelerin nazarı itibara alınması için bütün nüfuzunu is
timal eylemek lûtfunda bulunacağını Hükümeti metbuaları namına ümidederler. 

Pelle Sör Horas Rumbold Garuni 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) - Şimdi efendim verilen nota budur. 
Sualin birinci kısmı buna aittir. Malûmuâliniz bu notada gayet mühim bir cihet mevzuuba-
histir. Her ne nam ve şekilde olursa olsun velevki kendileri münhasıran insaniyetkârane 
bir maksatla ve Osmanlı adaleti askeriyesinin idaresine ait mesailde, hiçbir müdahale ar
zusu perverde etmeksizin demiş olmakla beraber - ne derse desin - bu şekil, eski Osmanh 
İmparatorluğunda cari olan şekildir. (Bravo; sadaları) Biz, her vakit ilân ediyoruz ki; Os
manh İmparatorluğunun usulleri kalkmıştır. Burada yeni bir Türkiye Devleti vardır. Bu 
Türkiye Devleti, asrı ahir hukuku âmmesi üzerine müessesdir, müstakildir; Tıpkı Fransa, 
İngiltere ve Amerika gibi hür ve müstakil Devlet ne demekse odur. (Bravo sadaları, alkışlar) 
Onun için, her ne suret ve şekilde olursa olsun artık biz, bundan sonra umuru dâhiliyemi
ze müdahaleyi tazammun eden en ufak bir harekete bile tahammül edemeyiz. (Bravo, ses
leri) İkinci cihette bir sebebi muhaffîf arıyorlar ve diyorlar ki; bunlar, cebren gitmişlerdir. 
(Yalandır, sesleri) Velev cebren gitmiş olsalar bile, bizim kanunlarımızda ikrah ahkâmı var
dır. Bilirsiniz ki Kanunu Cezamızda, bir kimsenin her hangi bir fiili memnuu irtikâpda ken
di ihUyarı tamamiyle münselip bir halde ise kanun; onu nazarı itibara alır, ma'füv görür, 
mazur görür, onlar da, mahkemei aidesi huzurunda bu mecburiyeti kanuniyelerini ispat 
edecek olurlarsa mahkemei aidesi, bizim kanunlarımızı tatbik eder ve etmeye mecburdur. 
(Bravo, sadaları) Üçüncüsü diyorlar ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ilân et
tiği veçhile diğer Düveli mütemeddinenin mesaii sulhperveranesine iştiraki alâmet ve delâ-
ilini görmek istiyorlar. Dünyada zannediyorum ki bu kadar mahrumiyet içerisinde, bu ka
dar hücumlara mâruz kaldığı halde hissi insaniyete daima riayetkar kalmış - hele asrı ahir
de, hele muharebei ahirede yapdan fecayii nazarı itibara alırsak - tek bir Devlet varsa o da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetidir. (Bravo sesleri) Her vakit, her tarafta, her yerde 
bize karşı neler yapıyorlar, görülüyor. Onun için Hükümetimiz Büyük Millet Mechsinin ilân 
ettiği şeyleri tatbik ve icra ile mükelleftir. Her vakit diğer düveli mütemeddinenin mesaii 
sulhperveranesine ve mesaii medeniyetkâranesine bütün kudret ve kuvveti kâmilesiyle iş
tirak etmektedir. Yani Hükümetin notaya cevabı budur. Hariciye Vekâletinin düşündüğü 
budur. Meclisi Âliniz başka suretle düşünecek olursa o ciheti de nazarı itibara alırız. 

YUSUF ZİYA B (Bitlis) - Müsaade ederseniz bir sual sorayım. 

REİS - Hayır efendim, yalnız sual sahibi olan zat sorabilir. Nizamname sarihtir, Nizam
nameyi bozmam. 
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İHSAN B. (Cebelibereket) - Muhterem efendiler, Mudanya'da Generaller Konferansrmn 
dağılmasını takibeden günlerde, uzun senelerden beri eh sabana dokunmayan ve gözü ai
le, çocuk ve köy yüzü görmeyen fedakâr Mületüni rencide edecek, müteessü edecek bâzı va-
kayün şahidi olmaktayız. Harington namındaki bü İngüiz generalinin bizi akvamı iptidaiye-
den farz ve tahmin ederek bizim tehdit karşısında üç buçuk İngüiz neferinin muvacehesin
de harekâtımızı tevkif ettiğimize daü olan beyanatı, Loyd Corc'un, Çemberlayn'ın Mançec-
ter'de bümem nerede tafrafuruşane beyanatı, saltanatı müliyenin yegâne müdafii olmakla 
iftihar ettiğini söyleyen Fransız milletine mensup Pelle namında bü adamın tarzı idaremize 
karşı olan arifane tecahülü neticesi olarak meşru ve meşruü bü Hükümet teşküine taraf
tar olunursa faidefi olacağma daü manalı sözleri... Efendüer iş bu kadarla kalsaydı Anado
lu'nun bulutlara kadar yükselmiş dağlarına kadar ulviyet almış namütenahi yeşü ovaların
dan sükûnet ve ciddiyet iktlsabetmiş olan Türk'ün Ulu ve Büyük Ruhu bu gayriciddî söz
lere, müstehzi sözlere bakar ve gülerdi ve mukabele etmezdi. Fakat bu vadiyi de geçüdüer. 
Soma bütün sevgili yurdumu baştan ahirine kadar yıkan ve harebeye çevüen Türk'ün yü
züne dikkaüi bakanlara karşı hayatım feda ettiği hemşüelerüıe, karılarına, kızlarına, Usa
nma almayı milletimin vakarına yakıştaramadığım şeni ve rezü efali ütikâbeden gençleri
mizi, ihtiyarlarımızı, çocuklarımızı caniyane bü suretle katü ve tfna ve imha eden ve düş
man tarafına güerek bize envai fecayü üükâbeden ve nihayet cürmümeşhut halinde yaka
lanan; güya Türk tâbUyetüıde olan bütakım deni ve canilerin affı için mutavassıt, müşte
rek bü nota Üe umuru dahfiiyernize müdahaleye kadar üeri varıyorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Müslümanlar doğranırken ses çıkarmıyorlardı. 

İHSAN B. (Devamla) - Efendiler, tarihleriyle Ütihar eden bu gafil adamlar; bü heyeti iç-
timaiyenin kendini idare eden müstebit bü hükümdara veya bü heyeti idareye karşı tuğ
yan etmeyi mukaddes addederek cihana yayan ve bunu bü şeref tarihi addeden milletlere 
sorarım ki; aczi, yorgunluğu ve fakrına rağmen, namütenahi serveti büçok aleti harb ve 
tahribi, düitnavutları, bilmem daha toplan, tüfekleriyle müsellâh bü cihanı husumete, bü 
cihanı gayiz ve vahşete karşı yorgun bünyesini sırf istiklâli; sırf hürriyeti, sırf mukaddesa
tı için mücadeleye atan bu muazzam milletin bu son gösterdiği muazzam vakanın şahidini 
kendi tarihlerinde bulabilirler mi efendüer? Yoktur. İstiklâüne, hüniyetine, mukaddesatına 
bu kadar merbut ve onun karşısında ölmeyi kendisine dini, milli, mukaddes bü şeref ad
deden bü milletle temasa geldiklerini anlamayacak kadar gafil veya şeytan olan bu mfiTe-
tin, bu adamların harekâtım hazmedecek bü Türk bulamıyorum ve bundan dolayı yalan
da vukuundan bahsedüen sulh konferansından kaüyen ve katibeten ümitvar değfiim. 

Efendüer, bu efendüer hissiyatı insaniyetkâraneye kapüarak cürmümeşhut hafinde ya
kalanan deni ve canilerin ağır cezalara çarpılmasının muvafıkı mâdelet olamayacağım bü-
diriyorlar. Bü kere görmüyorlar ki; İstiklâl ve hürriyeti için mücahede eden Irlândalfiardan 
mitralyözlerle günde binlercesini kurşuna dizen kendi milletlerine böyle bü İhtan insanide 
bulunsunlar ve asü vazifeleri odur. (Bravo sesleri) Hindistan'ın münevver adamlarını ve 
münevver erkânını zindanlarda ağlatıyorlar ve bunlara insan muamelesi yapmayan kendi 
Hükümetleri Erkânına ve kendi idare adamlarına böyle bü tavsiyede bulunsalar; daha in
sani bü harekette bulunmuş olmazlar mı? (Bravo İhsan Bey sesleri) Efendüer, bunlar insa
ni hissiyata meclubolan adamlar değüdü. İnsaniyet, Şark'ın bUdiği ulvi insaniyet; bunlar 
için aleti menfaattü. (Bravo sesleri). Onlar yaldızlı yazüarla, yaldızü haplarla karşılarında-
kini aldatacaklarına Yıldız Sarayında oturan köhne adama müracaat etsinler. (Bravo ses
leri, alkışlar) Bu hayırhah adamlar kendisini satmış olan Yfidız Hükümdarına gitsinler ve
ya onun etrafında miskin ve âciz maaşım düşünen matuh insanlara bu hapları yuttursun
lar. Efendüer; ben bu hususta Hariciye Vekfiinin buyurdukları gibi, şöyle demekle, böyle 
demekle kendüeri üe bü mübahase zemini açmayı da kendime yakıştıramıyorum. Bence, 
teklif ediyorum Heyeti Celüerüze, Hariciye Veküi bu tafrafuruşane kâğıdı bü zarfa koysun, 
üzerine "cevaptan müstağnidü" ibaresini yazarak iade etsin. (Bravo sadaları, alkışlar.) 
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HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) - Efendim, müsaade ederseniz Ha
riciye Vekiliniz öteden beri Meclisi Âlinizden gördüğü teveccüh ve itimada binaen rica eder 
ki; cevap vermek, vermemek ve ne suretle cevap verileceği hususu deminki arz ettiğim esas
lar dâhilinde kendisine bırakılsın. (Muvafık sesleri) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Efendim, bir sual soracağım. 

REİS - Efendim, müsaade buyurun. Yusuf Ziya Bey rica ederim, arz ettiğim şeylere 
dikkat buyurun, bu bir sualdir ve suali verenden başka hiç kimse söz söyleyemez. Ayrıca 
bir sual takriri verirsüıiz. Biz bunu Hariciye Vekâletine şimdi havale ederiz. Vekü arzu eder
se şimdi, arzu ederse soma cevap verirler. 

YUSUF ZİYA B. (Bitüs) - Pekâlâ efendim: Yani sual sormaya hakkım vardır değü mi? 

REİS - Hay hay efendim her vakit. 

Efendim, suâli müştereken imza edenlerden dahi ancak bü kişi söyleyebilir diye nizam
namede sarahat vardır. Efendim şimdi bir sual takriri daha verümiştü. Vekü Beyefendi is
terseniz şimdi cevap veriniz. 

İhsan Bey sualin cevabım kâfi gördünüz mü? 

İHSAN B. (Cebelibereket) - Kâfi efendim. 

3. - Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, memaliki müstahlasa işgal altında iken düşmanla 
teşriki mesai edenler hakkında İtilâf Devletlerin mümessilleri tarafından verilen notanın ne
den kabul edildiğine dair suali ve Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin şifahi cevabı 

REİS - Yusuf Ziya Beyin sual takrüine Hariciye Veküi Bey şimdi cevap vereceklerdir. 
Okuyacağız. 

Riyaseti Celüeye 

Hariciye Veküi teklifin müdahale mahiyetinde olduğunu itiraf ederken nasü olup da 
müdahale mahiyetindeki bir teklif ve notayı almış ve kabul etmiş bulunuyor. Türkiye Bü
yük Mület Mecüsi Hariciye VeMirün bu mahiyette bir teklifi kabul etmemesi lâzımgeleceği 
kanaati üe kabulünden dolayı beyanı teessür eder, kabulü esbabım sorarım? 

Bitlis 

Yusuf Ziya 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. - Efendim, Yusuf Ziya Beyefendi bu beyanı tees
sür sözünü Hariciye Vekâletine karşı sarf etmemiş olsalardı daha iyi olurdu. Çünkü arz 
edeceğim izahat üzerine ümidederim ki; o sözü geri alırlar. Her şey yazüabüü, her şey ge-
lebüir. Yazan her şeyi yazdığı gibi malûmuâliniz cevap yazan da her şeyi yazar. Onun için 
bu notayı deminki teklü veçhile bü zarf içine koyup da geri göndermektense ona lâzımge-
len cevabı vermeyi Hariciye Vekâleti daha muvafık buluyor, zannederim. Mecüsi Aliniz bu
nu kabul eder. (Hay hay sesleri) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Bendeniz de teessürü geri alıyorum. 

REİS - Bundan soma Sıhhiye Bütçesine başlıyoruz. 
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II. BÖLÜM 
TUTANAKLARDAN 

LOZAN BARIŞ KONFERANSI 
I. AŞAMASI 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 972 : 977 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

18 Ekim 1922 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisani Dr. Adnan Beyefendi. 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmut Said Bey (Muş). 

REİS - Efendim; on beş imzalı celsei hafiye akdi hakkında bir takrir vardır. Onu oku

tuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Memleket ve milletimizin mukadderatım tayin edecek olan sulh konferansına iştirak 
edecek olan murahhaslarla, murahhaslarımıza verilecek talimatın hututu esasiyesi hak
kında Meclisten vechi istihsal olunması lâzimeden olduğu cihetle bu babta müzakerat icra 
kılınmak üzere bir celsei hafiye akdini teklif eyleriz. 

16 Teşrinievvel 1338 

Malatya Karahisarısahip Erzurum Sivas 

Sıtkı Mehmet Şükrü Süleyman Necati Vasıf 

Kangırı Yozgat Maraş Genç 

Neşet Kâzım Bahri Hasip Celâl 

Mersin Sinop Mardin Erzurum 

Salahaddln Hakkı Hami Necip Nusret 

Canik Erzurum Konya Menteşe 

Süleyman İsmail Arif Ethem 

İçel Muş 

Ali Rıza Ahmet Hamdi (1) 

(İşitmedik sadaları). 

REİS - Efendim anlaşılmamışsa takriri tekrar okutuyoruz. (Tekrar kıraat edildi). 

Anlaşıldı değil mi efendim? (Anlaşıldı sadaları). O halde celsei hafiyeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsm. Kabul edilmiştir. 

A) KONFERANS ÖNCESİ 

1. - Sulh konferansına iştirak edecek murahhaslarla bunlara verilecek talimatın hututu 
esasiyesinin tespitine dair Malatya Mebusu Sıtkı Bey ve rüfekasının takriri. 

REİS - Rauf Beyefendi söz istiyor musunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim; takriri veren arka
daşlarım bir kere noktai nazarlarım izah buyursunlar da, ondan soma bendeniz de söyle
rim. 

(7) İki imza , seçim bölgeleri de yazılmadığından okunamadı. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendiler; üç seneden beri Mücadelei Milliyeye atıl
dık ve milletin azîm can vergisi, kan vergisi ile Elhamdülillah bir muzafferiyet kazandık. Ci
han, hukukumuzu tanıyacağını ilân ediyor. Bu azîm davayı millî gayret muğlak ve çok uğ
raşmaya muhtaç mesailden olduğunu izaha lüzum görmem. Malûmu âlileri bizim bir çok 
türlü dertlerimiz var, ki bunlar asırlardan beri Avrupalılarla düşmanlarımız arasında işle
mektedir. Kapitülâsyonlar istifade kapılarını açmış, asırlardan beri, her millet zaman za
man tevsi etmiş, sokulmuş, istifade etmek için kapı aramış, tatbikat görmüş bunun bin 
türlü safahatı vardır. Umuru maliyemiz keza. Umuru iktisadiyatımız, tepeden tırnağa ka
dar, memlekette misafirlikten başka bir sıfatımız yoktur. 

Efendiler elbisemiz baştan aşağı gayri millî, iaşemiz ona müşabih. İstihsalât da daima 
gayrı muvaffak. Daima onlara muhtaç. Böyle bir hale bizi sokmuşlardır. Binaenaleyh biz 
bu zinciri kırarken yapacağımız işin ne olduğunu ve davamızın azametini ve bu davayı ba
şaracak Vekillerimizin bizi tatmin etmeleri lâzımdır. Binaenaleyh meseleyi takdir edip ya
pacakların işin künhünü ne suretle telakki ettiklerini herhalde tayinde davet edilecek olan 
murahhasların bizden bir fikir, bir az veçhe almak ve bu hususta kendilerinin hazırlığını 
daha ziyade takviye etmek için bir müzakere zeminini münasip görmüştüm. 

Binaenaleyh bendenizi buna sevkeden bir sebep vardır. Tahtie etmiyorum, zaman ica
bı böyle olmuştur. Bundan bir buçuk sene evvel İngilizler, berayı sulh veya anlaşmak için 
bizden bir heyet istedi. Malûmu âlileri olduğu üzere, beş altı gün evvel bü haber verüdi. An
cak yol müddeti çıktıktan soma üç günlük zaman kalmıştı. Bu üç gün zarfında bize 21 Şu
batta Londra'da bulunmak üzere bü heyeti murahhasa istemişlerdi. 

Biz de ayırdık veyahut ayırdılar, gittüer karşılarına. Arz ettiğim gibi, bugün Türkiye me
saili için, kapitülâsyonlar için belki İngüizlerden beş yüz adam mütemadiyen çalışıyor. İki 
yüz ciltten daha fazla kitap hazırlamışlardır bizim için. Rusya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya gider
seniz aynı vaziyette. Şimdi bizimle böyle azim, belki binlerce insanın meşgul olduğu, bura
ya gelü tetkik eder ve gittikten sonra hazırlar ve böyle hazırlanmış cütler doludur. Efendi
ler, aleyhimizde bu kadar çalışan kuvveüere karşı bizim ümî isühzaratımız ne olabilü?. 
Tahtie etmiyorum, kendilerince hazırlanmış bü şey yoktur. Yalnız bü Misakı Millî. Misakı 
Milimin ifadesi gayet kolaydır. Boğazların serbestisi. Ne kadar mütenakıs. Serbest bü li
manda emniyet nasü temin edüecek? Efendim; diğer mületler şu, bu, bunlar nedü? Nasü 
olabilü iyi? 30 Teşrinisanide hudutlarımızı işgal etmek. Efendüer bu bü çerçevedir. Bü is
tiklâl manasını Üade etmez. Askerlerimiz nerede ikame istiyorsa, kapitülâsyonları her hal
de yırtıp atacağız. Mademki istiklâlimiz için mücadele ediyoruz. Bunun hakkında o giden 
heyetin istihzaratı yok gibi idi. Hiç bü arkadaşım bunları mustashiben gittiklerini ve bü en
cümende çaüşarak Avrupa'ya bu azîm davayı görebilecek, müdafaa edecek bü halde gitme-
lidü. Maalesef yoktur. Bugün de Heyeti Veküe acaba mütehasısları toplayarak böyle azîm 
ilmî esas daüesinde karşımıza çıkacak, yani gidecek olan arkadaşlarımı körletmek istemi
yorum. Bümeli ki davamız ne kadar muhik olursa olsun, onlar böyle entrikalar ile bunu ga
ip ederler. Büiyorsunuz ki arkadaşlar, daima Türk askeri kazanmış, sulh masasında gaip 
etmiştir. Bu, ilmimizin, ehliyetimizin büaz diğerlerinden noksan demiyorum, lâkaydüniz-
den mütevellittü. Yani Avrupalüar ne kadar uğraşıyorsa biz de Avrupalılar gibi kendi mem
leketimizde düşünüp çalışmıyoruz. Aleyhimizdeki hazırlıklara, haksızlıklara karşı hiç bü 
zaman kendimizi onlara karşı galebe ettüecek bü vaziyette bulundurmuyoruz. Yalnız Meh-
med'in süngüsüne müracaat ediyoruz. Yalnız Mehmed'in omuzuna süngüyü veriyoruz. De
mek ki Mehmet vazifesini yaptı, dimağa kaldı. Dimağlar da vazüesini yapabümek için mil
letin mukadderatına vazıulyed olan şu Meclisi Âli davasının uğruna öldüğünü ve her hal
de davanın meşru olduğunu ispat etmeh, ortaya sürmeli ve ne istediğini burada bü daha 
tasdik etmeli. Vekü arkadaşlarımızın istihzaratı ne mahiyette olduğunu bilmiyorum. Daha 
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ziyade onların fikirlerini takviye etmek üzere gidecek heyetin de alacağı veçheyi bilmesi lâ
zım gelir. Burada hatıra bir şey geliyor. Acaba Heyeti Vekile arkadaşlarımız da adlî kapitü
lâsyonlar hakkmda ecnebi murahhaslarını, vekillerini, mümesillerini iskât edecek ne gibi 
esas var? Efendim; istiklâl kelimesi bunu ifade eder. İstiklâl kelimesi bunu ifade eder, ama 
acaba bunun başka bize karşı vaki olacak suallerin cevaplarını da hazırlamış mıdır? 

Soma Misakı Millî. Bu huduttur. Azmetmiş bir ordu orada hududunu beklemektedir. 
Bu gayeyi istihsâl edeceklerdir. Bunun üzerine söz söylemek yoktur. 

Sonra; malî vaziyetimiz, düyunu umumiyemizin istikbali, düyunu umumiyemiz var mı
dır? Bu devlet ne gibi bir safahat geçiriyor? Bunların müdafaa edecek zatlar her halde yan
larındaki müşavüieriyle istişare edip müspet rakamlarla gideceğim yol budur, diye kararı
nı vermiş midir? Zannederim bizim umuru maliyemiz beynelmilel bir hale gelmiştir. Bank
notlarımız var, düyunu umumiyemiz var. Azîm bir davanın içerisinde memleketimizden ay
rılıp gelmiş, gitmiş uzun hesaplar... Bununla uğraşan Avrupa maliyûnu, daha doğrusu uğ
raşan birçok müesseseler vardır. Bunların hazırlığına karşı Hükümet de hazırlığını yapmış 
mıdır? Gidip de efendim bunun hakkmda... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Onlar buraya geleceklerdir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Onlar buraya gelsin. Onu temenni ederiz, ki bütün ci
han ayağımıza gelsin. Gelmezlerse o da başka mesele, getirmeye çalışırız. Şimdi işte Hükü
metin bu hususta sulh hazırlığının kısmı âzamini söylemekte muztardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Söylememekte muztardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Efendim; tabiî söylemeyecek kısımları da vardır efen
dim. Yalnız söylenilecek kısımlarını da biz, evvelki heyeti teşyi ederken, hatırımıza gelme
mişti. Fakat avdetlerinde bu acı manzarayı gördük. Allah temin etsin, gidecek arkadaşları
mız da kiyaset, feraset sahnesinde ibrazı liyakat etsinler. (Âmin sadaları) Bu böyle bir en
dişedir, ki davan nedir denilince soramam, içini bilemem. Yani dimağmı bilemem ki karşı
sına çıkacak hasmın bin türlü iddiasına, iftirasına mukabele edeyim. Bunu Allah'tan baş
ka kimse bilmez. Bunun izharı güç, ızmârı güç bir derttir. Yalnız Meclisi Âlinin noktai na
zarı ve ne istediği davanın kudsiyeti hakkmda Heyeti Vekilenin ve murahhasların ve müşa
vir denilen o âlim arkadaşların düşünemediği ve hatırlarına getiremediği şeyleri ifadeden 
başka bir çare göremiyorum. Bu, ne olacaktır? Şimdiden arz ediyorum, ki ek müşkül vazi
yette Heyeti Vekile müşavere edebilmek için, onun önünde kapitülâsyonlar var. Soma son 
Sevr ahitnamesiyle Avrupa'nın yapmak istediği de var? Buna karşı Heyeti Vekile arkadaş
larımızın şubede hazırlıkları var. Bu hazırlığı mevzuubahis edebilirim. Çünkü nasd olursa 
olsun... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Var mı? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Tabiî, mesuliyeti daî hususatta Heyeti Vekile hazırlı
ğımız vardır demediği takdirde, öyle Heyeti Vekileye uğurlar olsun demekten başka bir şey 
yoktur. Vardır ve bu varlığı bugün söyleyip geçmekte değil, yarın sulhten sonra da, efendi
ler, ordunun nasd topu, tüfeği vardı ise, bizim de müdafaai siyasiyemiz vardır, var dediği
miz şeyler işte bunlardır. Maalesef bunu kendine güvenerek ileri atılacak, hayatından kork
mayacak insan kalkar, burada söyler. Hazırhğırmz vardır, der. Namus icabıdır. Yahut, biz 
yapamadık efendiler, siz yapın diyecekler. Yoksa bizi iğfal edecek kimse duramaz. Var diye 
bizi aldatmak kolay değildir. Onun imkânı yok. O babayiğit kendisinde böyle bir kudreti gö
rürse çok cesarettir. Tabiidir ki bizim bugün itimattan başka bir şeyimiz olmayacaktır. Sır
rımız - her halde arkadaşlarımızı tenzih ederim - her halde sır çıkmaktadır. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Türkiye davası sarihtir, esrar yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Davası sarihtir. Fakat davanın bir hedefi vardır. Bir 
de geçilecek yollardaki ivicâclar vardır. Her halde düşmanın bunu anlamaması lâzımdır. 
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Meclisi Âli hazırlığı nasıl yapacaktır? Ne üzerine imâlei fikredecektir? Zannederim Heyeti 
Vekiîenin, murahhasların fikirleri vardır. Onların hazırlığı ile Heyeti Celilenin tasavvuratı-
m birleştirirsek, bunların ikisinin aynı noktaya çıktığını görürüz. Çünkü dava zahirdir. 
Bunda yalnız ne olabilecektir? Heyeti Vekileyi takviye etmek üzere murahhas gidecek olan 
arkadaşlarımızın görmediği şeyleri göstermek, nakıs olan hususaü ikmal etmek meramın
dan başka bir şey değildir. Yalnız efendiler şu taayyün etmelidir ki; Heyeti Vekile bütün 
mücadelâti siyasiyede, bütün düşmanlarımızın bize vukubulacak hitaplarının cevabı hazır
dır, davamızın meşruiyetini ispat edecek vesaik elimizdedir ve bizi bu hak karşısında hiç 
bir kuvvet mağlup edemez. Edemeyecek, vesaik mahrem olduğundan göstermiyorum. Ya
rın size ispat edecek delilimi gösterdiğim zaman, tabiidir ki cezamı çekeceğim tarzından ce
vap vermelidir. Gideceğiz, Allah yardım eder inşallah, yapılacak şeyleri elimizden geldiği ka
dar yaparız demekle olmaz. Kuvvetli bulunmalıyız. İnşallah demekle olmaz. 

Netice itibariyle arkadaşlarımızın bizi her halde tenvir etmesini teklif ediyorum. Sözüm 
usulü müzakereye dairdir. Meseleye dair sözüm mahfuzdur, söyleyeceğim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) - Muhterem efendiler, uzun süren ve senelerce devam eden 
müsellah mücadelemizin neticesini iktitaf etmek üzere bulunduğumuz şu nazik zamanda, 
sulh konferansına göndereceğimiz heyeti murahhasayı teşkil edecek olan rüfekamızın şah
siyetleri hakkında beyanı mütalâayı Şark'a mahsus ve benim anlamadığım terbiyeye mu
gayir addedilmemesini rica ederim. Mevzuubahis vatandır. Mevzuubahis Garp ile Şarkin 
münasebeti müstakbelesini Garble, aziz ve fedakâr Türklerin müstakbel münasebatım ta
yin ve tespit etmek meselesidir. Bu meselede efendiler; politikacı, hilekâr, dessas, tatlı ke
limeler arasında hürriyet ve istildâlimizi ebediyen öldürecek fikirleri yutturmak kabihyetini 
haiz en mahir, en dessas murahhaslarla, siyasetçilerle, bizim murahhasamız karşı karşıya 
geldikleri zaman bir aldanmak Türkiye'yi ifna kabihyetini haiz olacaktır. Şu halde efendi
ler; şahsiyetlerine her zaman hürmet ettiğimiz, fedakârhklarmı her vakit takdir etüğimiz, 
ahlâklarına itimat ettiğimiz rüfekamızı bu vazifeye ehil addederek, yalnız bu hassalarından 
dolayı bu vazifeyi de ilâve edersek çok yanlış hareket etmiş ve memleketi tehlikeye ve mem
leketimizin şimdiye kadar gösterdiği fedakârlıklara karşı çok liyakatsizlik izhar etmiş olu
ruz. Şu surede bendeniz şimdi vakıf olduğum şu takririn "Sulh müzakeratına gidecek mu
rahhaslarımız hakkında müzakere eclilmehdir.'' fıkrasını büyük takdir ve alkışlarla kabul 
ediyorum. 

Yalnız sulhu ne tarzda yapacağımızı müzakere ve münakaşa ederek kararlaştıralım 
meselesine gelince; bu noktada takrir sahiplerinden ayrılıyorum. Davamızın hututu esasi-
yesi malûmdur. Hürriyet ve istiMâlimize münafi olan hiç bir ahdi tanımayacağız ve şu hu
tutu esasiye dairesinde düşmanlarla musalâha yapacağız. 

Bunu ne dereceye kadar yapabileceğimiz meselesine gelince; iş teferruata dökülür. 
Efendiler, henüz sulh masasma oturmadan şimdiden sulh hakkındaki tarzı hareketimizi 
böyle üç yüz kişi arasında bilmüzakere kararlaştırmayı çok tehlikeli ve memleket için mu-
zir telâkki ederim. (Çok doğru sadaları) 

Binaenaleyh efendiler; Heyeti Celilenizden istirham ederim, ne surede sulh yapacağı
mızı müzakere değil, sulh için murahhas olacak zevatı anlamak ve bu zevatın şahıslarım, 
zekâlarını, kabiliyeÜerini, irfanlarını ve politika sahasındaki muvaffakiyetlerini anlamayı ve 
havassı mahsuslarını ar iz ve amik, bîtarafane ve hatta insafsızcasına tetkik edilmesini He
yeti Celilenizden çok rica ederim. Bunun mevzuubahis edilmesini teklif ediyorum. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Arkadaşlar; bu takrir münasebetiyle çok ehemmi
yetli bir meselenin açıldığına çok memnunum ve bu hususa ait olan mütalaat ve kanaatle
rimi söylemek fırsatını zaten arıyordum. 
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Meseleyi evvelâ iki cepheden görmek lâzımdır. Biri heyeti murahhasa meselesi, diğeri 
de Türkiye'yi pürüzlerinden kurtararak dava ettiği ve kan döktüğü istiklâline ve arzularına 
nail olabüecek konferansta mevzuubahis olacak esash mesaü. 

Büinci mesail hakkmda söyleyeceğim pek az söz var. Onun için evvelâ oradan başla
yayım. 

Şahıslarla pek meşgul olmayacağım. Çünkü bu Meclisin içinde senelerden beri bülik-
te cidal yapüğımız arkadaşlarımız yeğdiğerine belki başka farklarla - söylediğim sözü tek
rar arz ediyorum - Yekdiğerinden çok az farklıdırlar ve o kadar çok az farklıdırlar, ki hemen 
hiç derecesindedir ve o kadar hiçtü ki böyle bü fark olduğuna ulanmıyorum ve bunu bü 
hayal olarak iddia edenlerden de değilim. Samimî olarak söylüyorum. Az çok kendi tecrü
beme ve okuyabüdiğim bükaç kitaba istinaden dava ediyorum, ki burada biz büibüürüzden 
bıçak sırü kadar farksız adamlarız. Tetebbüat itibariyle söylüyorum. Yine bu noktadayız. 
Binaenaleyh her ne vakit ki bü mesele Meclise gelmişse, o mesele etrafında memleket ve 
mület için daima kazanılacak bü şeyler Üave edüerek çıkmıştır. Üç senelik hâdisat buna şa
hittir ve her ne vakit bülikte bü iş görüşmeyi tasvip edip de görüşmüş ve intaç etmişsek, o 
iş, bu memleket için imkân ve mekânın verebüdiği müsaade nispetinde en hayırlı bü iş ola
rak zuhura gelmiştü. 

Binaenaleyh, konferans Türkiye'de veya Türkiye'nin haricinde olduğuna göre, heyeti 
murahhasa meselesi mevzuubahisür. Türkiye dahilinde ise üç tane murahhas arkadaşımız 
olmuş ve hangi arkadaşımız olursa olsun bunlardan daha kolay söyleyebüenleri ve bunla
ra daha alışık olanları, daha ziyade tercih etmek isteriz. Çünkü Meclis Heyeti Umumiyesiy-
le, nüllet heyeti umumiyesiyle onların burnu dibindedir. Meclis onların yanındadır. Onla
rın ufak bü hatasmı ihtar kuvvetine maliktir ve istedikleri zaman müracaat edebUecekleri 
bü yer vardır. Fakat efendiler, konferans Türkiye'nin haricinde - Türkiye derken Türkiye 
Büyük Mület Mecüsi Hükümetinin fülen işgal ettiği sahalar haricinde - olursa müsaadeniz
le şu hakikati de itiraf edeyim. İçimizde Meclisin yokluğunu telafi edebilecek hiç bü fert 
yoktur. Binaenaleyh Meclisin yokluğunu telâfi edebüecek iki veya üç zata itimat edemem 
ve talep ederim ki, o vakit memleket mukadderatının mevzuubahis olduğu o Mecliste aza
mî kudretinden mahrum edilmemefidir. Edilirse günah olur. Meclisin ve milletin çıkarabi
leceği azamî kudreti hülâsa edebilecek bü heyeti uzmâ lâzımdır. Ancak 10 - 15 kişi, o da 
telâfi değü, hülâsamızı tfade edebifir mi? Hatta kabüse, çünkü hatırlayınız arkadaşlar ki, 
biz bütçenin her noktası üzerine tasarrufu şiar ittihaz edinmiş adamlarız. Fakat tasarruf 
derken yerine göre sarf etmeyi, yani ufak bü hata üe memlekete müyonlarca zararı badi 
olan yerde üç beş kuruşluk harcırah davasiyle uğraşan adamlardan değüiz. Binaenaleyh 
Vekiller Heyetimiz bü" kabine şekfi ve salahiyetinde toplanmamış oldukça ve başlangıcın
dan bugüne kadar iktidariyle, acziyle derlerse desinler, kendi mevcudiyetiyle bu davayı mu-
affakiyetle başaran bu MecUs, en haklı olan bü meselesinde elbette söz söyleyecektir. Eğer 
bü kabine karşısında bulunsaydık o mesuliyeti üzerine alır, gider ve soma tasdik ettirmek 
için Meclislerine müracaat edebüüdi. Fakat vaziyeti kanuniye böyle olmadığı gibi, hâdise de 
büâkis Meclisten, Meclisin arzusiyle ve Meclisten çıkan bü iş hususunda memleketin mu
vaffakiyet elde ettiğini göstermiş ve bunu bü defa daha göstermiştir ve bize bu yolda devam 
etmek lüzumunu bü defa daha ihtar etmiştü. 

Arkadaşlar, muvaffakiyetimizin arefesüıde ricat edecek adamlardan değüiz. Biz ün en 
asgarî şiarımız, aman memleket sükûn içinde, her ihtilâlden nükûl edelim... Fakat asla, as
la ütica edemeyiz ve Mecfis salâhiyeti hukukiyesüıden ve bizi muvaffakiyete isal eden şek
fi idareden habbe feda edemeyiz. 
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Binaenaleyh hulâsa ederek söylemek lâzım gelirse; diyebilirim ki, heyeti murahhasa 
Meclis ve milletin hulâsai ifadesi olmaya çalışmalı ve şahsî kudretleri de birbirimizde gör
düğümüz noksanları adedle ikmâl etmek zaruretini kabul etmeliyiz. 

İkincisi; mevzuubahis olacak mesaii : Efendiler biz, değil mücadelemizin muvaffakiyet
le tetevvüc ettiği bugünlerde, daha evvelki günlerde bile, Misakı Millimizden ve hiç bir şey
den bir zerre fedakârlığı düşünmek değil, ağzımıza bile almadık ve onları düşünecek mev
kide bulunmadık ve bugün hiç düşünemeyiz ve düşünürsek günah olur, ma'siyet olur. Şu 
halde : Bizim konferansta mevzuubahis olacak mesailimizi tahmin etmek o kadar zor olma
sa gerektir. 

Misakı Millî kelimesi ve Misakı Millî mecmuası; siyasî hudutları ve istiklâli camidir. Fa
kat; mesaili maliyemiz de maalesef sakittir. Hiç bir vakit dünyaya ilân etmekten korkmadı-
ğımız ve hakkımızı, gerek muslihane ve gerek müsellehane müdafaa ve ispat ettiğimiz bu 
azîm davanın gizli neresi vardır. Gizli şeyler, o şeylerdir ki; millete alenî söylenmesinden 
korkulan ve orada fedakârlık zihniyeti kabul edilen şeylerdir. Ben bu dakikada Türkiye Bü
yük Millet Mecüsi hükümeti için, her gün gerek kendi matbuatında ve gerekse dünya mat
buatında üân ettiği umdelerinden fedakârlık kabul edecek bü vaziyeti görmüyorum. Gizli 
taraf görmüyorum. Binaenaleyh; gizli tarafı yoktur. Ancak o haklı tarafından gizü Üadesi 
vardır, ki bu mesele mevzuubahistü ve dünyadan gizü olan şey Meclisimizden asla gizli ola
maz ve şimdiye kadar hiç bü şikâyet vaki olmamasiyle de ispat edebüüün ki; memlekette 
evrak çalınıp çalınmadığını ve harice gidip gitmediğim bilemem. Fakat çalınıp giden yer var
sa Meclis binası değüdü. (Alkışlar) Meclisin sinei samimiyetinden çıkmamıştır. (Bravo sa-
daları) Binaenaleyh, biz huduüarımızın müzakeresine büe hacet kalmayacak kadar, katiyet 
üade edebüecek bü vesikaya malikiz. Biz, bü devlet istiklâünin istüzam ettiği hususlarda 
en küçük bü - nasü tarü edeyim - üıhüafa tahammül edemeyecek kadar istiklâle tarafta
rız. Bunlar da konuşulacak cihetler değüdü. Fakat, orada konferansa gidince müşkül olan 
hususî hudutlar olmayacaktır. O kabul edüdikten sonra Boğazlarm serbest hale ükası mev
zuubahis olacak. Bunlarda tabu yine mesele yok. Çünkü; oradaki noktai nazarlarımız ka
bul edilmedikçe, konferansın manayı vücudu da yoktur ve o zaman konferansı ikmâl eden 
zat bizim içimizden çıkmayacaktır ve ona mület müsaade etmeyecektir. Binaenaleyh kon
feransın devamı, o müşkül meselenin halli ünkâniyle kaündü. Yani konferans o sayede 
müsmir olur. İşte efendüer, onu kabul ettikten sonra karşımızda başka mesaüi ciddiye ta-
haddüs edecektü. Onlar hakkmda muhtelif şeyler müdafaa edilecek. Ezcümle, memleketin 
hukuku müdafaa edilecek ve memleketin azamî menafü düşünülecek. Onların prensipleri 
ve esasları hakkındaki mahzuru katiyen idrâk edemiyorum. Çünkü; orada bü arkadaşımız 
çıkar da "Düyunu umumiye taksim olunacak, bunlar eski muahedelerimizde mevcuttur" 
derse, biz ne deriz? Paris maliye konferansı bir sene inikat etmiş ve onun eşkâli muhtelüe-
sini tablolarla göstermiş. Binaenaleyh teferruat hakkında ve muhtelü derecata ait muhtelif 
sözlerin teferruatı hakkmda, bü söz sual etmeyi ne kadar nabemahal görürsem, söylemeyi 
de mucip bulamam. Fakat, bunun esasatı hakkmda Meclisi tatmin etmemek hususunda 
da bü mahzuru siyasî tasavvur edemem ve ondan somaki işler hakkında da, zannetmiyo
rum ki, Meclisteki arkadaşlar işi didiklemek taraftarı olsunlar. Çünkü; onlar, bugün vekâ
letlerimizi ve daha mühim vazifelerimizi tevdi etmekle itimadımızı gösterdiğimiz arkadaşlar
la didikleşecek işler değüdü. Ancak mütekabilen mütalâalarımızla halledilecek işlerdü. Bi
naenaleyh meselede Ürata ve fazla tafsilâta düşmemek şartiyle müzakereyi açanları çok 
hakü görür ve bu vadide isteyenler tarafından söz söylenebüeceği gibi, lütfen beni de dinle
menizi rica ederim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim; takrüde imzası olan 
rüfekadan bazılarının nıkatı nazarlarını istima ettim. 

Büisi; sulh konferansına Meclisi Âliniz namına iştüak edecek murahhaslara taallûk 
ediyor. Diğeri de şeraiti sulhiyemizin ne olacağı ve nasü müdafaa edileceğini istifsar ediyor. 
Bendenizin anlayabildiğim veçhüe sulh murahhaslarına ait fıkraya, şu suretle cevap vere-
büeceğim. Malumu âliniz, Meclisi Milhmizin amali; her şeyden evvel konferansın memleke-
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timizde olması lüzumunda ve noktai nazarında bulunduğuna kaniim. Azami mesaimizle 
bunun terninine çalışıyoruz ve İnşallah Cenabı Hak bizi buna muvaffak edecektir. Çünkü; 
ancak bu surede, en seri ve sehil ve kati bir sulha mazhar olabileceğimize kanaat. Heyeti 
Vekilenizde de vardır. Geçenlerde de mevzuu bahis olmuştu. Yine bu hafi celsede "Terhis 
münasebetiyle" arz etmiştim ki, İstanbul işgali askeri altında bulunmaktadır. Bu babta He
yeti Vekilenizin noktai nazarı; vatanımızın bu kısmı, ecnebi işgali altında bulundukça va
tan meselesinin orada konuşulması muvafık ve caiz değildir noktasma inhisar ediyor. Şu 
halde; dahilde olduğuna göre, Heyeü murahhasanın teşkili vardır. Mümkün olamazsa ve 
her türlü vesaite rağmen hariçte bir konferansa iştirak etmek mecburiyeti hasıl olursa, o 
zaman vaziyeti teemmül ederek ona göre bir heyeti murahhasa teşkil etmek zarureti vardır. 
Bu seldi temin ve tâyin etmedikçe; kati olarak Heyeti Vekilenin, Heyeti Murahhasayı, tâyin 
ve tespit ve intihap edemeyeceğini, zannederim zatıâliniz de takdir buyurursunuz. 

İkinci kısma gelince : Efendim; şeraiti sulhiyenin nelerden ibaret bulunduğu ve tarzı 
müdafaanın ne şekilde olacağı meselesine intikal edince : Şeraiti sulhiyemiz yalnız bizce de
ğil zannediyorum, bütün cihanca muayyendir. Misakî Millimizle tayin ve tasrih edilmiştir. 
Hututu esasiyesi de odur. Milletimiz Erzurum Kongresinden başlayarak İstanbul'daki Mec
lisi Mebusan ve Büyük Millet Meclisimize kadar olan Misakî Milliyi ortaya atmakla, adlî, ik
tisadî istiklâlini ve millî hududlarını tasrih etmiştir. Demekki, konferanslarda istihsaline 
çalışacağımız ve inşallah ve biinayetullahı taalâ istihsal edeceğimiz esasat bunlardır. Misa
kı Millinin, istiklâli millimizi tekeffül ettiğine Heyeti Vekileniz kanidir. Bundan başka mü-
davelei efkâr etmek noktası kalıyor. Efendiler, istihzaratı sulhiye için azamî gayretle çalışı
lıyor ve inşallah bir kaç güne kadar ikmali de kuvvetle memuldur. Bunlar, ne gibi vesaik
ten teşekkül edeceğini şimdiden arz ve izah etmek imkânı yoktur. Konferansın nerede ini
kat edeceği taayyün ettikten soma, tabu murahhaslar taayyün edecek ve Heyeü Aliyeniz-
den bu babta tahsisat talep edilecektir. Bendenizin kanaatim : O zaman Meclisi Âli azaları 
sarih ve serbest olarak düşündüklerini beyan ederler ve bu suretle, gidecek olan heyeti mu-
rahhasamıza büyük bir muavenet olmuş olur. İnşallah dahilde olur. Hariçte olduğuna gö
re; heyeti murahhasanız; Misakı Millî haricinde hiç bir fedakârlık yapamayacağı, Teşkilâtı 
esasiyemizle, Meclisin hikmeti vücudiyle müeyyettir. Buna imkân tasavvur edüemez ve illâ 
Melisi Âlinizin kararıyla ola. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) - Üsküdar meselesine ne dersin? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Meclisi Âlinizin kararıyla olmuştur. Heyeü murahha-
sanızın reyi hudiyle yapılmış değildir ve yapılamaz ve yapmamıştır. Şu halde efendim ben
denizce; bugün için etiafında mütalâa dermeyan edecek bir vaziyet henüz hâsıl olmamış
tır. Eğer Heyeti Celileniz tensip buyurursa bunun, konferansa davet edildikten ve mahalli 
içtima taayyün ettikten soma, intihap edilecek murahhaslar ve Meclisten talep edilecek 
tahsisat üzerine Meclisi Âlinizde mevzuubahis olması daha muvafıktır. Bendeniz bu kana
atteyim. 

REİS - Efendim, Heyeti Vekile Reisi meselenin bir kaç gün somaya talikim teklif edi
yor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Yani konferansın mahalli içtimai taayyün ettikten 
somaya tehirini teklif ediyorum. (Muvafık sesleri) 

REİS - Efendim, müzakerenin, konferansın mahalli inikatı taayyün ettikten somaya 
talikini Heyeti Vekile Reisi teklif ediyor. Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Mesele o zamana tehir edilmiştir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Bendenizin sözüm mahfuz kalmıştır Reis Bey. 

REİS - Efendim Celsei hafiye bunun için aktedilmişti. Bunun teehhürü kabul edilince 
celsei hafiye hitam bulmuştur. 
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I. Dönem Z.C. 

CUt : 24 - S. 221 

28 Ekim 1922 

2. - İtilâf Devletlerinin Türkiye'yi, Lozan'da toplanacak olan Sulh Kongresine davetlerini 
bildiren nota hakkında Hariciye Vekâleti Vekili Doktor Rıza Nur Beyin beyanatı. 

REİS - Efendim, Hariciye Vekâleti Vekili Rıza Nur Beyefendi Meclisi Âlinize bir şey arz 
edecekler. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RIZA NUR B. (Sinob) - Efenciim, biraz evvel İstanbul'dan 
Hariciye Vekâletine şifahi bir nota vâsıl olmuştur. Bu Fransa, İngiltere, İtalya devletleri ta
rafından yani üç devlet tarafından ayrı ayrı verilmiştir. Fakat notalarım her vakit kolektif 
olarak müçtemian veriyorlardı. Bu defa birer takrir ile şifahi ve ayn ayrı vermişlerdir. Biri
si Fransızca, diğeri İtalyanca ve diğeri İngilizce olarak gelmiştir. Ve münderecaü şudur : 

Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Hariciye Vekili Beyefendiye : 

Ankara Hükümetinin 4 Teşrinievvel tarihli notasma cevaben ve 23 Eylül zeylen, Fran
sa, Büyük Britanya ve İtalya hükümeüeri Ankara Büyük Meclisi Hükümetini Şark'da har
be nihayet verecek bir muahede akdi maksadiyle müzakeratı 13 Teşrinisanide Lozan'da kü-
şadetmek için mümessiller göndermeye daveüe kesbi şeref ederler. 

Fransa, Büyük Britanya ve İtalya hükümetleri arasında mümessillerinin salâhiyeti 
tammeyi haiz olması ve fakat bu murahhasların ikiden fazla olmaması takarrür etmiştir. 

İstanbul. 27 Teşrinievvel 1922 

OSMAN B. (Lâzistan) - Bu gibi notalarda şimdiye kadar; "Ankara Büyük Millet Mecli
si hükümeti" tâbiri kuUamimıyordu. (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti) tâbirinin 
kullanılması için hiç tarafı âlinizden bir ihtar vâki olmuş mudur? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RIZA NUR B. (Sinob) - Efendim, sordukları suale bende
niz şimdilik cevap vermek istemem. Bu mesele mevzuubahis dahi değildir. Mesele büsbü
tün ayrıdır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Bu nota üzerine Hükümetçe bir müzakere cereyan et
miş midir? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RIZA NUR B. (Sinob) - Efendim şimdiye kadar hiç müza
kere cereyan etmemiştir. Ve hiçbir şey konuşulmamıştır ve hiçbir teşebbüs olmamıştır. No
ta yeni gelmiştir. Heyeti Celileye arz ediyorum. Tabiî Heyeti Vekile bu bapta acilen görüşe
cek ve bir karar ittihaz edecek ve Heyeti Celileye arz edecektir. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 980 : 1003 

YÜZ OTUZ BİRİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

2 Kasım 1922 Perşembe 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Dr. Adnan Bey 

KÂTİPLER : Âtıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celse kuşat olundu. Celsei hafiye akti hakkmda buyurun Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim; bundan evvelki bü 
içtimada rüfekayı kiramdan bazılar m m verdiği bir takrir ile... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Celsei hafiyeyi reye koymadınız. 

REİS - Acele etmeyin koyacağım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Ne için celsei hafiye istediğimizi arz etmeyince, Heye
ti Âliyenizden leh ve aleyhte bir karar almayınca, zannederim ki, reye koymak imkânı yok
tur. Evvelki takrirde sulh müzakeratı hakkında bazı sualler sorulmuştu. Bendeniz o zaman 
cevaben Heyeti Âliyenize şu yolda maruzatta bulunduğumu hatırlıyorum. Sulh murahhas
ları takarrür eder ve tahsisat talebi için Muvazenei Maliye mazbatası Heyeti Âliyenize gel
diği zaman bu mesail ariz ve amik müzakere edüü. Belki de şu kaydı ilâve ettiğimi hatırlı
yorum. Murahhaslarımız ne yolda müdafaatta bulunacaklar, ne gibi sistem takip edecek
ler? Şu veya bu murahhaslarımızdan izahat almak yanlış olur. Bu mesele mevzuubahis ol
duğu zaman mebus arkadaşlarımız sulh hakkmda düşündüklerini sarih ve serbest olarak 
üade buyururlar. Murahhaslarımız da onları hâmüen vazüelerini üa ederler tarzında idi. 
Fakat bugün murahhasların Avrupa'ya seyahatlarında orada bulunacakları müddet zarfın
da kendüerine verümesi. Heyeti Vekilece muvafık tahsisat talebini havi mazbata Meclisi Âli
nizin Heyeti Umumiyesine takdim edümiştü. O itibarla müzakerenin hafi olmasını Heyeti 
Âliyenize tekltf ediyorum. 

REİS - Mevzuubahis olacak meseleyi Rauf Beyefendi izah ettiler. Celsei hafiyeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3. - Sulh. konferansına iştirak edecek murahhas heyeti ile, bunlara verilecek tahsisata 
dair mazbata. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim gönderilecek murahhaslar kimin murahhasları
dır? Kimin namına gidiyorlar ve kim gönderiyor? Bunu soruyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Türkiye Büyük Mület Mecli
sinin ve onun Heyeti Veküesinin... Yani Hükümet olarak gerek harice ve gerekse dahüe kar
şı malum olan Büyük Mület Meclisimizin emniyet ve itimadını haiz Hükümetinizin namına 
gidiyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Meclisi Âli Hükümete ait muamelâtı vekilleri vasıtasıyle 
temşiyet eder. Harb, sulh, muahede akdi gibi mesaili azime için Meclisi Âli veçhe verü ve o 
veçhe daüesinde murahhasları intihap ederek gönderü. Bugün memleketin mukadderatı 
âtiyesini tayin edecek sulh murahhaslarıdır. Bu kadar azim mesuliyeti olan bü vazüeye 
Meclisi Alinin itimadına mazhar olmaksızın Hükümet nasü murahhas tayin eder ve nasü 
mesuliyeti üzerine alır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) - Heyeti Veküe o kuvveti ancak Meclisi Âlinizden almıştır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Biz onu vermedik. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurursanız maruzat hakkını hiç olmaz
sa bendenize deriğ etmeyin. Harb ilânı, sulh akdi muhakkak ve münhasıran Meclisi Âlini
ze aittir. (Muahedat akdi de sesleri) 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) - Usulü müzakereye dair bir iki söz söylersem mesele halledi
lir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bir kere İcra Vekilleri Resi olmak sıfatiyle cevap ver
meme müsaade buyurunuz. Ben söz söylerken şu veya bu denecek olursa ne söyleyeceği
mi bilemiyorum. Bırakın ikmâl edeyim. Her türlü suallerinize en samimî hislerle bildiğim 
cevapları vereceğim. 

Heyeti murahhasa bu suretle Hükümetimiz tarafından mtihab edilmiştir. Şimdiye ka
dar tespit edilen şerait altında mezuniyetleri için de Meclisi Âliniz Riyasetine arzedilmiştir. 
Efendiler şimdiye kadar bu böyle olmuştur. Moskova muahedesi aktedilirken murahhaslar 
bu suretle gitmiştir. Bendenizin bildiğim, Yusuf Kemal Bey bu suretle gitmiştir. Hülâsa 
sulh heyeti murahhasasmm gitmesi behemahal sulh akdi veyahut harbin idamesi demek 
değildir. Onlar yine Meclisi Âlinizin kararı nihaiyesiyle olacaktır. 

Meclisi Âlinizden veçhe almak kararı nihaisine gelince; Heyeti Vekile veçhesini Meclisi 
Âlinizden almıştır. O da en sarih ve en şâmil manasiyle Misakı Millidir. Meclisi Âlinizin bu 
noktai nazardan inhiraf ettiğine dair eksik veyahut fazla bir mutalebatta bulunacağına da
ir Heyeti Vekilenizin bugüne kadar bir noktai nazarı, bir kanaati yoktur. Yeni bir fedakâr
lık etmek ve mutalebatımızı tezyid etmek noktasmdan bir mütalaanız varsa, tekrar ediyo
rum, mevzuubahis edersiniz, heyeti murahhasanızı tenvir edersiniz. Onlar da onu hamilen 
giderler. Yani veçhe sizdedir, veçheyi siz verirsiniz. Biz ancak ve ancak o veçhe dairesinde 
hareket ederiz. Ondan başka bir şey yapmayız. Noksan yaparsak mazur görürsünüz veya 
tahtie edersiniz. 

REİS - Heyeti Vekilenin murahhaslara dair tezkeresi vardır. Onu okuyalım, ondan 
sonra müzakere edelim. Mevzuubahis olan mesele pek şüahî kaldı. Halbuki tahririsi de var
dır. 

YUSUF ZİYA BEY (BiÜis) - Sözler söylendikten sonra okunsun. Salâhiyet kimüıdü an
laşılsın. 

(Tezkere okundu) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Takrüüniz de okunsun. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Bundan üç sene evvel 13 Nisan 1336 tarihinde Meclisi Âü-
nizin buraya toplanması ve Heyeti Celilenizin bugüne kadar burada toplanmasını temin 
eden şey, evvelce İstanbul Meclisi tarafından kabul edilip de sonra Heyeti Celüeniz tarafın
dan dalü kabul edilen Misakı Millî dahüinde müstemü ve müstakar bü sulh tesis etmek idi. 
Heyeti Celüeniz bu gayesine vasü olmak için mutlaka iki kuvvete ihtiyaç vardı. Büinci kuv
vet asker, ikinci kuvvet siyaset idi. Heyeti Celüeleri siyasetten evvel siyaseti yaratacak olan 
kuvvete lüzumu kadar ehemmiyet vererek ve herkesi hayrete düşürecek derecede bir ordu 
vücuda getüdi ve Heyeü Celilelerinüı malûmu olduğu üzere, dünyayı muazzam bü zafer 
karşısında bulundurdu. Nasıl ki gayemiz bu muazzam kuvveti vücuda getirmek ve o mu
azzam kuvvetle zafer istihsal etmeyi temin idiyse, asü gaye olan sulhe erişebilmek için o za
feri temin eden kuvvetin başına bizzat vaziyed etmedikçe mümkün olamadığını gören He
yeü Âliyeniz Kütahya hezimeti üzerine burada üç gün üç gece devam eden müzakerat ne
ticesinde, Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini bu orduların başına Başkumandan tayin etmiş 
ve ondan soma zafer bübüini takip etmiş ve nihayet, lehülhamd, hiç bü mağlubiyete ma
ruz kalmaksızın memleketi düşmanının payi levsinden tathü ettik. Şimdi efendiler; bu, sırf 
sizin üadei müliyenizden çıkan ve üadei milliyenizin feyizdar tecellisinden başka bir şey de-
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ğildir. Binaenaleyh Heyeti Celileniz, nasıl orduyu yürütmüş, nasıl düşmanı tepelemişse; 
bugün ikinci derecede ve fakat o kadar mühim olan bu siyaset âleminde de zaferi kazan
mak için mutlak ve mutlak on iki kişilik bir heyeti murahhasa değil. Heyeti Celilenizin hep
sinin gitmesi lâzımdır ve zaruridir. Bunun için Heyeti Celilenizi tasdi etmek istemem. Bu 
sahne çok şeye şahit olmuştur. Üç sene zarfında en mühim ve tehlikeli ve hiç kimsenin kav-
rayamayacağı bir çok hadisatı muazzamayı, Heyeti Celileniz pek salim olarak meydana çı
karmış ve ortaya atmıştır. Onun için Heyeti Vekile Reisi muhtereminin buyurdukları tarzı 
bendeniz ve Heyeti Celilenizin kabul etmeyeceğini zannederim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Hepimiz gidelim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Reis Bey istirham ederim, mesele gayet mühimdir. Her
kes noktai nazarım buradan söylemelidir. Sözümü kesmesinler. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) - Hepimiz söyler ve efkârımızı beyan etmiş 
olursak, hepimiz gitmiş oluruz. Sakarya harbinde de hepimiz gitmedik, hepimiz söyledik ve 
öylece iştirak etmiş gibi kazandık. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Başkası kestiği zaman söylemiyorsun değil mi? İhta-
ratı başka taraflara yapınız. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Şunu arzetmek isterim ki Heyeti Celileniz, Heyeti Veki
îenin - vazife itibariyle - kat kat fevkindedir. Malûmu âlileri oradan gelecek olan bir muahe-
denameyi, bir mukavelenameyi ya kabul etmek veya reddedip de harbetmek lâzım gelir. Ri
ca ederim, üç sene mücadeleden soma kazanılan şu zaferin mükâfatını elde etmek için bu 
mesele üzerinde lâyıkiyle imâli fikretmek fena mı olur? (Doğru sesleri) 

Efendiler; ne nam taşırlarsa taşısınlar, fakat karşımıza çıkacak devletler müttefik bir 
devlet mahiyetindedir. Bunlardan herbiri ikişer murahhas olarak gönderecekler ve karşımı
za on dört murahhas ile çıkacaklar ve diyecekler ki "Biz de ikişer murahhas gönderdik." On 
dört kişi ile iki kişiyi yanyana oturtmak istiyorlar. Bu, muvafık mıdır? Meclisi Ali bunu, bu 
tarzda kabul edecek midir? Okunmamıştır, fakat tarafımızdan bir takrir verildiğini bende
niz hatırlıyorum. O takrirde demiştik ki; heyeti murahhasanın vereceği kararı, yani reyi, 
mükâlemeye memur olanlar kadar rey sahibi olmak ve onlarla bilmüzakere ekseriyeti ihraz 
etmedikçe söz vermemek üzere yedi kişiyi bunlara terfiki arzetmiştik. Bittabi takrir okuna
caktır, bendeniz rica ediyorum. Meseleyi lâyık olduğu ehemmiyet derecesinde düşünelim, 
ona kıymet ve vücut verelim. Meclisin, Meclisi Âlinizin hikmeti vücudu ve murahhasların 
adedi ne olmasmı söyledikten sonra, müsaade buyurursanız iradei milliyenin ne demek ol
duğu hakkında gerek dün kabul ettiğiniz ve Meclisi Âlinizin ilk defa olarak memlekette ilân 
ettiği beyanname ile arzedeceğim. Bir de bugün gazetelerde okuduğumuz iradei milliyenin 
ne gibi kıymet ve ehemmiyeti hukukiyesi olduğunu arz etmek isterim. 

İradei milliye beyefendiler: Heyeti - Celilenizce mutlak ve mutlak karara iktiran etmiş 
olan şeydir. Yoksa herhangi bir zatın imzası iradei milliyedir dersek efendiler, bu eski sal
tanatın devamından başka bir şey değildir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Millet yoktur, yoktur. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Yıktığımız şeklin şekli diğere inkılâbından başka bir şey 
değildir. (Alkış) Bundan başka bir kıymeti hukukiyesi yoktur. (Bravo sadaları) Biz, efendi
ler, bu kadar kan akıttıktan soma hakikî bir iradei millî kurmak istiyoruz. Yoksa lafzi, ki-
tab üzerinde yazılmış şeylerden ibaret kalacak olursa efendiler, 1293 senesinde istimal 
edilmemiş Kanunu Esasi vardır. Eğer istimal edilmemiş Kanunu Esasinin kıymeti varsa, 
bizim de yaptığımız Teşkilâtı Esasiyenin kıymeti o kadar olur. Efendiler; iradei milliyenin 
en beliğ bir misali, ilk defa Meclisi Âliniz tarafından bu memlekette neşredilen ilk beyanna
medir. Beyanname mevcuttur. Onda diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi emriyle Reis 
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Mustafa Kemal Paşadır. İşte efendiler, iradei milliye bu idi. Fakat bundan sonra ne gibi iti
raza uğradı bilmiyoruz. Böyle bir daha tecelli edememiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi) (Sivas) - Müsaade buyurulduğu tak
dirde bir nokta hakkmda tenvir buyurmalarını rica edeceğim. Bu mesele, iradei milliye nok
tai nazarından mı, yoksa murahhaslara ait salâhiyet noktai nazarından mıdır? 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Murahhasların tayini iradei milliyeye iktiran etmiş yolunda 
gazetede bir kayıt vardır, ondan... 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Efendiler; şimdiye kadar tevcih; terfi vesaire hususun
da tevcihi rüteb vesaire hakkmda... 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Rauf Bey, siz mesul musunuz ki soruyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Sual sormadım. Kendilerine cevap verebilmek için 
anlayamadığım bir noktanın lütfen izahım rica ettim. Sual sormadım. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Efendiler: Başmurahhas İsmet Paşa HazreÜerinin kon
feransta Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeü namma muahedename imzasını salâhiyet-
tar olduğu dün iradei milliyeye iktiran etmiş ve giderek murahhaslar Heyeü Vekilece takar
rür ettirilmiştir, deniyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Müsaade buyurunuz. Bizi ga
zete ile muaheze etmeyiniz. Biz gazetenin sahibi değiliz. Biz Büyük Millet Mechsinin vekil
leriyiz. Bize o noktai nazardan sual sorunuz. (Gürültüler) 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Hükümet gazetesini görmediniz mi? Müşirlik, feriklik, 
zabitlik... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) - Geçenlerde de aynı mesele olmuştur. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Neye böyle yazdınız diye tekdir ediyorlardı. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Gibi bir çok tevcihat yapümıştır. Rica ederim, bunlar 
Meclisi Âliden geçmiş midir? Bunlar, iradei milliyeye iktiran etti diye gazeteler yazdı. Mec
lisi Âlinizden geçti mi? (Hayır sesleri) Efendüer; bunlar, iradei milliyeye iktiran edecek me
selelerdir. Heyeti Vekile kendiliğinden her hangi bir zata müşirlik tevcih edemez ve Meclis 
Reisi de Meclise arzetmeksizin onu mucibince irade ettim mahiyetinde bir şey yapamaz. Ya
parsa bence eski saltanatı idame olur. Memlekeü eski vaziyete sokmuş olursunuz. Fark ne
dir? Birisi iradei milliye, hâkimiyeti milliye perdesi altında, diğerinin de hilafet perdesi al
tında tahakkümünden başka bir fark yoktur. İstirham ediyorum, bendeniz vazetmiş oldu
ğumuz bir kanunun hukukunu müdafaa ediyorum. Heyeti Celileniz noktai nazarımı muva
fık görürse kabul eder, kabul etmezse tabu Heyeti Celilenizin vereceği karar herkes için mu
teber olur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Millet temyizeder. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Efendiler; iradei milliye demek bu demektir. Bunun ha
ricinde yapılan muamele - tekrar, tekrar arzediyorum - dünkü yıktığımız tahtın ötedenberi 
devamından başka bir şey değildir. Eğer bunu kabul ederseniz beis yok, devam etsin. Fa
kat bendeniz kabul etmiyorum. Millet namma kabul etmiyorum. Millet bihakkın iradesini 
istimal etmek istiyor. Bu iübarla Heyeti Vekile vazifesini tecavüz etmiştir. Teamül, diyorlar. 
Beyefendiler, bu gibi bâtıl şeylere istinad ederek bunlar üzerinde musir kalmak doğru de
ğildir. Eğer Heyeü Vekile, kendi vazifesi dahilindedir diye iddia ediyorsa biz onlardan rica 
ediyoruz ki; niçin Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeü hakkında kanunu müzakere etmi
yoruz? Efendiler; bu millet daima emrivakilerle gaib etmiştir? Binaenaleyh, bu Meclis ve bu 
millet bundan soma emrivakiler karşısında bulunarak hukukunu gaib etmeyi ve böyle em-
rivakileri kabul etmez. İşte efendiler; Büyük Millet Meclisi emriyle Mustafa Kemal Paşa Haz-
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retlerinin Başkumandanlığa tayinidir. Bu Meclisi Alinizin ilk iradesidir. Maatteessüf, bun
dan başka ikinci bü üadeyi elde etmeye muvaffak olamadık. Sonra efendim; vermiş oldu
ğumuz takrüde bu kadar mühim olan meseleye memur olacak dokuz arkadaşın Heyeti Ce
hle arasından intihab edilmesi lâzım geldiğini arzetmiştik. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Halüeyi de buradan intihap edeceğiz. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Efendüer; bu teklifi kabul etmek kadar basit bü şey yok
tur. Bu teklifim kabul edümezse efendiler, üadei müliye yoktur. O, yalnız davayı ispat et
mek için hedef olunmuş bü cümledü. Sonra efendüer, mütehassısm meselesinde de göste
rilen rüfekamn adeden ve bazı hususatta dahi ihtisasen, belki bu meselei muazzamının 
tedviri için daha ziyade ikmâl zaruretinde bulunulduğunu zannederim. 

Efendüer; en mühim mesail, mesaifi maliyedü. Ne olur memleketin maliyesiyle iştigal 
etmiş ve bihakkin ihtisasmı göstermiş olan, ister Avrupa'da olsun, ister İstanbul'da olsun, 
bü kaç zat daha tefrik edilse... Onun için biz, rica ediyoruz, ki mükemmel bir sulhname ile 
bü cümledü. Soma efendiler; mütehassısm mesele -Heyeti Celileniz huzuruna gelmesini ve 
bunun da herhalde kabul edilebilecek bü şekilde olabilmesini temin için heyeti murahha-
saya vazüe tevdü gibi hususatta beis yok, hariçten bulunsun, nereden olursa olsun- müte
hassısın ve müşavülerin miktarı tezyit edilsin. Bundan tasarruf ediyoruz diye zannedüecek 
bü şey yoktur. Ufak bü hata ile daha azim zarara duçar olacağız. Onun için rica ediyorum. 
Heyeti Veküe arasın, arattırsın, maliye mütehassısmı nerede bulursa bulsun, bü tane da
ha üâve etsin. İşte efendiler gidecek heyeti murahhasa ve adedini ve üadei milliye ve müte
hassıslar hakkındaki mütalaat ve maruzatım bunlardan ibarettü. Fakat, heyeti murahha
sa kim olursa olsun şunu rica ederiz ki; dün kabul ettiğimiz -herhalde bence bü kanun 
olan- bu iki madde ile uhudu sabıkayı kamilen attık. Yeni bü muameleye göre adli, mali 
hiç bü imtiyaz tanımıyoruz. Eğer böyle bü imtiyaz tanıyorlarsa gitsinler Suriye'de arasın
lar. Bu maddeleri kabul etmiş olan Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeti bu gibi hiç bü 
imtiyazı tanımaz. 

Soma efendiler; hukuku akalliyetten bahsedüiyor. Hukuku akalliyetüı kabul edüecek 
en ufak bü şeyi isüklâli mahaldir. Yoksa milletin, efendiler, kanı boş yere gitmiş olur. Bu 
mületin kanununu arzu etmeyen ve bu milletin sinesinde yaşamak istemeyen nereye ister
se gitsin, fakat bu memleket içerisinde yaşayanların hepsi müsavidü. Büisüıe bü muame
le, diğerine bü muamele yapılamaz. Bendeniz umumi söylüyorum. Çünkü talimatname bel
ki yoktur, bilmiyoruz. Bunun için şunu da rica ederim ki, bu defa düşmanla hareket eden 
ve o hareketi neticesi olarak düşmanla giden her kim olursa olsun, bunların cürümleri bü 
cürmü siyasi olmaktan ziyade bü cürmü adidü. Malûmu âlinizdü ki herhangi bü konferan
sa oturuldu mu evvelâ bu gibi şeyler mevzubahis olur. Heyeti murahhasa kim olursa olsun 
şu noktayı bümelidüler, ki onlar büer cani, birer şakidü. Binaenaleyh nereye firar ederler
se, etsinler, onlar mecburdurlar, ceraimi âdiye kaidesine tevfikan bize vermeye. Binaena
leyh hiç bü suretle Küikya'da yapıldığı gibi, bize karşı düşmanla hareket etmiş bü ferdin 
bu gibi bir affa naü edilmesini kabul etmemelerini bendeniz tekltf ediyorum. Çünkü cani-
dü. Canüer, hiç bü vakit, ceraimi siyasiye âdadına idhal edilemez. Bunlar hep adam soy
muş, adam öldürmüş insanlardır. İşte efendiler gidecek heyeti murahhasa kim olursa İs
tiklâli milliyi rahnedar edecek ufak bü şeyi ağızlarından kaçırmamalarını bilhassa rica ede
riz. Bendenizin temenniyatım bundan ibarettü. Diğer rüfeka dahi söylesinler. 

HÜSEYİN RAUF BEY İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ (Sivas) - Bu sözlerin cevabını ver
medikçe müzakere yanlış esaslar üzerinde cereyan edecektü. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Hep söylenecek sözler bunlardır. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Yanlış malûmat ile söz söylüyorsunuz. İradei milliye 
meselesine istinat eden bu mütalaat gazetelerden iktibas edilmiş, bir iradei milliyeye ikti
ran etmiş cümlesinden ibarettir. 

Efendiler; murahhaslara verilen mezuniyetnameler iradei milliyeye iktiran etmez ve et
tirilmez ve ettirilemez iradei mülkiyyeye iktiran eden her şey, dün de bir kere daha teeyyüd 
ettiği veçhile, katidir. Halbuki, bizim, murahhaslara verdiğimiz salâhiyetler Hükümetinizin 
mesuliyeti tahtındadır ve her zaman Meclisi millinizce müzakere ve reddedilecek bir mahi
yettedir. Hangi muahede akdine, hangi sulh akdine, hangi mukavelei siyasiye akdine me
mur insanlara hükümdar tarafından salâhiyet verilmiştir ki, milletin mukadderatına vazı-
ülyed olan Meclisi Âlinizin Reisi, yahut Meclis tarafından salâhiyet verilsin? Öyle bir şey 
yoktur. Salâhiyetnamelere vazıülimza olan zat Heyeti Vekile Reisi ve Hariciye Vekilidir. Bi
naenaleyh mesele yoktur. İradei milliyeye iktiran etti zanniyle Meclisi Âliniz gazetelerde gö
rülen fıkra üzerine bu noktadan işe girdiniz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Bu sözlerinizi senet ittihaz ederiz Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Senet ittihaz ediniz. Her zaman söylüyorum. Murah
haslarımızın ellerine verilen salâhiyet... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Gazeteyi tekzip buyurun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Beyefendi çok rica ederim. Dün ve akşam burada si
zinle beraber meşgul idik. Bugün de meşgul idik. Biz gazeteleri takipte izharı aczetsek, zan
nederim haklıyız. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Bu defa değil Rauf Beyefendi, tevali ediyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendiler, hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Hiç olmaz
sa arkadaşımız benden sor saydı ve bunun derhal benden cevabını alaydı ne olurdu, daha 
münasip olmaz mı idi? Bendeniz hata ettim. Ne menfaatiniz vardı, ben tekzip edemedim, 
sizin malûmatınız olunca beni haberdar etmemekte ne menfaatiniz vardı? Mutlaka bir Ve
kilin kürsüden tekzip etmesini mi beklersiniz? Yani bu noktai nazardan Hakkı Hami Beye-
fencunin istinat buyurdukları hâkimiyeti milliye meselesi mevzubahis değildir ve çünkü 
mevcut değildir. 

OSMAN BEY (Kayseri) - Nim lisam resmi olduğu için böyle oldu. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Tarzı telakkiye tabidir. Ceraidiniz hür ve serbesttir. Hiç 
bir türlü sansüre tabi değildir ve hiç bir Vekil Heyetinizin sansür vazma salâhiyeti yoktur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Rauf Beyefendi; her gazete, her matbuat böyle midir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Benim bildiğim her gazete böyledir. Aksine bir usul 
varsa söylersiniz. Menederim, Mende izharı aczedecek olursam size müracaat ederim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Beyefendi, bütün ajanslar Hâkimiyeti Milliye ve Yeni-
gün'den alarak neşrediyorlar. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Efendim bendeniz Rauf Beyefendi gibi düşünmüyorum 
bu meselede. Meclisi Âlinin daha bugün bütün cihana hitaben yazdığı beyannamenin ve 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhu şunu müeyyiddir. ki hukuku hükümrani Meclisi Âlinin 
gayri kabili tecezzi ve ferağ suretinde kendinde tecelli etmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Müttefikiz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - Şimdi Rauf Beyefendi iradei milliyeyi başka türlü tefsir 
ettiler. Halbuki bundan biraz evvel terfi suretiyle Hüseyin Avni Beyin ifadatına karşı başka 
tefsir buyurmuşlardır. Hukuku hükümrani efendiler, şimdi bizde hangi kanunla müeyyet 
idi. Hukuku hükümrani hakkında bugün bir çok mevad vardır. Bu mevad şimdi havada-
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dır, merfudur. Bu salahiyet kimseye verilmemiştir. Fakat bu hukuku hükümraniyi Meclisi 
Âli kendisi almıştır. Bu hukuk yaptığı kararname ile gayrı kabili terk ve ferağ şekildedir. 
Şimdi murahhasların tayini, bunlara muahede aktetmek için salâhiyet itası hukuku hü-
kümranidendir, rütbe tevcihi hukuku hükümranidendir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi) (Sivas) - Katiyen değildir. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - Kanunu getirir bakarız. Murahhasların tayini iradei se-
niye ile olur. Hukuku hükümran! vardır, onu kimseye veremeyiz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Hayır, kaüyen irade ile alâkası yoktur. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - 16 Mart tarihine kadar İstanbul'da bir şekli Hükümet 
vardı, ki bugün tarihe müntekildir, Meclisi Âlinin karariyle. Binaenaleyh, efendiler; maka
mı saltanatta oturan bir adamın bir çok hakları vardı. O hakların cümlesi bu kararname 
ile doğrudan doğruya Meclisi Âliye intikal etmiştir. O haklardan birisi murahhas tayin et
mek, rütbe vermektedir, nişan vermektir. Bunun hilâfında Meclis kanun çıkarmadıkça bu 
hak Meclisi Âlinindir. Efendiler, iradei milliye öyle bir zatm elinde kalamaz. Öyle bir zatm 
imzası iradei milliye gibi telakki edilecek olursa... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Etmedim diyor. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - Olmuştur diyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü reisi) (Sivas) - Ne diyorum? 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - Büyük Millet Meclisi Reisinin imzası iradei milliye ola

rak telakki edilmiştir diyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi) (Sivas) - İradei milliye değil, tasdik kâ
fi görülmüştür, izah edeceğim. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - Evet iradei milliye diye gazetelere böyle geçmiştir. İki se
nedir böyle olmuştur. Gazeteleri açınız, okuyunuz. 

Şimdi hukuku hükümraniyi nefsinde cemeden Büyük Millet Meclisi, üç sene kadar bu 
milletin bütün kuvvetlerinden, servetinden, bütün mevcudiyeti tabiyesinden, canından, ka
nından severek hibe ettiği varlıklarla büyük bir müdafaa teşkilâtı vücuda getirerek, azmet
miş ve düşmanları kovmuştur. Büyük Millet Meclisinin sayesinde olmuştur. Büyük Millet 
Meclisi bunun netayici hasenesini istihsâl etmek için zevat gönderecektir. Vaziyeü müda
faa edecektir. Müdafaanın sekime göre iyi olur, fena olur, düşmanlara fırsat verilir, fırsat 
kaçırılır. Bunlar idarei seniye ile olur ve hukuku hükümranidir. Büyük Millet Meclisi bu 
bapta olan gayri kabili tecezzi bir hakkı kimseye vermez. Heyeti Vekilenin bu baptaki mu-
karreratı Meclisi Âlide müzakere olunur. Binaenaleyh üç sene kan döktükten, para verdik
ten, mal verildikten, can verdikten sonra görmek isterim. Hangi Mebustur ki, kendisinin re
yi olmadan bunlara hakkı vekâletini versin, Avrupa'da söz söyletsin? Onun memlekette is
mim yazacaklar. Söyleyin o Mebusun ismini... 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi) (Sivas) - Ben, ben, Sivas Mebusu Ra
uf. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - O halde bugünkü kararnameye muhalif hareket ediyor
sunuz. Kararnameye dikkat edin. Binaenaleyh milletin hakkı itimadı, üç senedir kan dök
müş olan bu milletin hakkını müdafaa etmek, dahilen olduğu gibi, haricen de bizim borcu
muzdur. Haricen bizi müdafaa edeceklere hak vermek, salâhiyet vermek ne Heyeü Vekile-
de karar imza eder ve o muteber olabilir ve ne de başka türlü. Bunu Meclisi Âlinin itima
dını haiz olur ve Meclisi Âli inühap eder ve o zaman onlar murahhas olur ve Meclisi Âli on
ları gönderir. Başka türlü gönderilmesi yoktur. Eğer giderse iradei milliye yoktur. İradei 
milliye havadadır, merfudur. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Yanlış söylüyorsun. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - Ben sizden ders alacak değilim. 

MUSTAFA BEY (Tokat) - Her gün bu Mecliste birbirimizle kavga mı edeceğiz? (Gürül
tüler) Bu Meclis size mi münhasır, biz de burada söyleyemeyecek miyiz? 

REİS - Susunuz Mustafa Bey. Söz vermedim. Niçin hatibin sözünü kesiyorsunuz. 

MUSTAFA BEY (Dersim) - Her zaman böyle yapılıyor. Rica ederim. Reis Bey nizamna
meyi tatbik ediniz. 

MUSTAFA BEY (Tokat) - Yok mu sizden akıllı bu Mecliste? Mebus ise Mebusluğunu bil
sin. Dört kişiden başka şu Mecliste söyleyenler var mıdır? 

REİS - Rica ederim ihtar ediyorum. İkinci ihtar oluyor. (Nizamnameyi tatbik ediniz sa
dakan) 

OSMAN BEY (Kayseri) - Rica ederim Reis Bey; nizamnameyi tatbik ediniz. Salih Efen
diye nasıl tatbik ettiniz. 

REİS - Mustafa Bey susunuz, kâfidir artık. Devam ediniz Ziya Hurşit Bey. 

ZİYA HURŞİT BEY (Devamla) - Bana karşı yapılan sözleri bendeniz cevaptan müstağ
ni ad eylerim. Ben bir Mebusun kendi hakkını ve hürriyetini nasıl istimal edeceğini pekâlâ 
bilirim ve katiyen onlara ehemmiyet vermem. Evet sözüme geliyorum. 

Bu kadar azîm fedakârlıkla istihsal edilen muvaffakiyatın semeratmı fktitaf etmek za
manı gelmiştir ve ne de bir zata havale olunamaz. Belki Heyeti Celilenizin itimadı mutadır. 
Kabul etüğimiz kararname, Teşkilâtı Esasiye, hepsi bunu toptan hakkı müdafaa edecek 
olan zatı Meclisi Âli tayin eder, tabiî tayin eder ve Meclisi intihab eder ve bunlar da mille
tin itimadını haiz olduklarını göstererek gider ve milletin haklarım müdafaa ederler. Başka 
türlü bunların tayin ve tasdik suretiyle bunların, milletin haklarını müdafaa edebilmeleri 
imkânı yoktur. Meclisi Âlinin arasının tecellisi lâzımdır. Binaenaleyh bendeniz teklif ediyo
rum, takrir de vardır. Heyeti murahasa Meclisten intihap edilmelidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim Meclisin... 

REİS - Efendiler, çok rica ederim. İşitilmiyor. Oturalım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İradei milliyeye iktiran veya Meclisin tasdikine ikti
ran mesailinde elan aramızda suitefehhüm olduğunu anlıyorum. 

Evvelemirde Ziya Hurşit Bey arkadaşımız, İcra Vekilleri Reisi arkadaşımız murahhas 
meselesi dolayısıyla iradei milüyeyi başka türlü tefsir etti, buyurdular. Bu böyle değildir. 
Hadis olan vakadır ve Meclisi Âlinizce usul olmak üzere kabul edilmiştir. Bilâhare karara 
iktiran etmiştir. Nasıl? Bunu izah edeyim. Zatı âlilerine, selâtîni idare mevzuubahis olduğu 
zamanlarda, yani hükümdarların iradei seniye her türlü mukarrerat neticei katiyesi tespit 
olunduğu zamanlarda iki türlü iradei seniye istihsali vardı. Meşrutî hükümetlerden bahse
diyorum. Birisi efendiler bu gibi mesaili sulhiyeye taallûk ediyordu, diğeri nasp ve tayinle
re dairdi. Zannediyorum, Ziya Hurşit Bey arkadaşımızın ifade buyurdukları nasp ve tayin 
hakkındaki şeyi o zaman şu suretle tefsir etmiştim. Tefsir değil, tespit edilmiş hakikati izah 
etmiştim. Yani Meşrutî hükümetlerdir ve hükümdarî olan idarelerde mesul olan Nazır in
ha eder, Kabine Reisi tasdik eder. İradei seniye veya iradei kıraliyeye iktiran etmek suretiy
le herhangi bir memurun memuriyeti iradei seniye mucibince kati icra edilmiş olurdu. Ya
ni bir Müşirin, Müşir nasbi, mafevki mevzuubahis olursa. Harbiye Nâzın inha eder. Başve
kil tasdik eder. İradei hükümdariye arz olunur. 

ZİYA HURŞİT (Lâzistan) - Şimdi kime arz olundu? 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şimdi demiyorum efendim. Geçen defaki mevzuuba
his olan meseleden zatı âlinizi ikaz ediyorum. Bu noktai nazardan aramızda bir ihtilâfı na
zar vardır. Heyeti Âliyenizde dün mevzuubahis oldu. Riyasete iki takrir verildi. Birisi benim 
izah ettiğim noktai nazardır, ki şimdiye kadar Heyeti Âliyenizin görüp kabul eylediği bü şe-
kildü. Aksinde bir kanun, bü işaret, bü ihtar mevcut olmayan bü usuldür. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Dünkü sözünüzle tenakuz teşkü ediyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Şimdi söylediğiniz ile tenakuz teşkü ediyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Beyefendi nasp ve tayin mesailinden bahsediyorum. 
Sulh mesailinden değil. Rica ederim büaz müsaade buyurun, onu da arz edeceğim. Taar
ruz olmuyor. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Taarruz değü, tenakuz oluyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Tenakus teşkü etmiyor, büaz müsaade buyurunuz. 
İnsaf üe düşününce siz de benimle beraber olacaksınız. 

Hülâsa efendim, terfi mesailinde verilen takrülerde Müdafaai Milliye Vekili intihap 
eder. Tariki resmileri vardır, inha eder, İcra Vekilleri Reisi tasdik eder, Meclisi Reisi tasdik 
eder ve terfiler olur ve binaenaleyh takrirler reye kondu ve öyle oldu denildi. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Dün mevzuubahis oldu. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Dün mevzuubahis değildir. Bugün sulh meselesini 
konuşuyoruz. Dün böyle bü şey konuşulmadı. Hukuku padişahı Meclisüıdü... Rütbe tayi
ni Meclisi Âlinin hukuku hükümranisindendü. (Gürültüler) 

Beyefendi, müsaade buyurunuz. Dün mevzuubahis değüdir. Dün terfi vermedik, bu da 
mevzuubahis olmadı. Evvelki meseleyi siz üade ettiniz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Böyle bü karar mevcut olduktan sonra evvelki kanunlar 
merfudur. Eğer mevzuubahis değilse böyle bü karar mevcut olamaz. Efendüer mevzuuba
his olamaz. Karar değil, kanun değil; makable şümulü olamaz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hakkı Hami Bey hukukşinas bü arkadaşımız olmak
la maruftur. Rica ederim, noktai nazarları çok makûstur. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Biz buna razıyız. Bundan böyle olmayacağına daü söz 
veriniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hiç bü şey söyleyemem. Meclisi Âlinizin karan kati-
dü. Meclisi Âliniz ne karar verüse Heyeti Vekile onu üa ile mükelleftü. Sizin demenizle, bü 
kişinin demesiyle olamaz. Meclisi Âlinin kararı ile olur. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) - Makamı Riyasetin bu müzakereyi dinlediğini zannediyo
rum. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Zapta geçiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim; müsaade buyurursanız ikinci meseleye in
tikal edelim. O da murahhasların salahiyetnamelerinüı imzası meselesidü. 

Tekrar ediyorum, herhangi meşrutî hükümetle veya herhangi bü Meclisle idare edüen 
hükümetlerde efendüer, murahhasların salahiyetnamelerini en son takdü hakkı olan bü 
heyetin, veyahut bü zatm tasdik etmesi menafii âliyei vatanla taban tabana zıttır. Gerek 
Meclisi Âliniz namına tasdik edümiş olsun ve gerek bü hükümdar namına tasdik ve imza 
edilmiş olsun, o murahhasın orada ittihaz edeceği mukarrerat ve vazedeceği imza son ve 
kati olur. Onun için hükümdarlarla idare edilen memleketlerde nasp, daima Meclislere kar-
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şı mesul olan Hariciye Nâzın veya Başvekil tarafından olur. Tayinde de Meclise karşı me
sul olan odur. Bir misal söyleyeceğim. Meclise karşı münhasıran mesul olan Heyeti Vekile
dir. Hükümdarın hak ve salahiyeti yoktur. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Kabineye aittir. Heyeti Vekileye değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurursanız arz edeyim. Misâl olarak arz 
ediyorum ve bilfiil benim başıma gelmiş bir meseledir. Meclisle idare olunur memleketler
den bahsediyorum. Efendiler, heyeti murahhasa meselesinde dün artık katî olarak salta
natı tarihe idhal olunan zaten, bir zatın behemehal murahhas olmasmda ısrar etmiş ve o 
zaman kabine istifa etmiştir. Mesul biziz, buna kimse karışamaz diye... 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Soma siz iradesiz mi gittiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Soma, sizi temin ederim ki murahhas intihabında 
sultanların, hükümdarların fiilen ve amelen bir salahiyeti yoktur. Çünkü mesuliyetleri yok
tur. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Zatı âliniz Mondros ahidnamesini imzaya gittiğiniz za
man irade çıktı mı, çıkmadı mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Çıkmadı. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Yanlış hatırınızda kalmış. Memuriyetiniz iradesiz mi idi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İradesizdi. Üç konferansa memur olmuşumdur, aza 
ve reis olarak bulundum. Hiç birisi irade ile edğildir. Bunlar hükümet erkânının şubeleri
ne terettüp eden mesuliyetlerdir. Şubelere taallûk eden işlerde onlar tarafından verilmiş sa-
lâhiyetnameler gibidir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Tabiî beyefendi, salâhiyetname tuğra filân yoktur. Bu, 
gayet tabiî bir şeydir. Fakat herhalde iradeye iktiran etmiştir. Diğerleri ise salâhiyetname-
yi imza etmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bildiğim şudur; bana hiç bir zaman irade ile vazife 
teklif edilmemiştir. Şu vazife ile mükellefsiniz denildi, o kadar. Ötesini siz istediğiniz kadar 
tefsir edersiniz. Zannederim bu hususta sizi kâfi derecede tenvir ettim. (Hayır sadaları) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Arkadaşlar; bugün buraya getirilip mevzuubahis olan 
mesele doğrudan doğruya Lozan Konferansına gidecek heyeti murahhasa ve müşavirler 
meselesidir. Bir de şimdi bunların şekli intihabının salâhiyeti mevkii ise doğrudan doğru
ya Heyeti Vekiîenin vazife ve salâhiyetine taalluk eden bir meseledir. Halbuki heyeti murah-
hasanın kifayesi, ademi kifayesi, adedi ilâvesi ve tarhı meselesi Meclisi Âlinin her vakit için 
salâhiyeti cümlesindendir. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Öyle değildir. Hani usule dairdi. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - İkmâl edeyim efendim. Heyeti murahhasa meselesi 
konuşulurken birtakım mevzularla vakit kayıp etmenin lüzumu yoktur. Çünkü o ayrı bir 
mesele teşkil eder. (Aynı mevzu sadaları) Çünkü bu heyeti murahhasa meselesinde tarh ve 
ilâve, tasdik ve âdemi tasdik her vakit Meclisin hakkıdır. Binaenaleyh başka mevzulara gir
meyelim. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) - Efendim gerek bendeniz ve gerek bendenizden evvel ira
dı kelâm eden Rauf Beyefendi Hazretlerinin noktai nazarları bir nizaı lafzı üzerindedir. Bu 
niza lafzının hedefi Millet ve memleketin menafıi âliyesinin tarzı takdirdir. Biz Heyeti Veki-
lemizi, Meclisin derecei salâhiyetini ve bu derecei salâhiyetin şümulünü takdirde çok yük
sek bir zihniyetle görmek istedik. Halbuki yalnız bir teamülden başka bir şeye istinad et-
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mediklerini ve öyle bir bâtıl teamüle istinad ettiklerini görmekte dilhûnuz. (Bravo sadaları) 
Mülk ve millet mukadderatında en salâhiyettar olmak üzere ayırdığımız arkadaşlarımızın, 
o memleketin mukadderatını, bunca muharebat ile elde edilen memleketin mukadderatını 
bir noktaya isal edecek olan zevatı intihap noktasından, bu salâhiyetin kendilerine ait ol
duğunu beyan etmelerinden dolayı dilhûnum. (Bravo sadaları) En âdi mesailde, buna na
zaran on beşinci dereceden aşağı olan mesaii Meclise arz olunup müzakere edilirken, bu 
kadar azîm bir mesele hakkında Meclisi Âlinin evvelce vukubulan arzusu üzerine dahi ni
hayet tayin mahiyetinde bir kâğıtla Heyeti Vekilenin buraya gelmesi hakikaten hudut ve va
zifeleri haricinde ve anlamadığımız bir tasavvur ve bir zehaba kail olduklarını gösteriyor. 

Bendeniz bundan dolayı kendilerine karşı çok müteessir oluyorum ve bunu başka tür
lü bir tâbüle üade edemiyorum. Binaenaleyh, arkadaşlarımızın mevzuubahis etükleri ve 
bendenizin de en evvel anlamak istediğim mesele; Meclisi ÂÜ tarafından intihap edüen Ve
kü arkadaşların bizi dinlemeksizin ve bize sormaksızın heyeti murahhasayı intihap etmele
ri doğru mudur? Bu bâtü ve gayri kabuldür ve bu tarzda herhangi bü Üade bendenizce ke-
enlemyekûndur. Her türlü hukukiyat ve nazariyatça da bu böyledir. Bu noktai nazardan 
katınazar, bu nizaı lâfzıyi bendeniz bitirmeküği teklif edeceğim. Eğer Heyeti Vekile ısrar 
ederse, bendeniz âdemi itünad beyan edeceğimi alenen söylüyorum. (Hepimiz beraberiz sa
daları) Bu bü takdir meselesidü ve zannederim ki bu takdir meselesinde Heyeti Veküe te
amülü nazarı itibara almakla yanlış bü zehabta bulunmuştur. Bu ciheti kabul edecekleri
ne meseleyi Meclise bırakmalı idüer. Binaenaleyh, bunu bu suretle kabul ettikleri takdüde, 
ki - bendeniz kabul edeceklerine kaniim - bu halde ortada mesele kalmaz ve bitmiş olur ve 
bu hususta İcra Veküleri Reisi Beyefendinin izahatlarına muntazırım. 

Şu halde demek oluyor ki, esas mesele, mukadderaü milletle bu derece alâkadar ola
cak heyet için Meclise arzı malumat edüiyor ve Meclisi Âli bu zevat üzerinde reyini istimal 
veya ademi istimal ile itimadını izhar eder ve ancak Meclisi Âlinin itimadını haiz ve iradei 
milliyeyi haiz olduğu cihetle Meclisi Âliniz namına o heyet rey verü ve bu muta bü rey ola-
büü. Çünkü, istinat ettiği bü ârâ vardır. Yoksa Heyeti Veküenin tayin ettiği heyetin Meclis
ten yalnız tahsisat alıp gitmesiyle bu Meclisin ne derece itimadmı haiz olacakları veya ol
duğu muhtacı arz ve izah değüdü. Binaenaleyh büinci noktai nazara göre heyeti murahha
sa ancak Meclisi Âliden intihap olunur ve bunlar o zaman bizim sulh için giden Heyeti Ve-
küemizdüler. Biz kendüerini intihap eder ve itimat eyleriz. Heyeti Veküe de teshüi müzake
re için malumat verir. Şu hale nazaran; bendenizin teMifim şöyle icmal olunabüir. Heyeti 
Vekilemiz bir Heyeti Vekile midü? Tarafımızdan sulh müzakeratı için... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Heyeti murahhasadır yani. 

SALAHADDİN BEY (Devamla) - Müsaade buyurun. Mecüsi Âlinin ekseriyetini temsü 
eden bü heyet intihap edilmelidü. Binaenaleyh murahhasların Meclisi Âliden intihabı hu
susunu arz ve teklif ederim. Hükümetten gelen bü tezkeredü ve bü tayinden bahistir 
keenlemyekûndur. Binanelayh, onun nazarı itibara alınmayarak Meclisçe intihabatın icra
sını temin eder. 

İkincisi; bazı arkadaşların da izah ettikleri veçhile gönderüecek heyet azasının adedi az 
mı, çok mu olmalı? 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Sonraya kalsın. Evvelâ bu ciheti halledelim de on
dan soma. 

SALAHADDİN BEY (Devamla) - Efendüer; mükâleme ve müzakereye memur edilecek 
rüfekamız kaç olursa olsun - iki veya üç - lâkin bendenize öyle geliyor ki, bazı rüfekanın da 
buyurdukları gibi, karşımızda bü cihanı husema var. Nikatı muayyenede efkârları yorulan 
arkadaşlarımız nikatı muhtelifede diğer rüfekanın yardımına muhtaç olurlar zannındayım 
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ve mevadı iktisadiye üzerinde azim taahhüdata güişmek mecburiye tindedü. Arkadaşlarımı
zın bu taahüdatı azimeyi Meclis namma kabul edebilmek için cesaret göstermeleri adimü-
Iimkândır. Çünkü, çok ağır bü mesuliyeti müstelzimdü. Onun için rüfekaya bu gibi husu
satta yardım etmek lâzımdır. Bendeniz bu noktai nazardan heyeti murahhasamızın adedi
nin tezayüdünü muvafık görüyorum. Bunların adetçe ziyade olmakla beraber epeyce sahi
bi malumat bulunmaları en birinci şarttır ve bunlar evvelâ mesaili muhtelifeyi aralarında 
görüşür ve badelmüşavere verilecek karar tahtında hareket ederler ki, mesele bu suretle in
taç edilü ve en muvafık şekü de budur. 

Üçüncü mesele; mütehassıs müşavirlerdir. Müşavirler, Hükümet meselesidü. Ancak, 
bu Mecüsi Âlinin akîdei idariyesine göre intihap edeceğimiz heyet bu mütehassıslarla gö
rüşmelidirler. Çünkü; bendeniz Hükümette hâlâ bütakım efkârı hususiye görmekteyim. 
Yani katiyetle bilmemekle beraber, ortada gördüğümüz üstelere baküırsa, bu memleketin 
1 0 - 1 5 seneden beri muahedelerini akdetmiş zevatın muavenetinden müstağni kalamayız 
zannındayım. Resmî, gayrı resmî; bundan dolayıdır ki, bu cetvel bendenizi tatmin etme
mektedir ve binaenaleyh her türlü mesuliyeti üzerlerine alacak olan heyetin intihabını ev
lâ görmekteyim. Çünkü, bize karşı yegâne mesul onlardır. İşte bendenizin maruzatım bun
dan ibarettü ve bu hususta bü takririmiz vardır. 

Mecüsi Âh intihabatı yapsm, heyeti murahhasanın miktarı fazla olsun. Bü veya kaç ki
şi ise Hükümetin lüzum gösterdiği zevat; müzakereye memur olsun, salâhiyette aynı olsun. 
Diğerleri vezaü, yani muamelei lâzimeyi tfa etsin. Heyeü mütehassısayı teşkil edecek zevat 
ise Hükümetle bülikte intihap edilsin. Meselenin âcü olduğunu büiyoruz ve binaenaleyh va
kit gaib etmek istemiyoruz. Sulh hususunda efkârımız vardır ve izharı lâzımdır. Binaena
leyh Hükümetten rica ederiz, hakkımıza müstenid olan şu talebimizi kabul etsinler ve me
sele halledilsin. Yoksa mesele uzayabüü. 

Şunu da ilâveten arz edeyim ki, arzu edildiği zamanda iki yüz rey ile zevatı lâzimeyi in
tihap etmişizdü. Bizim için bu hakkı Meclisi Âlide görmek ve ondan bunu talep etmektü. 
Eğer bizim intihabımıza ehemmiyet verümiyorsa bunu anlayamam. Çünkü bizim intihabı
mızla icrayı vazife ediyorsunuz. Bunu arz etmek lâzım ve vaciptir. Tayin sıfatiyle değü. 
Onun için takrüimizüı kıraatiyle meselenin halimi teküf ederim. 

SIRRI BEY (İzmit) - Vatanın menaffi âliyesi mevzubahis olduğu zaman bisut keümat üe 
arkadaşlarımı izaç ve tasdi etmemek için bu kürsüye gelmemek hususundaki azmimi bu 
dakika için unutarak bilmecburiye Heyeti Celileyi bü kaç dakika işgal etmek istedim. O yol
daki azmimden malumattar olan rüfekayı muhteremenin beni mazur görmelerini rica ede
rim. 

Evvelce yine böyle bü sulh meselesi için Avrupa'ya göndermiş olduğumuz heyet ara
sında lütfen bendenizi de bulundurmuş olduğunuzdan dolayı masebak hakkında maruzat
ta bulunacak kadar tecrübe sahibi olmuş idim. Bana o vakit göstermiş olduğunuz teveccü
hün edayı şükrünü şimdi, bilvesile, edebilmekle müftehirim. Vakti merhun şimdi geldi ad
dediyorum ve şimdi söyleyeceğim sözlerle bana; o vakit gösterdiğiniz teveccühün edayı şük
rünü yerine getireceğini zannediyorum. 

Sözüme başlarken, kendimi, âdeta, bu defa konferansa gidecek arkadaşlarımla başba-
şa vermiş, mahrem bü müzakerede addediyorum ve kendilerine orada ne suretle hareket 
ittihaz olunması lâzımdır, onu müıgayrı had hasbühal tarikiyle söylemek isterim. Bü me
mur, bü nahiye müdürü, bü kaymakam, bü mutasarrü, bü vali bü yere giderken kendin
den evvel oradan gelen, veyahut da orada memuriyet verenlerle hasbühal eder ve orada ne 
suretle hattı hareket ittihaz olunması ve ne yapmak lâzım geldiğini öğrenmek isterse, zan
nederim, iyi bü hattı hareket tespit etmiş olur, veyahut da orada hizmeti sebkedenlerden 
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icap eder diyecek olursa, herhalde o zatın hayırhahhğma ve arkadaşlıktaki samimiyetine 
hükmetmesi lâzımdır. Şu mukaddimeden anlaşılıyor ki, maksadım yalnız meselenin mahi
yetini tenvir etmektir. Hiç bir zaman, hiç bir kimseyi lâyık olduğu mevkii âliden daha kü
çük bir mevkie düşürmek emelinde değildir. Bundan dolayı katiyen kendimi tebrie ederim. 
Orada ecnebi murahhaslariyle karşı karşıya gelip, mükâleme edecek zat, Mustafa Kemal 
Paşa kadar selis, Abdulkadir Kemali kadar vakur, Mazhar Müfit kadar veciz, Hamdullah 
Suphi kadar sehhar söz söylemek kudretini haiz olmalıdır. (Handeler) Sözü anlamakta ve 
tefhim etmekte gayet seri bulunmak iktiza eder. Bekir Sami'nin bu husustaki hidematı ga
yet âh iken ben onun Reisicumhur karşısında ne kadar güzel ve ne dakik söz söylemiş ol
duğunu reyülayn görmüş iken kendisi Reşat Nihad'dan bir an hah kalmamış idi. O Reşat 
Nihad ki bizim heyetimizle konferansa dahil olmuş ve kendisinin belagat ve fesahatiyle, 
yüksek fikirlerle ilk muvaffakiyetimizi temin etmiştir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) - Reis Bey; şundan bundan bahsetmek doğru mudur yani? 
(Bunlar mevzuu müzakere değil sesleri) 

SIRRI BEY (Devamla) - Maksadım... (Devam sesleri) Maksadım, yani Reşat Nihadi söy
lemekten maksadım - onun talâkatmı söylemektir. Başka bir ciheti arz etmek istemiyorum. 
Bu, hatıra gelmesin. Eğer arkadaşlarım, ben kendileriyle bu kadar hususiyetim olduğu hal
de, Rıza Nur Beyle iki kelime Fransızca görüşmedim, bilmem başkan ile görüşmüş olduğu
nu da hiç işitmedim. Paşa Hazretlerini de işitmedim. Eğer kendilerinin bu tarif ettikleri ka
dar bir raddede ise, benden kendilerine Allah selâmet versin ve hiç bir diyeceğim yoktur. 
Eğer bu kabilden iseler benden onlara Allah selâmet versin. 

Mingayri haddin söylemek isterim ki, böyle olmak lâzımdır. 

İkinci derecede düşüneceğimiz bir cihet daha vardır, o da heyeti murahhasanın etrafı
na yine Meclisimizden müntehap arkadaşlarımızdan mürekkep bir heyet bulunmasıdır. 
Onlar orada âdeta Meclisi Âlilerinin bir şekli musavveri mahiyetinde idare ederler, heyeti 
murahhasa gidip resmen mükâlemata başlamazdan evvel onlarla istişare ederler, onları fi
kirleriyle tenvir ederler. Onları fikirlerinden âdeta mecksinizden müzaherat almış gibi bir 
vaziyet alırlar. Ben söylüyorum, bana düşen söylemektir. Kabul ve ademi kabul de zatı âli
lerine aittir. Ben bunlara söylemekle daha bidayeten dedim ki, geçen sene bana karşı gös
termiş olduğunuz teveccühün edayı şükrünü ifa için vakti merhunu hulul etmiş ad ve o 
yolda idarei kelâm ediyorum. Binaenaleyh henüz okumadık. Eğer gidecek heyet murahha
sanın yanında yine Meclisimizden müntehab arkadaşlarımızdan bulunmazsa, ben zanne
derim, nakıstır. Nazarı dikkati âlinizi celbederim. Musip görülürse bunu ikmal edelim. Şim
di heyeti murahhasamızla gidecek mütehassıslara nakli kelâm ediyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Reis Bey; mesele esas üzerin
de değil. Zevat, şahıs ve mevzubahis oluyor ve bunu çok rica ederim şahıs mevzubahis edil
mesin. Heyeti Vekileye itimad veya ademi itimad olursa ben daha ziyade hüsnü telakki ede
rim. Çünkü eşhas üzerinde söylemek çok muhlik olur. Memleketin mukadderatiyle bu, ola
maz. 

SIRRI BEY (Devamla) - Efendim; hafi celse yapmaklığımızdan maksad, adeta beynela-
ile görüşüyoruz demektir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Hayır olmaz. 

SIRRI BEY (Devamla) - Burada mesaili aileyi mutlak olarak görüşmekte mahzur yok. 
Aynı zamanda Heyeti Vekiledeki arkadaşlarımıza da hizmet etmiş bulunuyorum. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Müsaade buyurur musunuz Reis Bey? Efendim bu 
bize mi aid, Hükümete mi aid? Bunu halledelim de o mesele soma. 

305 

TBMM KUTUPHANESI



SIRRI BEY (Devamla) - Ona da geleceğim. Söyleyeceğim sözler içinde o da vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Her türlü muaveneti heyet 
Hükümete birer muavenet tarzında telâkki edeceğimizi hürmetle kendilerine arz eder, yal
nız eşhas üzerinde konuşmaklığı muvafık ve caiz görmüyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) - Yani, konferansa giden arkadaşlarımız içinde hiç kimsenin is
mini zikretmedim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Mevzuubahis ettiniz, başlıyo
rum diye. Onun için söyledim. 

SIRRI BEY (Devamla) - Heyetin bize aid olup olmadığı hakkında salahiyet meselesine 
(Bilâhare sadaları) şeraiti sulhiye hakkında söz söylemek sırası geldiği zaman birinci sözüm 
olmak üzere ondan vazgeçiyorum. 

Şimdi bize aid olup olmaması meselesine nakli kelâm ediyorum. Arkadaşlar; uzun söz
lerle başınızı ağrıtmak istemem. Ferden ferda bunun mukadderiyiz. Konferansta Devletin 
yedi asırlık bütçesi tetkik edilecektir. Yedi asırdanberi teraküm eden hataiyat ve nakisat 
hep bu Mecliste hal ve fasl edilecek ve tetkik edilecektir. (Tetkiki Hesabat Komisyonu mu 
bu, sesleri) 

Evet efendim; Tetkiki Hesabat Komisyonudur. Hatta zatıâlileri bu celsede Devletin ye
di asırlık hesabatınm mevzuubahis olamayacağını teemmül buyurmazsanız başka mesele. 
Böyle azim bir meselede, böyle nihai bir meselede milletin son vereceği karara vazı imza, 
reyini beyan edecek milletinin avukatlığını yapacak. Gidecek heyetin, milletin mümessille
rinden rey almaması ne kadar noksandır ve ne kadar zafiyeti gösterir. Demin buraya Heye
ti Vekile Reisi Muhteremi Beyefendi buyurdular, ki sizin mazharı emniyet ve itimadınız olan 
Heyeti Vekile bunu yapmıştır ve kendi salahiyeti dahilinde görmüştür. Ben çok rica ederim, 
o muhterem arkadaşlardan ki büyük meselenin mesuliyetim üzerine alsınlar. Eğer bende
niz şu dakikada sayei itimadınızla Heyeti Vekile meyanında bulunmuş olsaydım cidden 
söylerdim, ki bu azîm mesuliyeti üzerime alamam. Kendilerini vikâyeten, hayatlarını siya-
neten arz ediyorum, ki hakikaten böyle ise bundan nükûl etsinler, mesuliyet altına girme
sinler. Eğer reyim munzam olmazsa gidecek arkadaşlara benim namıma ve dairei intihabi-
yem namına salahiyet görmüyorum ve itimat edemem. 

NEŞET BEY (İstanbul) - Sırrı Beyefendi, siz gittiğiniz vakit sizleri Meclis mi mtihab etti? 

SIRRI BEY (Devamla) - O vakit zatıâliniz bu vazifenizi yapmadığınızdan dolayı tarihe 
karşı mesulsünüz. (Bravo sadaları, alkışlar) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Sırrı Bey; sen de gitmemeli idin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim; bazı beyanata mu
kabil maruzatta bulunmadan evvel vazife ve salâhiyet meselesinde bir noktanın tenevvürü 
için bir kaç söz söylemek istiyorum. Mübahasenin akabinde temas ettiğim ve çok hürmet
le itaat ettiğim şahsî mesailde bazı noksanlarımın olduğu noktai nazarı istima ile bazı nok
sanlarımı ikmâl ettim. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) - Allah razı olsun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bu da heyeti murahhasanın tayin ve izamında, ya-
hud intihabı izamında kendilerine verilecek vazife ve mesuliyet noktai nazarından tabi ola
cağı merasim meselesini evvelce arz etmiş idim, ki ben müteaddid kereler ufak tefek mesa
ilde aynı vezaif ile mükellef olduğum zaman da tavzifimde iradei seniye yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hariciye Vekiline tevdi edilmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurun. Başvekil veya Hariciye Vekili ta
rafından terhis edilir ve ben böyle terhis etmiştim. Fakat bilâhare keyfiyetten hükümdarın 
veyahut Reisicumhurun haberdar edilmesi kaydımn bulunduğunu anladım. 
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HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Çünkü hukuku hükümranidendir. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) - Binbaşı idim, gittim ve irade ile gittim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) - Noksanı söylemek haslettir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Fakat efendiler Hükümetiniz vazifesini yapmıştır. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Kimi haberdar etti? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Makamına ma
ruzatımı takdim etmiştim ve takdim ettiğim bugün heyeti âlinize esamileri okunmak ile sa
bit olmuştur. Yani muamelatta, tatbikatta Hükümetiniz kusur etmemiştir. (Doğru sesleri) 

Diğer hususata gelince; başınızı ağrıtmayacağım. Heyeti Vekilenize bunun hakkmda 
kendilerine bahş buyurduğunuz müsaade değil, salahiyet değil, vazifeyi ifa etmiştir ve eder. 
Eğer vazifesini ifa edemezse, yalnız size karşı değil, daha bir çok bu milletin saadet ve se-
lâmetiyle alâkadar olan insanlara karşı kendini mesul addeder. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Tarihe karşı. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bu itibarla vazifesini yapmıştır. Arz ediyorum ve büt
çe buradadır. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Efendim; müsaade buyurun gayetle mühimdir. Bir kaç 
şahsa karşı Heyeti Vekile kendisini mesul addederse ifayı vazife edemez, şaşırır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İfadeye dikkat buyurmanızı rica ederim. Ziya Hurşit 
Bey. Biraz daha kurnaz olamadınız. Meclisi âlinize rabtı ümid eden insanlara karşı dedim. 
Çevirerek bir şey yapmak istediniz amma. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Şimdi kabul demiş, öyle olmamıştı. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Reis Bey müsaade buyurur musunuz? Bir noktanın 
tavzihini rica edeceğim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurun sözümü bitireyim. Şu itibarla 
efendim, heyeti âliyenize takdim edilmiş bir lâyihai kanuniye, bir bütçe vardır. Bunu tas
dik eder, etmezsiniz. Bu suretle, Heyeti Vekilenin kararım ya kabul veya reddedersiniz. İti
mat, ademi itimat meselesi de tezahür eder. 

İkinci şekil, çok istirham ediyorum şahıslardan, şahsiyetlerden bahsetmekten bu Bü
yük Millet Meclisinde tevakki edelim. Meslekten, kanaattan, harekâttan istediğimiz gibi 
bahsedelim ve en müessir şekil budur. Şahsiyetten bahsetmek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ulviyetle makasıdı esasiyesi ile telif kabul etmez. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Bir noktayı soracağım. Lozana gidecek olan heyet için 
salâhiyeti kâmile meşrut olduğuna göre, Heyeti Vekile tarafından gelen takririn ancak ade
di üzerinde durarak cem, tarh suretiyle ilâve veya tenkis suretiyle bütçenin kabulü, zanne
diyorum, muvafık olur. Yoksa onların imza edeceği bir muahedename kabul ve nihayet bul
muş mu farzedeceğiz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır. Onu bundan evvel arz ettim. Muahedenin ak
di katisi ancak ve ancak Meclisi âlinin karariyle olur. Bunu evvelce arz ve izah eyledim. Yal
nız şunu demek isterim, ki murahhaslarımıza verdiğimiz salâhiyet, salâhiyeti tamme ve va-
sia ve sarihadır. 

REİS - Efendim yirmi beş arkadaşımız söz almıştır. Yasin Beyin bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilenin sulh konferansına gidecek heyeti murahhasasımn tahsisatı hakkın
daki teklifi heyeti murahhasanın vazife ve salâhiyeti itibariyle murahhasaların Heyeti Veki-
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leden veya Meclisten izam veya intihabı mevzuu müzakere olunmuştur. Şu halde Heyeti Ve
kile heyeti murahhasamzm kendileri tarafından tayin ve izammdaki noktai nazarın leh ve 
aleyhinde söz alanların tefrikiyle usulü müzakerenin teshil ve tesrii noktasından arz ve tek
lif eylerim. 

2.11.1338 

Gaziayıntap 

Yasin 

REİS - Bu takriri reyi âlinize arz edeceğim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Müzakere kâfi görüldüde mi 
takrir okuyorsunuz? 

REİS - Efendim, lehinde, aleyhinde olarak tasnif edilmesi için bir takrir vardır, onu re
ye koyacağım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müzakere kâfi görülmeden reye koyacak bir şey yok
tur ki. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Sulh murahhası gitmesin mi? Herkes lehin-
dedir. (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendiler; uğrunda üç seneden beri çırpındığımız ga
yenin tahakkukuna doğru gidiyoruz. Burada arkadaşlardan istühamım şudur: Her türlü 
hissiyatımızın fevkinde menafii âliyei vatanı görmek lâzımdır. Bunun yegâne âmüi Büyük 
Mület MecUsüıin şahsiyeti maneviye olmasında hepimiz müşterekiz. Mesuliyette de müşte
rekiz. 

Zannediyorum ki, büünizin davası değü, Mecüsüı şerefine taalluk ettiği gibi, umumun 
da menafüne taalluk eder. Vatanın selâmeti vardır. Bunda her şeyden tecerrüt etmek, ifa-
le kapılmamak, esas vicdanımızı titretmeUdü. Her şey karşısında titreyen on müyon köylü, 
fukara ve zavallı halkın istirahattan başka bü hedefimiz yoktur. Hedefimiz bu olduğuna gö
re, heyeti murahhasanın gönderilmesi meselesinde arkadaşlarım ve İcra Veküleri Reis Bey 
bazı... Pek muhtehf fikirler dermayan ettiler. 

Zannediyorum, ki İcra Veküleri Reisi Bey kendilerini bü kabine tarzında telâkki etmiş-
lerdü. Vazüelerüü tayin ve tespit etmişler gibi burada teamülden bahis buyuruldu ve geçen 
sene buradan izin almak suretiyle arkadaşlarımıza müsaade edildi. Hatta Yusuf İzzet Paşa 
merhumun mezuniyeti verümemekle, zannediyorum ki, vazüesi celsei hafiyede kabul edü-
medi. Burada kaldı. Pek fena oldu. Bendenizin de, bazı arkadaşlarım gibi, bu hususta bü 
kaç şekü hatırıma geüyor. 

Bü kere bilinmeli ki İcra Vekillerinin, hududu salahiyetleri tayin edümemekle Büyük 
Mület Meclisinin bütün salahiyetini istimal hakkı kendüerine verilmiş addedilemez ve Bü
yük Mület Meclisi istenüdiği zaman üayı vazüeden mennedilemez. Menafii âliyei vataniye 
için arkadaşlarımız arasında ekseriyet tecelli ederse hak oradadır. Bunda ne asabiyete lü
zum vardır. Deminki arkadaşlarımızın gürültüleri zaiddü. Herkes dimağı üe muhakeme 
eder. Bü rey verir. Mecüs irfan makamı, gürültü makamı değüdü. 

Şimdi Heyeti Veküe bu hususta söz sahibi değüdü. Rauf Beyefendi son kelimeleri çok 
güzel ifade buyurdular. Yine hatırlatırım ki Rauf Beyefendi Meclisi üadei müüye meselesin
de müşkül mevkie sokmuşlardır. Fakat o vakit deseler ki efendiler; hududların haddi mü
dafaasını en iyi kestüebüü. (Evet sesleri). Biz vazüemizi yaptık. Heyeti Veküe muâtep ola
maz. Vezir yapar, bilmem ne diyor. Biz vazüemizi yaptık. Heyeti Celüeye takdim ettik. 
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Binaenaleyh bundan sonra kendilerine ne için böyle yaptınız dersek, biz vazifemizi 
yaptık denilemez. Bundan iktisadiyata dair bilmem hizmet beklenemez. Efendim; şuna bi
naen yaparız. Yine ısrarla avukat şeklinde, pazarlık şeklinde bu dava olamaz. Şimdi bura
da hatıra gelenler, acaba Büyük Millet Meclisi bu davayı anlamış ve anlatabilecek avukat 
davayı milliyi görebilecek vekil ve murahhas göndermek liyakatini haiz midir, değil midir? 
Bunu inkâr ederlerse bugün kendilerini biz tayin edeceğimizden, Büyük Millet Meclisinde 
her kabiliyeti görmesi, sıfat ve salahiyeti itibariyle hükümran olmakla iki sıfat tecelli edi
yor. Yoksa hükümdar diye kalmıyoruz. Biz burada aynı zamanda teşrii ve icrai vazifeyi ya
pıyoruz. İki sıfatı haiziz. 

Bir meşrutî hükümet buyuruyorlar. Meşrutî hükümet şekline göre, kuvvetlere taksim 
olunmuştur. Padişah vardır, kabine vardır, bir de meclisi vardır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üçünü cemmediyor. Birini, yalnız vazifesini tahdid etmediği halde bazı vekillerine veri
yor. Demek burada iki hak vardır. Biri icra hakkı, ki daima Vekillerine tahsis eder, geri alır, 
hiç vermez. Bunu Meclis tespit edinceye kadar, Vekiller daima veçhe almak tariki ile icrayı 
vazife eder, hiç bir hakkı sarihi iddia edemez. Vekillerin hangisine Meclis dur dediği vakit 
duracaktır. Efendim siz vaktinde şöyle yaptınız, şimdi de böyle yapacaksınız; Meclis bunu 
bugün böyle yap der. Bu, böyle olur. Benim kanunumla reyimi tazyik ediyorsun? Binaena
leyh, teamüllerle Meclis o gün öyle yapıyor. Onu teamül diye Meclisi bağlarsak, bunu kim 
çözecektir. Efendiler ha... İşte öyle ise Meclis... 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Bir nokta hakkında izahat vereyim. 
Bendeniz, ifade ederken Meclis heyeti umumiyesinin vereceği karara ademi riayet ihdas et
tim ise tarzı lisan ile, arzı itizar ederim ve af talep ederim. Bana sual soran zata hitab edi
yorum. Rica ederim, lâyikiyle ehemmiyet veriyorum. Rica ederim, buraya dikkat buyuru
nuz. Bugün Meclisi Âh karar verince kanun mahiyetini haizdir. Hiç bir Vekilin değil, hiç bir 
ferdin ademi itaat kudret ve kabiliyeti yok. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim; hürmetkârhğınızı inkâr etmem. 

Sonra beyim, Meclis bu davayı kavramıştır. İçinden heyeti murahhasasını tefrik eder. 
Bu, teamülle takyit kabul etmez, bu bir içtihaddır. Üç senelik davasmı, hayatmı son takip 
edeceği gayeyi bizzat yapar. Buna kimse itiraz edemez ve bunun hakkında şakkı şefe ola
maz. Bu da, yine arayı umumiye ile tecelli edecek bir şeydir. Arkadaşlarımızdan bir kısmın
da maalesef diyeceğim, ki parti zihniyetine benzer bir şey vardır. Bu memleketi yıkıcı vazi-
yetindeki illâ şu tarafın kararı böyle, şu tarafın kararı böyle denilmemelidir. Buraya bunlar 
giremez. 

Menafii âliyei vataniyede tabu herkesin içtihadına hürmet eder. Büyük Millet Meclisi 
murahhaslarını ya gönderecektir, ya göndermeyecektir. Teklifim uzundur. Bu taraftan in
tihap olunacaktır, öbür taraftan Heyeti Vekileden intihap olunacaktır denilir ve mesele bi
ter. Şunu bilelim ki efendüer, biz bu davayı, İstanbul amirimize gitsek, sulh te yapsak, bir
birimize telakki olmazsa memleket yine düşmanın ayağı altındadır. Karar verme vaziyetine 
geçirirken burada hiç bir tahtı tesirde kalmayacağız. Arkadaşlarımız arasından intihap 
olunduğu zaman, bu dava hakkındaki hazırlıkları isterim. Evvelbeevvel bu kararlaştırilsin. 

Efendiler; büyük Millet Meclisi, kendi arasından intihap etmelidir. Giden arkadaşları
mıza böyle iki üç kişi hâkim olmamalıdır. Sekiz dokuz kişilik heyetin ekseriyetinin, kararı-
ile iki kişi imzaya salahiyettaridir. Bize davet vuku bulurken iki kişi istiyorlar. Dokuz kişi, 
on kişi gider. Bunlar, mümkün olduğu kadar Meclis içinden olmalıdır. Meclis onlara kuv
vet verir. Meclis azası bu, davanın içinde yetişmiştir. Hariçtekilere cüd cild kitap yuttursa-
nız bunu anlayamazlar. Demin konuşan bir arkadaşımız bunu anlamamıştır. Belki ilmi 
vardır, onu bilmem. Her ne olursa olsun bu Meclisin hakkı vardır. Bu Meclisin murahhas-
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lık salahiyetini haiz olan zata da ekseriyet karariyle ifayı rey edilmelidir. Ekseriye tin kara
rma iktiran etmeden salahiyeti olmamalıdır. Zannederim, bu takarrür etmiş, hakkı salahi
yetle, vesaire ile adamlar gitmiş. 

Efendiler; emniyetsizlik en büyük vazifeşinaslıktır. Hiç kimseye emniyet edemem. Bilâ 
kaydüşart tedviri umur için, salâhiyet şüphe edilerek veriliyor. Şüpheye mahal kalmamak 
için de, itimadı haiz olacak iki kişi ile daha iyi olur. Yedi sekiz olursa belki bizi tatmin eder. 
Ekseriyete iktiran etmezse imza salahiyeti yoktur. Emrivakileri kimse temizlememiştir ar
kadaşlar. Orada dirayet gösteremez, fetanet gösteremez. Bizi öyle müşkül vaziyette bırakır 
ki efendim; Heyeti Celileniz tasdik edecek değilim, denilir. İşte mesele bu mahiyettedir. Bi
lâ müzakere ister kabul et, ister etme deniliyor. Nasıl kabul etmem efendim? Dünyanın ka
bul ettiği bir şeyi bu Meclis nasıl bozar? işte o mevkie girmemek ve onun avukatlığını iyi 
yapmak meselesidir. Bunda kıskanmayalım. Para meselesi hatırımıza gelmesin. Beş arka
daşımız, on arkadaşımız da fazla gitsin. Evvelce bir kaç hademe parasını bile israf etmemiş
lerdir, hiç bir iş göremeden geldiler. Halbuki bugün iş görülmek ümidi vardır. Bu iş görmek 
esnasında biraz fazla fedakârlık yapalım. Üç yüz bin lira kabul edeceğimize dört yüz bin li
ra kabul ederiz ve giden heyeti murahhasanın iki veya üç arkadaşı da, ne kadar emin olur
sa olsun, onların karşısında ekseriyetin dimağı olmalıdır. Bunun her safhası vardır. İsmet 
Paşa Hazretleri gidecektir. İlimle, ahlakiyle, fazliyle bize kendilerini tanıtmışlardır. Davayı 
millideki askeri vazifeyi hudutların tahdidi müdafaasını en iyi kestirebilirler. (Evet sadala
rı.) Maliye kapısına geldiği zaman iş değişir. Asıl hayati mesele budur. Eh İsmet Paşanın bu 
husustaki şeysini beklemek haksızlıktır. Benden askerlik bekleyemeyeceğiniz gibi, ondan 
da maliyata, iktisadiyata dair azim hizmet beklenemez. Binaenaleyh kudretimizi şüphesiz 
anlamış olacaklardır. Kıskanmasın, beş arkadaş, sekiz arkadaş tefrik edilsin. Biliyorsunuz 
ki Avrupaya gönderdiğiniz heyeti murahhasayı buraya avdette İstiklâl Mahkemesine veri
yorsunuz. Aman hıyanet ettiler, şey ettiler diye. Belki giden arkadaşlarımız Meclis müşkül 
mevkie sokacaktır. Giden heyetler hizmet görmüştür, yahut görmemiştir, bilmiyorum. Bu
rada salâhiyeti muayyen değildir. Eh; bir kaç esası reye bırakmışsınız. Onların yapmış ol
duklarına hata ve sevabına karşı kendileri de cesaret edemeyeceklerdir. Bunlar ehemmiyet
li nikattır. Efendiler; vazife başında olmadığımız zaman, böyle akşam dar vaktinde, haydi 
aman vakit geldi diye geçilmemelidir. Dûrendişâne görüşerek, anlaşarak, dünkü şey nasıl 
çıkmışsa, her şeyimizi böyle samimi yaparsak, cihana karşı attığımız adımların emin oldu
ğunu göstermiş oluruz. İyi düşünelim. Yapacağımız vazife büyüktür. Bu vazifenin büyük
lüğü nispetinde teemmül lâzımdır. Benim ricam ihatalı bir surette yapmalı.. 

YASİN BEY (Gaziantep) - Reis Bey bendeniz usul hakkında söz söyleyecektim. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) - Efendim; ben yalnız iki kelime söyleyeceğim. Kelimenin biri
si; şu müzakere, şu mübahase üzerine Avrupa'ya gidecek olan Heyeti Murahhasaya verile
cek olan para. Yani bütçe lâyihai kanuniyesi münasebetiyle açılıyor. Şimdi ben soruyorum. 
Para mı daha kıymetli, insanlar mı daha kıymetli? Herhalde insanların kıymeti paraya nis
petle çok, çok fazladır. İnsanlara nispetle gayet ehemmiyetsiz olan paraya müsaadeyi bu 
Meclisten isterken gayet kıymetli olan bu insanları, neden bu Meclisten istemiyorlar? (Bra
vo sadaları, alkışlar.) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Gayet kuvvetli bir mantık bu. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) - İkinci bir mesele efendiler; Avrupa'ya heyeti murahhasa 
gönderişimiz. Bu, dördüncü. Evvel giden heyeti murahhasaya, iyi bilmiyorum, fakat her
halde bir iki yüz bin lira verdik. Maliye Vekâleti bu paranın hesabım aldı mı, almadı mı? 
(Aldı sadaları.) 

Maliye Vekâleti bu hesabı almadı ise Muvazenei Maliye Encümeni bunu sordu mu, sor
madı mı? 

310 

TBMM KUTUPHANESI



Kezalik Yusuf Kemal Beye yüz altmış bin lüa verdik ve bu kürsüde Yusuf Kemal Bey 
dedi ki; arkadaşlar benden sormayınca arkamdan beni tenkit etmeyin. Şimdi Yusuf Kemal 
Bey bu paranın hesabmı verdi mi, vermedi mi? (Verdi sadaları) 

Mesele şimdi ikinci safhaya geliyor; ki para meselesidü. Gidecek arkadaşların miktarı
na göre her halde memleketin, mfiletin şan ve şerefiyle mütenasip bü halde gidip gelmele
rini hepimiz arzu ederiz. Bunda şüphe yok. Fakat efendiler, işittiğime nazaran altı tane as
ker gidecekmiş. Murahhas olmayarak orada muharebe mi edeceğiz, harp plânı mı çizeceğiz 
bunu bilmiyorum. (Handeler) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Cevap vereceğim müsaade 
buyurun. Efendi Hazretleri Meclisi Âlinize para münasebetiyle müracaat ettiğimizden, ze
vat için müracaat etmediğimizden ve para mı kıymetli, insan mı kıymetli tarzında bü sual 
vaz buyurdular. Buna cevap vereceğim. 

Malumu âlileri para için müracaattan maksadımız, parayı harcayacağız. Muvafakat 
ederseniz harcayacağız. Fakat insanları harcamayacağız. (Bravo sadaları) Biz insanları har
cayacağımız zaman da ayrıca Meclisten harb Üânı için de rey almak lâzımdır. (Alkışlar) 

İkinci kısma gelince; dört veya altı zabitin isminin mezkûr olduğunu işitmişler, onu su
al ediyorlar. Efendiler; bu askerler, harbetmek, küınç çekmek için gitmiyorlar. Onların 
muhterem kumandanları mevcud oldukça tabu küçük rütbelüere hacet görülmez. Fakat şu 
kadar var ki, o zabitlerin vazüesi pek mühimdü, kurye vazüeliğidü. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) - Çok doğru, geçen defa bunlar unutulmuştur. 

RAUF BEY (Devamla) - Evrakı mühimmeyi buraya getüip götürmek için kuryelik ya
pacaklardır ve onun için Reisin itimat ettiği ve bu işleri kuvvetle itimat ile, çeviklikle yapa
cak insanlar olmalıdır. Onun için konmuştur. 

RAGIP BEY (Kütahya) - Efendim; bendeniz yalnız bu murahhas intihabının Meclise ve
ya Hükümete aid olması hususundan bahsedeceğim. Şimdiye kadar sebkeden taamülden 
bahsetmeye lüzum yoktur. Çünkü hepimizce malumdur. Ancak Kanunu Esasi Encümenin
de Vazüe ve mesuliyet kanun lâyihası müsveddesini tanzim ederken bu mesele uzun uza-
dıya bahsedümiştir. (Encümende mi sadaları) Evet Encümende.. 

SAMİ BEY (İçel) - Heyeti umumiye kararma iktüan etti mi. 

RAGIP BEY (Devamla) - Efendim; Heyeti Umumiye kararma iktüan etmiş diğer bü şe-
kü de yoktur. Bendeniz noktai nazarımı, sebkeden fiküleri arzedeceğim, rica ederim dinle
yin. 

Bu Encümende bu meseleye temas edüdiği zaman uzun uzadıya müzakerat neticesin
de heyeti murahhasamn intihabı için hiç bü şekfi ve suret bulunamamıştır. Sebebi ise efen
düer, heyeti murahhasa, Meclisin kâffei salahiyetini haiz ve gayri mesul olarak gideceğin
den dolayı vazedeceği imza katidü. O vakit mesele Büyük Millet Meclisi kürsüsünden tas
dik suretiyle değil, muahede Lozan'da kesbi katiyet etmiş olmak lâzım gelü. (Hayır sesleri) 

Başka şekli yoktur efendiler. Hukukan bu mesele böyledü. Çünkü Meclisten intihap 
edilecek murahhasın mesuliyetini deruhte edecek hiç bü Hükümet, hiç bü şahıs yoktur, 
her giden murahhas gayri mesuldür. Meclisten aldığı salahiyetle orada vazettiği imza kati
dü. Heyeti Veküeden giderse, Heyeti Vekile Türkiye Büyük Mület Meclisine karşı mesul ol
duğuna ve Lozan'da veyahut her hangi bü yerde imza edilecek muahedename mahiyeti ka
fiyeyi iktisap etmiş bulunmadığına nazaran, en son Meclise gelecektir. Meclisi Âlinin kara
rma iktüan ettiği halde tasdik eder, imza eder ve bu suretle muahede kesbi katiyet eder. 
Etmediği takdüde, Fransızlarla aktettiğimiz Londra muahedesi gibi, onu fesheder, redde
der. İşte bu noktai nazardandır ki Mecliste sebkeden müzakerat neticesinde muhterem ar
kadaşımız Hüseyin Avni Bey de olduğu halde aynı noktai nazar kabul edümiştir. 
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Kanunu Esasideki hukuku hükümdariye gelince; bilhassa bu murahhaslar meselesi 
dolayısile Encümende bu cihete de temas edilmişti. Malumu âlileridir ki Mecliste dahi mü-
kerreren bu meselenin müzakeresi sebketmiştir ve Meclisin noktai nazarı taayyün etmiştü. 
Kanunu Esaside hukuku hükümdariye aid kâffei vezatf ayrümıştır. Büincisi doğrudan doğ
ruya Meclisin yapacağı şeyler, yani Hükümetin ihzar ederek Meclise geleceği şeyler. 

İkincisi de, hiç Meclise gelmeksizin doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisinin İcra Ve
killerinin yapacağı şeylerdü. Meselâ kaymakam tayini, mutasarrıf tayini, vali tayini, müd
deiumumi tayini ve eşhas tayini vesaire gibi ve bühassa eşhas tayinine taalluk eden mesa
ilin kâffesi Hükümete verümiştü. Meclise geçmemek suretiyle Hükümetin icra selâhiyetiy-
le bunları yapacaktır. Diğer bü kısmı daha vardır ki, o mühim olanları da Heyeti Vekile ih
zari bü mahiyette yaparak Meclise geürecektü. Encümende tetkikat ve mütalaat neticesi
nde nihayet düşünüle, düşünüle, tezekkür edüe edüe bulunan budur. 

Bendenizin kanaaü şahsiyeme gelince; elyevm Encümenin yapmış olduğu kanun Mec
lisi Alinize mal olmuş ve lâyihanın müsveddesi Mecüstedü. Şimdiye kadar Meclisi Ali bu ka
nunu çıkarmış olsaydı, zannederim, bu dedi koduya zerre kadar mahal kalmayacakü. Çün
kü orada vezaif sarihtü. Fakat o kanunun henüz kabul edümediğüıe nazaran, şimdüik bü 
şey nazarı itibara alacağız. O da bu kanunun ruhuna temas etmek şarüle mevcud olan ta-
amül şimdiye kadar yapılan şeyler nedü efendiler? Bu taamülün haricinde Meclisi âliden 
çıkmış bü karar var mıdır? (Dün çıktı sadaları) Hayır efendim, dünkü çıkan kararda da hiç 
bü suretle öyle bü şey yoktur. 

SAMİ BEY (İçel) - Öyle katidü ki. 

RAGIP BEY (Devamla) - Teşküâtı Esasiye Kanununun büinci maddesi çok evvel çıktı. 
Mecüsin yapabileceği işler vardır. Bizzat yapamayıp büvasıta yaptıracağı işleri vardır. Bina
enaleyh icraî ve teşrii vezaü ve Meclisin ne vakit bü iş meselesinde Hükümetin bugün inti-
hab ettiği şekil kendi kanaati vicdaniyeme nazaran nefsulemre muvafıktır. Diğer şeylerde 
mahzur vardır, mazarrat vardır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Reis Bey usulü müzakere hakkında söyle
yeceğim. 

REİS - On dakika için celseyi tatü ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Âtıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Efendim celseyi küşad ediyorum. Tahsin Bey... (Yok sesleri) İlyas Sami Bey. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) - Efendim; mevzuubahis mesele, günlerce devam edecek ka
dar nazik ve hayatî bir meseledir. Bunda şüphe ve tereddüt olmamakla beraber, vakit iti
bariyle, şekli intihabın cereyanı da uğradığı zaman darlığı itibariyle herhalde o kadar mü
him günler işgal eden bu mesele dolayısıyla günlerin geçtiğine bile müteessirim. (Neden ses
leri) Arz edeceğim, rica ederim. Bütün mesailin ehemmiyetini takdir edecek olan Meclisi Âli
nizin yegâne intizamını muhafaza için bir şart var, o şarta bendeniz de riayet etmiyorum. 
Fakat, Heyeti Celile karar verirse olur; yeniden söz söylememeye karar verelim. Şu mesele
yi geçiyorum. 

Efendim meseleye gelince; harp kadar mühimdir, belki de daha ziyade mühimdir. Bu 
hususta şimdiye kadar dermeyan edilen mesail, birer birer tahlile muhtaç olacak derecede 
mühimdir. Lâkin arkadaşlarımızın şimdiye kadar beyan ettikleri izahatta - belki ben hata 
ediyorum - hakikî, ilmî bir şehrah takip etmediklerinden dolayı, böyle yanlış bir vadiye sap
maları yüzünden, bu müzakereye ne kadar devam etsek çıkmaz bir yola gidiyoruz. 

En mühim olarak denilen şey nedir? Hukuku hükümraniden olan harp ve sulh mu
rahhaslar meselesi. Meclisin hakkı mıdır, değil midir? İşte en mühim mesele budur. Bu me
selede, arz ettiğim gibi, hakikî ilmî bir şehrah takip edilmelidir. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu hakkı, hukuku hükümranîden olan şu mesailin Meclise verildiğini tasrih etmekle be
raber, teşrii ve icraî vezaifi haiz olan şu Meclis, hukuk ve vezaifinin icrasını, kendisine iza
feten bir heyeti muayyeneye vermiştir. Binaenaleyh, Meclis o heyeti muayeneye bu vezaifi 
tevdi ettiğine göre, Hükümet de teamül iddia ederek şu mesaile müteallik, salâhiyetieri ken
dinde bulamaz. Bu salâhiyet Mecliste mi. Hükümette mi? Bütün bu sözler söylendikten 
soma yine o yolda devam edilir. O da nedir? Meclislerin bu gibi hukuku haiz olduğu sabit 
olmuş bir hakikat iken ve Heyeti Vekile, ben cetvel verdim, esami verdim, istediğinizi yapı
nız derken bir Mebusun bütün Meclis namına beyanı mütalaa ederek, güya bütün ekseri
yet kendinde temerküz etmiş gibi, ben bunu kabul etmiyorum demesi katiyen doğru değil
dir. Bütün araya tecavüz gibidir. (Herkes kanaatini söyleyebilir sesleri) Binaenaleyh tecellii 
ara ile hal ve fasledilecek mesaili, bir fert umum namma göremez. Size bir misal söylüyo
rum. Bilfarz, Hükümet murahhas olarak bir ingiliz mtihap etseydi bu mesele mevzuubahis 
olacak mıydı? Hatta buraya cetvelini getirse bile isimlerini getirir. Binaenaleyh bu kadar sa
lâhiyete malik bir Meclisi; Ziya Hurşit Bey biraderimizin dediği gibi, iradei millîyenin aksi
ne hareket etmiş, bilmem ne demek doğru değildir. İradei millîye nez edilmemişken... 

YUSUF ZİYA BEY (Bitiis) - Biz de başka bir şey talep etmiyoruz, onu istiyoruz. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) - Binaenaleyh heyeti Celile reyini izhar ettiği zaman, ira
dei millîye tecellî eder, mesele biter. Bu meselenin neticei ameliyesi hâsıl olmuştur. Bu bap
ta söz söylemeye lüzum yoktur. Bu, kendi kanaatimdir. 

İkinci mesele; başka takrirler var. 

Bir takrir zannederim Heyeti Celilenizden bir mürakaba heyeti gitmesi yolundadır bu 
bir. 

Soma heyetin adedinin tevsii tarzında bir takrir vardır, bu da iki... Üçüncü takrir de, 
Hüseyin Avni Bey biraderimizindir. Geniş yürekle düşünelim, bu meseleyi bir iki gün son-

313 

TBMM KUTUPHANESI



ra halledelim. Sükûn ve itidal ile yapalım tarzında bir temenni takriridir. Müsaade buyu
rursanız takrirler hakkındaki fikrimi söyleyeceğim. Efendim heyeti murakabe... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Okunmadan söz söyleyemezsiniz. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) - Takrirler okundu. Onun için söylüyorum. Yerinizden söz 
söylemek suretiyle hem silsilei kelâmımı bozuyorsunuz, hem de mevzuu müzakereyi halel
dar ediyorsunuz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Takrirler okunmadı. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) - Efendim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Siz en sonra söz almıştınız, evvelce söylüyorsunuz. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) - Efendim ben takrirleri dinledim. Ne ise okunsun, okun
masın sözüme devam edeceğim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Okunmadan olamaz. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) - Efendim; Teklif mahiyetinde söz söyleyen arkadaşlarımız 
var. Takrir olmasa dahi burada noktai nazarım, kanaatini Meclise arz etmiş arkadaşlar var
dır. Ben de o mesele üzerinde söz söylüyorum. 

Dediler ki; heyeti murakabe gönderelim; mesele naziktir. Rica ederim soğukkanlılığımı
zı muhafaza edelim. Meselenin bir taraftan nezaketini düşünelim ve müzakerenin şeklini 
bozacak vaziyet almayalım. Heyeti murakabe ne yapacak? Bu noktayı başbaşa bir aile gibi 
düşünelim. Tabiî bunu söyleyen arkadaşlarımız da bendeniz gibi endişei vatan ile söylüyor -
lardır. Eğer bu muvafık ise onu da yapalım, değilse her türlü salahiyeti haiz olan Mecüs her 
şeyi yapabilir. Bunda tereddüt etmemelidir. Hatta bir arkadaşım dedi ki, bir heyeti mura
kabe gönderelim. Bunlar da bir Heyeti Vekile gibi olsun, onlar da onlara müzaheret eder, 
tenvir ve ir şad eder. 

Fakat bakınız burada evvelce fevkalâde bir Harp Encümeni teşkili vardır, bu da ona 
benzer. Bir Heyeti Vekile varken, bir de fevkalâde Harp Encümeni yapmak gibidir. Bu he
yetlerin nikatı nazarları arasındaki ihtilâf yekdiğerine müzaheretten daha tehlikelidir. Sulh 
işi en amelî bir surette halledilecek bir mesele iken. sulh için de böyle iki heyet göndererek 
bir yol takip etmek, bilmem ne derece doğrudur. O heyet, ya fevkalâde salahiyeti haizdir ve
ya değildir. Meclisin fevkalâde salahiyetim haiz olarak gidecek ise o zaman Meclis son sö
zünü - bu husustaki son sözünü - söylemiş olacaktır. 

Meclisin dikkat edeceği şey, gayet mühim iki cihettir. Birisi; son söz Mecliste kalsın, 
bütün cereyanı ahval buraya gelmeden bü şekli kati olmasın. Meclis bu salâhiyeti hiç bir 
ferde veremez. Binaenaleyh böyle fevkalâde salahiyet üe Meclis, içinden dahi bü heyet gön
deremez. Bu tarz, en tehlikeli oyunlar oynamaktır. Binaenaleyh salahiyetsiz ise bu heyeü 
terketmeü, selâhiyeüi bü heyet ise burada heyeti murahhasayı tayyetmelidü. Andan soma 
ona göre hareket edümefidü. Binaenaleyh heyetin tekerrür ve taaddüdü de şu suretle ga
yet tehlikeli tecrübelerle sabit olduktan başka, diğer bü tecrübe daha vardır. 

Efendüer, diğer sulhlerden başka asü sulhe ancak yeni gidiyoruz. Gerçi bü çok sulhle-
re gitmişiz ve fakat bu şekilde bü sulhe yem gidiyoruz. Rica ederim, o tekim reddediyorum. 
Bu sulhun böyle şerait daüesinde daha bü iki kere müzakeresine mahal olmaz inşallah. 
Bunun istihzarî mahiyette bize son tecrübeleriyle verecekleri malûmata göre tam müceh
hez bü heyeti murahhasanın şeklini yaparız. Bu şeküde kavil zarurîdü. 

Diğer bü şey kalmıştır, miktarını tezyid etmek, Vallahi bümem ki tezyit de, hususî bü 
mahzuru daî değüse etibbası üe mütehassısı askerî, mütehassısı malî ve diğer erbabı ihti
sas bu heyete istişarî mahiyette iştirak etsin. Ama, bendeniz ihtisas itibariyle mütehassıs, 
hukuku malî gibi şeyler söylüyorlar. Rica ederim mütehassıs nedü? Eğer mütehassıs ha
kikî ise bu fikrin hakikî mütehassısı Türkiye'de yoktur. Türkiye'de nisbî ise malûmat... 
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ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) - O kadar küçültmeyiniz. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) - Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Hakikî mütehassıs... 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) - Hakikî mütehassıs vardır. 

İLYAS SAMİ BEY (Devamla) - O halde rica ederim, herhalde heyeti hazırai murahha
sa her büinden kâfi derecede malumattardır. Meclisin yalnız bü hakkı vardır. Meclisin gön
dereceği heyeti murahhasaya ve onları tayin eden Heyeti Vekileye, zapta geçmek suretiyle, 
bü sual soruyorum. Nazik bü meseleye gidiyorsunuz. Mesuliyeti mahiyetinden, mahiyeti 
mesuliyetinden daha büyüktür. Binaenaleyh, şu şeküde mesuliyet deruhte ediyor musu
nuz? Şu suretle Meclis tecrübe etti mi, ikinci defa tekrar etmez. Şunu sormak daha doğru
dur. Yoksa şu suretle isterim demekle ne Hükümet teşekkül ve ne heyeti murahhasa te
şekkül eder. Üç yüz kişiden mürekkep Meclisin, yüksek fikri olan Meclisin bu işte salahi
yetini vermek suretiyle mevkiini tutmak, son sözü, salahiyeti vermemek, münezzeh bü su
rette tutmak en büyük bü vazüedü. Bendenizin söyleyeceğim şey bundan ibarettü. 

REİS - Müzakerinin kifayeü hakkmda iki takrü var. Fakat söz alan bü çok zevat da 
vardır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - İsmet Paşa söylesin. 

İSMET PAŞA (Hariciye Veküi) (Edüne) - Arkadaşlar, bü sulh konferansının üayı vazüe 
etmesi hususunda Hükümet, bidayetten beri, en seri ve en katî bü usule tevessül etti. Bu 
usul ne idi? Bu usul; sulh konferansının memleketimiz dahilinde bü yerde üıikad etmesi 
idi. Eğer memleketimiz, dahilinde bir yerde inikad ederse, tekfif ettiğimiz gibi, İzmü'de ini-
kad ederse, Büyük Millet Meclisi yakından konferans müzakeresinin her safhasına vâkü 
olacaktı. Nasü ki Mudanya konferansında vâkü olmuştu. Vâkü" olacak ve soma muallâk 
olan, gerginliği mucib olan her noktada müdahale ederek kararını izhar edecekti. Binaena
leyh Hükümet sulh müzakeresini neticeye isal edecek şeküde olmak üzere, Büyük Millet 
Meclisinin yakından haberdar olması ve daima eli içinde imiş gibi müsterih olması ve mü
zakeresini takip etmesi ve nihayet kararların sürüncemede kalmayarak ânında ittihaz 
olunması meselesine ehemmiyet vermiş ve bunu bü meselei esasiye addetmiştü. Fakat bu 
şekü ve suretin imkânı olmadığı malumunuzdur. Hariçte, bitaraf bü mıntakada muharip
lere nazaran bitaraf olan memlekette sulh konferansmın inikadı hemen emrivaki hafine gel
miştir. Hariçte çalışacak bü sulh murahhasamızın konferansta nasü çalışacağını Hariciye 
Veküi olarak şu tarzda tasavvur ediyorum. Bizim bü heyeti murahhasamız olacak. Bu he
yeti murahhasamızın meselemizi, tamamiyle kavramış, mevzuubahis olan her meseleyi ar iz 
ve amîk tetebbu ettikten soma bü karar ittihazına muktedü ve ondan soma mevzuubahis 
olan bütün mesailde tevhidi mesai ve tevhidi efkâr edecek ve asla aralarında ihtilâfı efkâr 
olmayacak ve bütün dünyaya sızdırmayacak bü heyet lâzımdır. Tevhidi efkâr edecek ve 
muhafazai efkâr ederek çalışacak olan bu heyet asgarî adedde olmalıdır. Ne kadar asgarî 
olursa tevhidi efkâr ve ittihazı karar o nisbette mümkün olur. Yalnız bu kadar mühim me
sail; iki üç murahhasın reyine tevdi olunamaz ve iki üç murahhas Türkiye Devletine müte
allik bütün mesaili bütün teferruatı üe iddiayı malumat edemez. Bunu da bir heyeti müşa
vereye bırakıyor. Heyeti müşaverenin mütehassıs ve muktedü ve kâfi adedde olması tabi-
idü. O halde asgarî adedde bü heyeti murahhasa vardır. Soma bü de ihtiyaca kâfi adedde 
bir heyeti müşavere vardır. Herhangi bü mesele mevzuubahis oldu. Meselâ bü mesele ele 
alalım. Boğazlarda sefainin müruru meselesi : Bahrî bü meseledü, berrî bü meseledü, ti
carî bü meseledü, adü bü meseledü, siyasî bü meseledü. Binaenaleyh ticaret noktai naza
rından malî ve iktisadî bü meseledü. Adlî müşavüler, malî müşavüler, iktisadî müşavirler 
bahrî ve berrî müşavülerin her büinin reyini alırsınız. Gayri mesul olan bu müşavülerin 
her büisi her türlü kuyudu siyasiyeden âri olarak ihtisası daüesinde mütalâlarmı söyler-
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ler. O söyler bu söyler hepsini şifahen dinlersin. Heyetin mecmuasını toplayıp bir karar it
tihaz için birini kabul etmek, öbürünü kısmen kabul etmek, diğerini kamilen reddetmek, 
öbüründen bir parça almak, diğerinden bir iki nokta almak suretiyle heyeti mecmuasından 
bir karar hasıl eder ve buna göre mesele mevzuubahis olur. 

Şimdi Meclisi Âliyi müşavere noktai nazarından müsterih edecek nokta şudur : Bir me
sele üzerinde heyeti murahhasa karar verirse meselenin taalluk ettiği bütün mesailde mü
şavirleri sabır ile, tahammül ile nihayete kadar dinlemiş midir, aramış mıdır? Bunu mas
lahatın selâmeti noktai nazarından temine mecburuz. Müsterih olmalısınız, bütün müşa
virlerin fikirleri arîz amîk dinlenecektir ve onların bütün reyleri alınacaktır. Buna müsterih 
olmak lâzımdır. 

İkinci bir mesele var. Heyeti müşavere kendisine tevdi olunan bir vazifeyi ifa edecek mi
dir ve ifaya muktedir midir? 

SALAHADDİN BEY (Mersin) - Evet... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) - Mesele burada. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Heyeti müşavereyi dinlemeyi bir kaç türlü yapacağız. Bir de
fa toptan taalluk eden bir mesele olursa müşavirleri muhtelit olarak toplayarak kendi ara
mızda bir konferans yaparız, ekseriyeti ârâ alırız ve onu mevkü tatbike koyarız. Bir sureti 
hal bu. Bu ekseriyeti ârâda herkes birinin sözünü dinledikten soma bundan hâsıl olacak 
netice olabüir ki bütün hacatı temin edecek bir mesele olabilir. Bunu âlemi İslâm, dünya 
herkes dinliyor. Herkes bildiğini söylesin, sahibi akü ve mantıktır, ondan sonra reyini ver
mişlerdir. Bazan olur ki, böyle olmaz. Bunların hepsi fikir ve kanaatinde musirdirler. O za
man karar verecek olan zatın ve heyetin bunları dinledikten sonra kendisinin ittihazı karar 
eylemesi lâzım gelir. Onların ittihaz ettikleri kararı heyeti müşavereyi dinleyerek kararım 
verir. Evet fennen böyle lâzımdır, amma adlî, bahrî noktai nazardan bu gayrı kabili icradır. 
Mesele yoktur. Bazan der ki; hayır efendim ben iktisad müşaviriyim, iktisat noktai nazarın
dan kendi kanaatimi izhar edeceğim. Hepsini dinlerim. Hepsini dinledikten soma kendi is-
tinad ettiğim esbabı müstakilen riayet edilecek kadar kuvvetli bulurum. Halbuki heyeti 
murahhasa bu fikri kabul etmemek fikrindedir. Kabul etmek imkânı yoktur. O vakit heye
ti murahhasa der, ki size karşı borcum bu mesele hakkmda ihtisasından tamamen istifa
de ettiğimi, bu mesele hakkında reyinizi nihayete kadar dinlediğimi ispat ediyorum. Yazar
sınız, yazdıktan sonra gördüm, mütalâa ettim, altına imzamı korum ve size veririm. Çün
kü bunun heyeti mecmuasını Meclis karşısında ben müdafaa edeceğim. O zaman bir an
ket yaparsa, filân müşaviri düılediniz mi, evet dinledim. İşte reyi. Peki niçin yapmadınız. 
Çünkü o müşavir böyle söylüyor. Filân söyledi. Filân sebep vardı ve bunlardan maada İn
giltere, İtalya, Fransa ve filân böyle söyledi ve bunların hepsini böyle hulâsa ettim. Siz de 
benim tarzda hulâsa edersiniz, imzanızı edersiniz. Siz bizim gibi hulâsa etmezseniz redde
dersiniz mesele hallolur. Demek heyeti müşavereye karşı onların behemahal dinlenmesini 
ilzam ettikleri bir lâyihayı alırım ve işte imzamı koyup onlara verirsem, heyeti murahhasa-
yı mesul bir vaziyete sokmuş oluruz. 

Heyeti müşaverenin çalışmak noktai nazarından murahhaslara karşı mesuliyeti lâzım
dır. Yarın cevap vermeye mecburuz. Şu mesele akşama kadar hazır olmalıdır ve akşam sa
at dokuzda toplanacağız, haber vereceğiz. Binaenaleyh efendiler, siz şimdi başlayınız, ak
şama kadar cevap veriniz. Bunu yapınız, bunu yapınız. Birisi çalışmazsa, vesaiki getirme-
dim derse, malumatım yoktur derse heyeti müşavere mesul olur, Heyeti murahhasa o he
yeti müşavereyi Hükümete mi şikâyet edecek, vazifelerine nihayet mi verecek veyahud ha
kikaten alelfevr bir mesele hâsü olmuştur. O mesele için heyet içinden mütehassıs bulun
durmaya imkân yoktur. Başka mütehassıs aramaya mı karar verelim? Demek ki, başmu-
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rahhasın heyeti müşavere üzerinde vazifei noktai nazarından katî olarak heyeti müşavere
nin heyeti murahhasaya kendi mütalâatını behemahal isma etmek vaziyetinde olması he
yetin mesaisini tanzim ve tevhit eder. 

Arkadaşlarım; benim teşkil ettiğim heyeti murahhasa ile müşavere arasmda, beş, alü 
veya daha fazla ayrıca bir heyetin bulunması lüzumunu müdafaa ettiler. Heyeti mutavas
sıta diyelim yahud heyeti murakaba diyelim. Bu heyeti vazi imza salahiyetini haiz olmaya
cak. Fakat kendi aramızda karara iktiran etmek salahiyetini haiz olacak. Bu heyetin hari
ce karşı olan şeklini bertaraf edecek olursak hakikaten bunlar heyeti murahhasa demek
tirler. Mademki mevzuubahis olacak meselede ittihazı karar edeceklerdir. Heyeti murahha-
sanın kendisi demektir. Bir mesele hakkmda ittihazı karar edilecek, bu mesele hakkmda 
müştereken, tesanüden çalışmak dokuz kişi ile müşküldür. Her meselede bunların tevhidi 
efkâr etmeleri mümtenidir. Demek ki mevzuubahis olan her meselede bugün o taraftardır, 
yarın öteki aleyhtardır. 

Her meselede ârâ iktiran edecektir. Bu, harice sızar. Lozan gibi bir yerde bütün dün
yada bütün vesaiti ile olan bir mahalde bu, harice behemahal sızar. Bir defa anladılar mı 
ki mevzuubahis olan meselede başmurahhas kabul etmiyor. Amma heyeti murahhasa için
de kabul edenler vardır, bir takım âza bunda mahzur görmemektedir. Değil böyle heyeti 
müşavere içinde ... hissederlerse davamız zayıflar, ısrar ederler ki onun muhalefetinde bu
lunan mebuslar daha çok hak kazansınlar. Daha çok müşkülât gösterirler ve daha çok uza
tırlar. Daha çok müşkül vaziyette kalırız. Demek ki, heyeti murahhasa düşman karşısına 
çıktığı zaman bir kişi gibi, bir rey izhar etmesi meselei esasiyeyi teşkil eder. Ondan sonra 
dokuz kişinin ekseriyetinin iradesinde isabet olmayabilir. Ekseriyeti iradede isabet deme
yelim. Katiyeti icraiye yalnız Büyük Millet Meclisinde olur. Bu meseleye geleceğiz. 

Heyeti murahhasamız gelecek, diyecek ki, heyeü murahhasa bu mesele için üıkitaa uğ
radı, buraya geldik. Ne oldu? Bu meselede bize böyle bü teklifte bulundular. Müzakere et
tik, biz de kabul etmedik. Ey; niçin kabul etmediniz? Reye vaz ettik, beş kişi olmaz dedi, 
dört kişi olur dedi, amma beş kişi olmaz dedi. Sonra Meclis bunu müzakere edecek, bü de 
MecUs reye vaz edecek. Bunun için mi geldiniz; hatta, nasü şey bu diyecekler. Başmurah-
hasa diyecekler ki, sen neredesin? Ben diyecek Başmurahhas; dört kişinin içindeyim. Fa
kat diğer beş kişi öyle dediği için böyle oldu. Ne olacak? Ekseriyeü ârâ üe ittihazı karar me
suliyeti maneviyesi yalnız Büyük Mület Meclisine aid olur ve mahiyeti katiyeyi haiz olur. Di
ğer heyetlerin şeylerine ekseriyeti ârâ üe tespit edecekleri karara şekli katiyet vermeli, mas
lahat noktai nazarından muvafık değüdü. 

Efendim; heyeti murahhasa arasından böyle heyeti mutavassıta veya heyeti murakabe 
esasen heyeti murahhasanın mesuliyetini tahfif eden bü iştü. O noktai nazardan şayanı 
nazar olması lâzımdır. İşte bü kişi, iki kişi bü mesele hakkmda ittihazı karar etmek üzere 
güç bü karar verüeceği zaman neden heyeti murahhasa yalnız kalsın. Meclis dokuz kişi in
tihap etsin. Altı kişi olur dedi. Pekâlâ olur. Altı kişi yedi olmaz. Pekâlâ olmaz. Fakat heyeti 
murahhasa Meclisin karşısına geldiği zaman, heyeti murahhasa niçin bunu kabul ettiler? 
Ben kabul etmedim. Ekseriyeti ârâ ile kabul olundu. 

Bu heyeti mutavassıta onun vazifesini teshü eder ve onun mesuliyetten teberri eder bü 
meseledü. Halbuki bu mesuliyetin ağır olmasma ihtiyaç vardır. Heyeti müşavereden tama
miyle istifade eden asgarî bü heyet, azamî mesuliyetle karşımıza gelmelidü. Orada mesele
leri halledip de gelecek bü heyet kendisini itüâzatta karşı müdafaa edümiş bü vaziyette gö
rür. Sonra heyeti murahhasanın dar zamanlarda bu işi bizim meclis kabul etmez, bu işi bi
zim Meclise kabul ettiremeyiz. Bunların elinde başlıbaşına bü süâhtır. Nitekim onlarm elin
de de böyledü. Doğru söylüyorsunuz amma, biz bunu Hükümete kabul ettiremeyiz. Herkes 
kim yanında yok ise, ondan ayrıca kuvvet almaya çalışır. 
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Biz mebusların adedini çoğalttıkça ve onlara mesuliyeti verdikçe ve böyle bir heyeti 
murakabe gönderdikte bu silâhı elimizden atmış oluruz. Halbuki bırakınız heyeti murah-
hasanızı bir çok mesailde sonuna kadar ... desin ki, bizim Meclisimiz bunun mahiyetin 
mahsusasını anlamış ve fakat kabul etmiyor ve bunu şappadak reddeder, reddederler. 
Bunları söylemişizdir ve söylemek mecburiyetindeyiz. 

Sonra dokuz kişi orada bulunursa ayrı ayrı tesiratı onlara yaparlarsa, o zaman Mecli
sin en ziyade harice gönderdiği arkadaşların çokluğu nispetinde harice tesir yapar. Hulâsa 
efendim; heyeti murahhasanın vazifesi noktai nazarından adedinin az olması ve ondan son
ra heyeti murahhasadan maada bir heyeti mutavassıta bulunması, bu iki şekil ortasında 
olan ayrı bir heyet yalnız vazifeyi iğlak eder, amelî bir neticeye varmasını işkâl eder ve ame
lî olarak hiç bir faideyi münteç olamaz. 

Bir de heyeti müşaverenin - Salahaddin Beyefendi buyurdular - mahdud bir dairede 
olmamasını ... ve hariçten istenildiği gibi intihap olunmasını... Zaten Hükümetin kabul et
tiği şekil buna imkân bırakmıştır. Yani heyeti murahhasa gerek propaganda noktai naza
rından, gerek sulh mesailini hal noktai nazarından masarif iktihamına salâhiyettar kılın
mıştır. Bu suretle herhangi bir mesele mevzuubahis olursa dünyanın dört köşesinde, gerek 
hariçte düşmandan, gerek bizde müşavir almaya salâhiyet verilmiştir ve bağlanmamıştır. 
Müşavir meselesinde Hariciye Vekili olarak ben, sırası gelince düşman memleketine men
sup adamlardan dahi isitfade edilmesi fikrindeyim. 

Herhangi bir meselede, faraza Boğazlar meselesinde bir İngiliz müşaviri bulursak, İn
gilizlerin fikrini hiç bilmediğim zamanda bir İngiliz hukuk müşaviri bulursak para verir ve 
ona bu noktadaki fikrini bir meselei fenniye olarak söyletirsek, bizim için şayanı istifadedir 
ve onun da düşman fikri budur diye alırız. Demek İngilizler bu meselede böyle düşünüyor
lar ve o mesele hakkındaki müşavereden azamî istifade etmek için teklif olunan eşkâlde te
minat vardır. 

Soma temenniyat arasında heyeti müşaverinin muktedir olması söylenmiştir ve bun
da ısrar edilmiştir. Bunun esasında hepimiz ittifak ederiz. Bunun için başka türlü söylene
mez. Zevat ve eşhasa taalluk eden cihet, takdirî bir meseledir. Heyeti Hükümet, muhtelif 
mesailde hakkında reyinden istifade olunacak müşavirler için arîz amîk düşündükten ve 
tetebbu ettikten sonra bir heyeti murahhasa kabul etmiştir. Şekil ve esas itibariyle sulh 
konferansında meselenin tarzı cereyanını bu tarzda düşünürüz ve amelî olarak da bu tarz
dadır ve zannediyorum ki, Heyeti Celileye kanaatbahş olacak bir şekildir. Burada bir sual 
vardır. Heyeti müşavere meyanmda bulunan bir memur ve bir zatın ecnebî memleketlerde 
memur olması mevani yok mudur? Bununla kimi kastettiklerini derhatır etmiyorum. Yal
nız heyeti müşavere meselesi için bilmünasebe ne düşünüldüğünü, kimin üzerinde ne gibi 
husumeti varsa o husumetiyle beraber rey ve mütalâasından ve müşaveresinden istifade 
olunur. Bir daire veya bir müessesede ilişiği vardır. O ilişiği dolayısıyla, bilhassa onun re
yinden istifade ederiz. Bilhassa bu, şayanı tercihtir. Biliriz ki onun her reyinden istifade 
ederken ilişiği olan filân daire ve müesseseler bu hususta ne düşünüyor acaba? O zaman 
o bizi irşad eder. Der ki, karşınıza çıkacak ilk taarruz, ilk muhalif müessese olacaktır. 

REİS - On iki arkadaş söz söyledi. Kifayet takrirleri de var. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) - Bir sual var efendim. 

REİS - Paşa Hazretleri buyurun, bir sual vardır. 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) - İstanbul'da bulunan memurlardan müşavir almak mah
zurdan salim midir? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Müşavirler arasında vasi miktarda ihtisastan istifade olun
mak meselesi düşünülmüştür. İstanbul Hükümetinin dün ve evvelki gün için de mevcut ol-
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ması bizim için bir âmil değildir. Efradı millet olarak, sahibi ihtisas olarak reyinden istifa
de etmekte ve siyasî olarak, siyasî rol oynamış ise bu gibi zevat hakkmda bir malûmat var
sa, tabiî onu ehemmiyetle nazarı dikkate alırız. Bu gibi mahazîr için azamî takayyüt ve aza
mî tetebbu yapılmıştır. 

REİS - Efendim müzakerenin küayetine daü takrirler var, onları okutacağız. (Kâfi ses
leri) Efendim müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Ekseriyeti azime üe müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Takrirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidü. Heyeti murahhasanm Meclisçe üıtihabmm reye vazını teklü eylerim. 

2 Teşrinisani 1338 

Karahisan Sahip 

Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celileye 

Müzakerenin heyeti murahhasa adedi ve Meclisten intihabı hususundaki kısmı kâfi
dü. Bu babtaki takririn reye vazmı teklif eyleriz. 

2 Teşrinisani 1338 

Erzurum Mersin 

Süleyman Necati Salahaddin 

Riyaseti CelÜeye 

Hükümet Meclisin noktai nazarından yaklaşmış, yani murahhas üıtihabmm Meclise 
aid olduğunu kabul ederek bü kısım esami de büdümişür. Binaenaleyh, başka bü mesele 
yoktur. Derhal intihaba başlamak zarureti ve müzakere kâfidü. 

2 Teşrinisani 1338 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celüeye 

Bizim murahhasların aktedeceği herhangi bü mukavele ve muahadenin neticei umu
miyesi mutlaka Meclisi âlinin tasdikile makbul ve muteber olacağından, son silâhı müda
faa ve mukavemet olan Meclisi âlinin tasvibine iktiran edecek muahede ve mukaveleyi im
zaya salahiyettar murahhasların Heyeti Veküenüı mesuliyeti tahtında gösterdi" i veçhüe ka
bulünün reye vazmı arz ve tekfif ederim. 

Gazlayın tab 

Yasin 

Riyaseti Celileye 

Cereyan eden hararetli müzakerelerin neticesi amelî bü şekilde iktüan edebilmek için 
berveçhiati nıkatın nazarı dikkate alınmasını tekfif ederim. 

2 Teşrinisani 1338 

Bursa Mebusu Operatör 

Emin 

1. Londra konferansına izam eylediğimiz Bekü Sami Beyefendinin, hatta salahiyet ha
ricinde Fransız ve İtalyanlarla akteylediği itilâflar Franklen Buyyon üe aktettiğimiz itüâfna-
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meye hemen aynen esas ittihaz edilmiş... vakit İtalyanlar ile anlaşmak istendikçe Bekir Sa
mi Bey itilâfnamesi karşımıza çıkarılmıştır. Şu halde sulhu katinin Meclisçe kabulü halin
de mer'i olacağı Teşkilâtı Esasiye Kanunu mukteziyatından ise de, sulh heyetinin imza ede
ceği herhangi bir şekilden rücu pek müşkül olur. Bu bile heyeti murahhasanın itimadı 
umumiye mazhar bir heyetten mürekkep olması ve imza edecekleri mevadın bizlerce dahi 
reddedilmeyecek derecede bulunması iktiza eder. Bu gayeye vusul ise ancak ve ancak Me
bus olan murahhas müşavirlerin yegân yegân reye vazı ile (ki, İsmet Paşa Hz. bundan müs
tesnadır) itimadı umumiye yakın bir şekilde itimat alanların ibkası ve itimad edilmeyenle
rin yerine münasiblerinin intihabı suretiyle olur. 

2. Muahedenin bilhassa askerî, malî ve adlî ahkâmı ihtiva edeceğine nazaran, üçüncü 
murahhasın herhalde maruf bir hukukçu olması çok arzu edilecek bir şeydir. Hatta bunu 
elzem addedenlerdenim. Zira konferansa bizim on beş kadar müşavirimiz iştirak ediyor. Se
kiz devletin on beşer veya lâakal onar müşaviri bulunacağı düşünülürse, müşavirlerirniz-
den konferans masası etrafında ve ani vaziyetlerde istifade eylemek mümkün olamaz. Âni-
fei maruzata binaen İsmet Paşa Hz. ne refakat edecek murahhaslardan birinin malî, diğe
rinin adlî ihtisasa sahip olması lâzım geleceği tezahür eder. Binaenaleyh murahhaslarla 
müşavirlerin reye vazı suretiyle meselenin halledilebileceği ayandır. 

REİS - Efendim; Cavid Beyin takriri de vardır. 

CAVİT BEY (Kars) - Talimata aiddir. Soma korsunuz efendim. 

HABİP BEY (Maraş) - Böyle bir temenni takriri bendenizin de vardır. 

REİS - Evet efendim. Dört takrir vardır ki bunlar heyeti murahhasanın bazı hususatı-
nı nazarı dikkate alması temennisinden ibarettir. 

Efendim; takrirleri tamamen okuttum. Şimdi on beş imzalı bir takrir vardır, onu okut
turacağım. 

Sulh akidi için gönderilecek heyeti murahhasanın vazife ve mesuliyeti Devletin hayatı 
âtiyesini tayin ve takrir olduğundan Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruh ve manasına Mecli
si Âlinin iradei umumiyesine nazaran mukadderatı milletle bu derece alâkadar bir heyetin. 

Evvelâ, doğrudan doğruya Meclisi Millinin ekseriyesi mutlakası ile intihap olunması; 

Saniyen; ikisi mükâlemeye ve imzaya mezun olmak ve fakat rey hususunda cümlesi 
aynı salâhiyeti haiz bulunmak üzere murahhas heyetinin dokuz zattan mürekkep bulun
ması ve bu suretle yekdiğerini ikmâl ve takviyeye muktedir bir mevcudiyete sahip kılınması. 

Şahsen; mütehassıs müşavirlerin işbu heyeti murahhasa ile Heyeti Vekiîenin müştere
ken kararlaştıracağı vukuf ve ihtisas erbabından intihap olunması ve miktarca da haizi ki
fayet bulunmasını iş bu takririn tayini esami ile reye vazmı teklif eyleriz. 

Riyaseti Celileye 

30.10.1338 

Canik Sivas 

Süleyman Vasıf 
Lazistan Lazistan 

Osman Ziya Hurşit 

Canik Mersin 

Salahaddin Emin 

Bitlis izmit 
Yusuf Ziya Sırrı 
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Hakkı Hami 

Sinob İçel 

Mehmet Sırrı 

İstanbul Ergani 

Sırrı Ahmet Şükrü 

Karahisarı Sahip 

Mehmet Şükrü 

Karahisarı Sahip 

Ömer Lütfi 

Maraş Erzurum 

Mehmet Habib İsmail 

Mersin Erzurum 

Yusuf Ziya Mehmet Nusret 

REİS - Efendim; mevzuu müzakere heyeti murahhasanın tahsisatı ve heyeti murahha-
sanın Meclisten veya Hükümetten intihabma dairdir. Ona dair olan takrirler okundu. Ka-
rahisar Mebusu Mehmet Şükrü, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı, Mersin Mebusu Salahad-
dtn ve Erzurum Mebusu Süleyman Necati Beyler Meclisten intihabım teklif ediyorlar. Ve on 
beş imzalı takrirleri de vardır. Meclisten intihabı meselesinin tayini esami ile reye vazmı ta
lep ediyorlar - ki bu takrir üç noktayı ihtiva ediyor. Birisi, doğrudan doğruya heyeti murah
hasanın Meclisten intihabını, ikincisi, heyeti murahhasanın dokuza iblağı, üçüncüsü de 
aynı salahiyeti haiz olmak üzere müşavir murahhasların sahibi ihtisas olmalarıdır. Sala-
haddin Beyin takriri Meclisten intihabma dair olan teklifin tayini esami ile reye vazını tek
lif ediyor. Soma Yasin Beyin teklifi de vardır, ki Hükümetin teklifinin aynen kabulü şeklin
dedir. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) - Reis Bey tayini esami ile olması için on beş imzalı takrir 
vardır. İlk defa o takrir reye konmalıdır. Diğerleri bundan evvel reye konamaz. 

REİS - Efendim, şimdi Meclisten intihabı meselesi hususunu tayini esamî ile reye va-
zı teklif ediliyor. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Yalnız bu takririn... 

REİS - Takrirde üç fıkra vardır. Biri heyeti murahhasa ile müşavirlerin Meclisten inti
habı, diğeri heyeti murahhasanın dokuza iblağı ve üçüncüsü de heyeti müşaverenin heye
ti murahhasa salâhiyetini haiz olması... 

NECİP BEY (Mardin) - Yalnız bu takriri tayini esami ile reye vazediniz. 

REİS - Efendim, diğer takrirler de Meclisten intihaba dairdir. Yalnız bir takrir daha var
dır ki, Hükümetin tensip ettiği şekli tayini esami ile reye koymaktır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Yalnız intihap meselesini reye koymak lâ
zımdır. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) - Efendim; evvelâ esas mesele Meclisten intihap veya Hü
kümetten intihap meselesidir. Bu noktayı reye korsanız öteki mesele hallolur. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Efendim; on beş imzalı takriri reye koyun. 

REİS - Yalnız murahhaslar m... 

SALAHADDİN BEY (Mersin) - Fıkrai ulâ. 

REİS - Meclisten intihab edilmesini tayini esami ile reyi âlinize... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Bir şey anlamak istiyorum. Tayini esami ile reye 
vazı talep olunan takrir, tasrihen bu takrir deniliyor. Halbuki bu takrirden evvel bir takrir 
daha okudunuz, zatı âliniz. Binaenaleyh sırayı takibetmek lâzım gelir reye vaz için. (Hükü
metin teklifi sesleri) 
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REİS - Okuyalım tekrar. 

(Hükümetin teklifi tekrar okundu) 

REİS - Efendim mesele tayini esamidü. Her hangi bü takrüi reye koyarsak ârâ ile an
laşılacaktır. Hükümetin teklifi veya diğerini koyacağız. Yasin Bey, Hükümetin teklifinin re
ye vazmı teküf ediyor. (Tadü var sesleri) (Yok sadaları) 

REİS - Efendim meselede tadü yoktur. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Ne salahiyeüe söylüyorsunuz? Anlamıyorum. 

REİS - Meselede tadü yoktur. Yalnız bu hak şekil itibariyle Hükümette midü, Mecliste 
midü denüiyor. Binaenaleyh meseleyi tayini esami halledecektü. Yasin Beyin teklifini tayi
ni esami üe reye vazediyorum. Yasin Beyin teklifini kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı verecektü. (O vakit aksi kabul edüecek sesleri) 

Müsaade buyurunuz. Yanhşlık olmasm. Yasin Beyin teklifini reye vazediyorum. Hükü
metin teklifinüı kabulü mahiye tülde olan Yasin Beyin takrüini reyinize vazediyorum. Kabul 
edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı verecektü. 

(İstihsali ârâya başlandı) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Reis Bey, reyler ikişer ikişer atılıyor. Yok
lama suretiyle rey toplansın. 

REİS - Rey vermeyen arkadaşlar varsa reylerini istimal buyursun. 

İstihsaÜ ârâ hitam bulmuştur. Lütfen yerlerinize oturunuz. 

Efendim heyeti murahhasamn Hükümetten intihabına daü reye iştüak eden zatm ade
di 190, 121 kabul, 61 ret, 8 müstenküvar. Takrü 121 rey üe kabul edümiştü. Bü kırmızı 
var, fakat ismi yoktur. Onun için müstenkif addediyoruz. Bü de tayin şartiyle murahhas
lar meyanında bulunulmasına daü vardır. Bunu da müstenkif addediyoruz. Müstenkif 
miktarı on oluyor. Bu suretle heyeti murahhasa meselesi halledilmiştir. 
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I. DÖNEM Z.C. 

CİLT : 24-S. 334:376 

3 Kasım 1922 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı B. (Van), Mahmud Said B. (Muş) • 
4. - Sulh Konferansına izam edilecek olan ve mebuslar meyanından intihabedilmiş bu

lunan zevat hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS - Efendim sulh murahhaslarına dair Heyeti Vekile Riyasetinden bir tezkere var. 
Onu okuyacağım. 

T.B.M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

İcra Vekilleri Heyetinin 31.10.1338 tarihindeki içtimaında Sulh Konferansına izam kı
lınacak Heyeti Murahhasa Riyasetine Hariciye Vekili Edirne Mebusu Ferik İsmet Paşa Haz
retleri, murahhaslıklara da Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Sinob Mebusu Doktor Rı
za Nur ve İktisat Vekili Sabıkı Trabzon Mebusu Hasan Hüsnü beyefendiler intihap ve Ada
na Mebusu Zekâi, Saruhan Mebusu Celâl, Diyarbakır Mebusu Zülfi, Burdur Mebusu Veli 
beyefendilerin de Heyeti Müşavere meyanında bulunmaları takarrür etmekle bu bapta 
muktazi muamelenin sürati tfasına ve neticenin işarına müsaade buyurulmasını rica eyle
rim, efen dün. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi 
İcra Veküleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
REİS - Söz istiyen var mı? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Efendim bü şey anlamak istiyorum. Celal Bey 
arkadaşımız Meclisi Aliden üç ay mezuniyet aldıktan sonra Hükümetçe bü memuriyete ta
yin edildi ve Almanya'ya gönderUdi. Almanya'daki hesabatı tetkik etmekle tavzü edildi. So
ruyorum Heyeti Hükümetten; bu zat hesapları görüp buraya gönderdi mi? Ben bu mese
leyle şahsan alâkadar oldum. Maliye Vekilinden sordum. Malûmatı olmadığmı söyledi. Alâ
kadar ihtisas daüesi olan Muhasebe Müdüriyetinden sordum gelmediğini söyledi. Bu zatı 
şimdi o vazüeden aüp başka vazüe üe göndermek doğru mudur? Doğru ise şimdiye kadar 
verüen harcırahlara yazık değü mi? O paraları nereden alacağız? Sînei milletten mi çekece
ğiz? Günahtır bu. 

VEHBİ Ef. (Konya) - Doğru süylüyor. 

MAARİF VEKİLİ VE MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) - Efendim Celâl Bey 
Müdafaai Müliyenin vaktiyle Almanya'ya sipariş ettiği malların hesabını tetkik etmeye gitti. 
Maliye ve Müdafaai Müliye vekâletlerinin müşterek olan o işlerim görmek üzere gönderü-
mişti. Maliye Vekâletine şimdiye kadar henüz bü malûmat gelmemiştir. Demin sordular, 
bendeniz cevap verdim. İhtimal ki Müdafaai Müliyeye raporu gelmiştir. Orasmı bilmiyorum. 
Bizce bü malûmat yok. Müdafaai MilÜyeden sormak lazımgelü. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF B. - Efendim Müdafaai Milhye Vekâletine bu hu
susta neticei katiyeyi müş'ü bü malumat geldiğine daü sarahaten bü malûmatım yoktur. 
Tetkik eder ve arzı malûmat ederiz. Ancak hesabat ve harcırah ve saüeden bahis buyuru-
luyor. Celâl Bey memleketten başka yere gönderümiyor. Celal Bey her vakit vazüesinden 
mesul edüebüü. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Mesele o değil, oradan diğer tarafa gönderi
lecek, mesele muallâkta kalacaktır. Bu doğru mudur? Bir meseleyi üıtacetmeden bü ada
mı diğer bü vazüeye tâyin etmek doğru değüdü. 
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REİS - Efendim, rica ederim, bu mesele bir memuriyet meselesi olduğuna Meclisi Âli 
kanaat etmiştir. (Hayır, sadaları) Efendim, müsaade buyurun. Bu mesele tâyini esami üe 
hallolunacak bir şeydir. Esasen burada bir takrir vardır. Bu okunursa ve dikkat buyurur
sanız meseleyi halledersiniz. 

DURSUN B. (Çorum) - Bu mevzua dair söz söyliyeceğim. Efendim; Heyeti Vekilenin bu 
tezkeresi münasebetiyle mühim ve ihmal edilmiyecek bü hâdise karşısında bulunuyoruz. 
Göndereceğimiz Heyeti Murahhasa Türkiye Hükümetinin hukukunu konferansta müdafaa 
edeceği gibi hukuku hüâfeti de müdafaa edecektü. (O başkadır, o mesele yoktur, sesleri), 
(Şiddetü gürültüler) Hüâfet hakkındaki takrirde imzası olanların Heyeti Murahhasa meya-
nmda âza olarak gitmesi doğru mudur? Doğru değüdü. Gidemez. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ B, (Bolu) - Avrupa hüafete karışamaz. 

REİS - Efendim, müsaade buyurunuz, tayini esamiyi taleb eden takrüi okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 

Meclis âzasından müntehap müşavülerin mezuniyetlerinin dahi tâyini esami ile reye 
vaz'mı teklif eyleriz. 

Karahisarı Sahib 
Mehmet Şükrü 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

Canik 
Süleyman 

Erzurum 

Salih 

Sürd 
Salih 
Sivas 
Vâsü 

Erzincan 
Emin 

Menteşe 
Ahmed Sadeddin 

İçel 

Mehmed Şevki 
Canik 
Emin 

Karahisarı Sahib 

Ömer Lütfü 

Kayseri 

Osman 

İsparta 

Tahir 

Bitlis 

Yusuf Ziya 

Yozgat 

Bahri 

REİS - Efendim, takrirdeki imzalar on beşten fazladır. Bittabi tâyüü esamiyi kabul ede
ceğiz. Yalnız İsmet Paşa hazretlerini Başmurahhas olarak Hükümet teküf ediyor ve bu tak
rir de Müşarünüeyhi istisna ettiğinden İsmet Paşa Hazretlerinin mezuniyetini reyi işariyle 
reyinize arz edeceğim. (Müttefıkan kabul, sadaları) Efendim, İsmet Paşa Hazretlerinin me
zuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Mütteflkan kabul edilmiştü. (Alkışlar) 

Efendim, şimdi iki arkadaş daha kaldı murahhas olarak.. (Müşavir, sadaları) Efendim, 
müsaade buyurunuz. Rica ederim, takrir müşavülerden bahsetmiyor. Takrü murahhas di
yor, müşavü, demiyor. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) - Rica ederim, murahhasların adedi ve sureti intihabı.. 

REİS - Efendün, o müzakere edildi, bitti, rica ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Müşavüler tabiî izin alacak, bu o vakit mevzuubahso-
lur. 

REİS - Tabu efendim, tabu... 

Efendim, isimleri okumak suretiyle ârâ istihsaline başlıyoruz. Sağdaki sepet Rıza Nur 
Beye, soldaki Hasan Beye verüecek reylere mahsustur. Lütfen reylerinizi ihzar buyurunuz. 

(İstihsali ârâya başlandı.) 

YUSUF ZİYA B. - (Bitlis) - Efendim, Diyab Ağa sehven Rıza Nur Beye beyaz attı, öteki
ne kırmızı. Müsaade buyurunuz reyini tashih etsin. (Öyle şey olmaz, sadaları) 

REİS - Efendün, takrü verüler, sonra tashih ederiz. 

(İstihsali ârâya devam olundu.) 

REİS - Efendim, bir şey arz edeceğim. Lâzistan Mebusu Necati Efendi namaza gidiyo
rum diye reylerini takrü içerisinde bendenize bıraktı. Müsaade buyurursanız buraya koya
lım. (Suiistimal olur, sadaları) Efendim, Nizamnamei Dahilî bu hususta sâkittir. Arzu eder
seniz korum. Arzu ederseniz koymam. 
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YASİN B. (Gaziantep) - Mademki, Nizamnamede sarahat yoktur. Reye koyunuz, efen
dim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Nasıl reye konur? Mebusun reyini öldüremeyiz. 

MUSTAFA B. (Tokad) - Beyaz kime verdi, kırmızı kime verdi? 

REİS - Efendim, onu takririnde yazıyor. Necati Efendinin bu surette reyini istimal et
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Müzakerede bulunmak şarttır. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Müzakerede bulundu. Şimdi gitü. 

REİS - Efendim, Necati Efendinin bu suretle reyini istimal etmesi kabul edilmiştir. 

Efendim esami tekrar okunacaktır. Reyini vermiyen arkadaşlar lütfen versinler. (Esa
mi bir daha okundu.) 

DURAK B. (Erzurum) - Efendiler okunan isimlerin miktarı çoktur. Fakat bir kısım ar
kadaşların mazereti meşrualarından dolayı gelmedikleri anlaşılıyor. Binaenaleyh bunun te
hiri lâzımdir. Bugünkü mazeret gayet meşrudur. (Olur mu öyle şey? Sadaları) rica ederim, 
bugün Cumadır. 

REİS - Efendim, Hayır Durak Beyefendi. Meclisin bugün saat 9,5 ta içtimai Meclisin 
karariyledir. 

DURAK B. (Erzurum) - Fakat, artık Cuma namazı vakti gelmiştir. Tehiri lâzım-
gelir. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Namaza daha yarım saat vardır. 

DURAK B. (Erzurum) - Nizamname burada meskûttur. 

REİS - Efendim Lâzistan Mebusu Necati Efendi namaza gidiyorum diye bir takrir ile 
beraber reyini vermiştir. Yine Nizamnameye dair Hakkı Hami Bey bir takrir veriyor. Necati 
Bey arkadaşımız reyini bir takrirle vermiştir. Meclisi Âliye sordum ve reylerinizi alarak pus-
layı yerine koydum. 

Riyaseti Celileye 

Lâzistan Mebusu Necati Efendi tarafından verilen rey bizzat Mecliste mevcud olarak 

rey kutularına kendisi tarafından atılmadığından nizamnameye mugayir olan bu reylerin 

keenlemyekün addi zaruridir. Binaenaleyh, aradan tenzilini teklif ederim. 

3 Teşrinisani 1338 

Sinob Mebusu 

Hakkı Hami 

(Hayır, olamaz, Meclis karar verdi sesleri.) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) - Efendiler, Nizamnamede sarahat mevcut bulundukça o sa
rahat hilafında verilecek her hangi bir şeyi reye koymak doğru değildir. Makamı riyasetin 
zühul ettiğine kaniim. Bu sarahat karşısında bu reyleri kabul edelim mi, etmiyelim mi? Di
ye Makamı Riyasetin Heyeti Celilenize teklif etmesi Nizamname itibariyle doğru değildir. 
Eğer bu esası muhafaza etmeseniz müzakerenin zapturaptını ve binaenaleyh nizamname
nin ehemmiyetini ıskat etmek suretiyle müzakereyi gayrimümkün bir hale sokmuş olaca
ğız. Bunun için... (Rey hafi değil, sesleri) Efendim, Nizamname muhtacı tamir ise mutlaka 
tadil edilmek lâzımdır. Bendeniz Heyeti Celilenizin tâbi olduğu nizamnamenin esasmı siya-
neten, vikayeten Heyeti Ceülenizin müzakere vazaifini hüsnüsureÜe ifa etmesi için verilen 
reylerin keenlemyekün addini, binaneleyh neticei tasnife tenzilini teklif ediyorum. 

NECİB B. (Mardin) - Daha evvel söylemeliydiniz. (Reye konamaz sadaları) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Beş dakika evvel verilmiş karar aleyhindedir. Reye koyamaz
sınız. 

325 

TBMM KUTUPHANESI



DURAK B. (Erzurum) - Meclis, Müslüman Meclistir. Bugün Cumadır. Kanun hiçbir va
kitte Cumayı ve saireyi kayıt altına alamaz. Nizamname de alamaz. Efendiler Nizamname 
muayyen zamanlar için kaleme alınmış ve tesbit edilmiştir. Fakat Cuma dâhil değildir. Ar
kadaşlarımız mazeretleri dolayısiyle burada bulunmamışlardır. Binaanaleyh tehiri lâzımge-
lir. Onlar da reylerini istimal etsinler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Bu da bir nevi cihaddır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Vazife her şeyden mukaddestir. 

REİS - Efendim iki mesele birden geliyor. Anlamıyorum. Evvelce ben zatıâlilerine sor
dum. Dediniz ki: Bu iki reyi atınız. Reyler atılmaya başlandıktan sonra olmuştur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Müzakerede burada idi ve beyanı mütalâa et
miştir. 

REİS - Söyledim efendim, müzakerede bulunmuştu. Beyanı rey etmiştir, takririyle be
raber bırakmıştır. (Hayır, hayır sesleri) Efendim istihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim Heyeti Murahhasanın mezuniyeti için olan istihsali ârâmn neticesini arz edi
yorum. (İşitmiyoruz sadaları) Sulh murahhaslarının mezuniyeti hakkında olan istihsali 
ârâmn neticesini arz edeceğim: 

Rıza Nur Beyin reyine (189) zat iştirak etmiş, (122) kabul, (54) ret, (13) müstenkif var
dır. 

Hasan Beyin reyine, (188) zat işti<ak etmiştir (152) beyaz, (30) ret, (6) müstenkif var
dır. (Allah muvaffak etsin sadaları) Rıza Nur Beyin (122), Hasan Beyin de (152) rey ile me
zuniyetleri kabul edilmiştir. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. - Efendim bendenizi Heyeti Celile ekseriyetle Murah
has intihabetti. İntihabeden arkadaşlara çok teşekkür ederim. (Mezuniyet verdi sadaları) 
Evet efendim evet, af buyurunuz, mezuniyet verdi. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) - Sizi Murahhas olarak Hükümet tâyin etmiştir. 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) - Efendim Hükümet tâyin etmiştir ve usul de böyledir. Şim
diye kadar teamül de budur. Efendim görüyorum ki Bendinize elli kadar rey, ret zuhur et
miştir. Bundan birkaç gün evvel Meclisten Sıhhiye Vekâleti bütçesi geçmişti. Meclisi Âli 
bunu hemen ittifak ile kabul buyurmuştu ve her ne istedimse vermişti. Hattâ bütçeye ya
rısı kadar ve belki daha ziyade bir miktarın zammını da rica ettim, onu da Heyeti Celile ver
mişti. Sıhhiye Vekâletine büyük bir ekseriyetle intihap buyurmuştu. Bütün bunlar böyle 
geliyordu ve bütün arkadaşlarımın bilaistisna itimadını haiz bulunuyordum. Bu, fiilen gö
züküyordu. Bugün görüyorum ki; bu itimadın bir kısmı zail olmuştur. Bunlar parleman ha
yatıdır. Bendeniz en eski mebuslardanım ve mebusların en küçüğü idim. İlk defa olarak 
en küçük bir mebus sıfatiyle bu hayata girmişimdir. Bunların her şeysini bilirim. Bunlar 
olur ve olmak da lâzımdır. Bu hayatta, siyasette, meclislerde Hükümetin istinadettiği fırka
lar olur ve bu fırkalara muhalif fırkalar da bulunur. Şahısları sevenler de olur. sevmiyen-
ler de olur. Bunlar ya kanaatlere istinadeder veyahut şahsi birtakım ihtirasata istinadeder. 
Bunların hepsi mümkündür ve olur. Şimdi efendiler, üç gün evvel birçok işlerde ve mu
amelâtta böyle bilâistina rey verilip de bugün ne için elli kadar ret verilmiştir? Efendiler de
min burada bir takrir vardı. Bu takrir on beş imzayı havi idi. 

İCRA VEKİLLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF B. (Sivas) - Müsaade buyurun Reis Bey, teklif 
ediyorum, Celse hafi olsun. 

RIZA NUR B. (Devamla) - Bu arkadaşlar, orada bir fıkır göstermişlerdi, O fikri maatte
essüf geri almışlardır. Ben o arkadaşlarımın tamamiyle namuskâr olduğu kanaatindeyim. 

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF B. (Sivas) - Reis Bey, Celsenin hafi olmasını reye koyma
nızı rica ve teklif ediyorum. 

RIZA NUR B. (Devamla) - Fakat merdane şey etmediler de geriye aldılar. Binaenaleyh 
bu... 
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ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Takriri geriye alrnamışızdır. Takrir oradadır. (Gürültüler) 

REİS - Bağırmayın rica ederim, söylenecek sözler vardır. Celsenin hafi olmasını teklif 
ediyorlar. (İstemiyoruz sesleri), (Gürültüler) (Namert bu Mecliste yoktur sesleri) 

Celse hafi olsun, müzakere cereyan etsin, diyorlar. (Müzakereye lüzum yoktur sesleri) 

REİS - Müsaade buyurun efendim! Şimdi bu zamanda mevzuubahs olmamış, okunma
mış bir takrirden nasıl bahsediyorsunuz? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Makamı Riyaset takrirlerin mahfuziyetini te
min edemiyor demektir. 

RIZA NUR B. (Sinob) - Mahfuziyeti temin eder, etmez. O başka mesele, fakat yazılan 
bir şey yazdır. Geri alınmaz. Fikir saklanmaz. Fikri merdane ortaya koymak lâzımdır. (Gü
rültüler) Rica ederim efendim, müsaade buyurun. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Müsaade buyurun. Efendim muamele bitmiştü. Mu
amele bittikten ve arkadaşlara teşekkür ettikten sonra ikinci bir mesele açmaya, kendüe-
rinde salâhiyet yoktur. MerÜik ve namertlik hususunda kimse kimseye söz söyliyemez. 
Bundan bahsedemez, mertse kendisine, nâmertse kendisinedü. Vatanın selameti mevzu-
bahsolduğu bu anda böyle şeyler yapmamalıdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) - Nâmert burada olmaz. Nâmert orospudur, alçaktır, öyle söz ol
maz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) - Merdane verü ve merdane geri alır. Bu, şahıslara kal
mış bir meseledü. Rica ederim, kürsüde böyle şeyler mevzuubahs olmasın. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Bendeniz söz söyliyeceğün. Memleketin yetmiş mebusu
nun ret imzasmı alan, yani yetmiş mebusun reddettiği bü adam bu memleketin murahha
sı olarak gidemez. Katiyen gidemez. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Murahhas değil o. (Şiddetli gürültüler) 

REİS - Efendim bugün öğleden soma saat bü buçukta içtima etmek üzere Celseyi ta
til ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS - Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS - Efendim, celseyi açıyorum. Efendim müşavirlerin intihabı için de iki aded tak
rir vardır. On beş imzalı. Onu da tayini esami ile reyi âlinize vaz'edeceğim. Yalnız müşavir
lerin adedi dört olduğu için vakit kaybetmemek üzere iki sepet dolaştırırsak daha çabuk 
olur. (Dördünü büden sesleri) (Dördü birden olmaz sesleri) Ayrı ayrıdır. (Dört sepet bulun
sun sesleri) Dört sepet bulamıyacağız. En kolayı yerlerinizden kalkmazsanız hademe çok 
çabuk dolaşabilir. İkmal ederiz. Şimdi Heyeti Vekilenin tezkeresinde evvela Adana Mebusu 
Zekâi Beyin mezuniyeti mevzuubahistü. Zekâi Beyin mezuniyetini kabul edenler beyaz, ka
bul etmiyenler kırmızı rey verecektü. Reylerinizi istimal buyurun arkadaşlar. (Rey toplan
dı).) Reylerini vermiyenler var mıdır? (Dışarda olanların tabiî yok sesleri) Bendeniz yapaca
ğımı biliyorum. Efendim reyini vermiyen arkadaş var mı? (Var sadaları) 

İstihsali ârâ hitam buldu. Şimdi bunu kâtip beyler tasnü ederken ikinci kısma başlı-
yalım. 

HACI TAHİR Ef. (İsparta) - Ya nisap yoksa efendim. 

REİS - Yoksa ne yapalım. Bü daha toplarız. İkincisi : Saruhan Celâl Bey hakkmdaki 
tekliftir. 

FERİD B. (Çorum) - Efendün Celâl Bey esasen mezundur. 

REİS - Çok rica ederim oturalım efendün. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Heyeti Müşavere için mezun değildü. 

REİS - Efendim; Celâl Bey için reyini vermiyen arkadaş var mı. Çok rica ederim, belki 
bü, iki rey için nisap olmıyacak, reyini vermiyenler versinler. (Dışarıya haber verilsin ses
leri) dışarıya haber gönderiyoruz efendim. Efendün, Celâl Bey için olan istihsaü ârâ hitam 
bulmuştur. Zekâi Bey için olan istihsali ârâ da hitam bulmuştur. Zekâi Bey için 158 zat iş
tirak etmiştir. 118 beyaz, 31 kırmızı, 9 müstenkü vermişlerdir. Muamele tamam değildir. 
Fakat Celâl Beyin intihabında 163 zat reye iştirak etmiştü. Nisabı müzakere tamamdır. 87 
kabul, 15 müstenkü, 61 ret. Yani Celal Bey ekseriyeti mutlaka ile mezun addedilmiştir. 
Şimdi müsaade buyurursanız tekrar Zekâi Bey için yoklama tarziyle yapalım da bitirelim. 
Bu defa yerlerimize oturalım. İki tane kaldı, ikisini birden yaparız kolay olsun. 

NAİM Ef. (İçel) - Yoklama olacağını dışardaki arkadaşlara haber verseniz. 

REİS - Haber gönderdim. (Ârâ istihsal olundu.) Efendim. 164 zat iştüak etmiştir. 122 
reyle Zekâi Beyin mezuniyetini kabul etmişler. 32 ret, 8 de müstenkü vardır. 

Diyarbekü Mebusu Zülfi Bey için reyinize müracaat ediyorum. Rica ederim, yalnız dı
şarı çıkmıyalım arkadaşlar. (Rey toplandı.) Efendim, Zülü Bey için reyini vermiyen var mı
dır? (Hayır sadaları) Efendim. Zülfi bey için istihsali ârâ hitam bulmuştur. Şimdi Burdur 
Mebusu Veli Bey için reylerinizi istimal buyurunuz. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) - Reyi işari teklü ediyorum. 

REİS - Efendim, Burdur Mebusu Veli Bey için reylerinizi veriniz. (Rey toplandı.) Efen
dün, 

Diyarbekü Mebusu Zülfi Bey için reye iştüak eden zevatm adedi 168 dü. 134 kabul, 
27 ret, 7 müstenkü var. 134 reyle mezuniyeti kabul edilmiştir. 

Efendün, Burdur Mebusu Veli Bey için de istihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim, Burdur mebusu Veli Beyin mezuniyeti tayini esami ile reye vaz'ında iştüak 
eden zevatın adedi 168 dir. 22 ret, 3 müstenkife karşı 143 reyle mezuniyeti kabul edilmiş
tir, (Allah muvafak etsin sadaları) 
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5. - Heyeti Murahhasamızın Lozan'da takib edeceği hattı hareket hakkında Hariciye Ve
kili İsmet Paşanın beyanati ve bu hususta cereyan eden müzakere 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. (Edirne) - Arkadaşlar, Heyeti Celilenizin itimadına maz-
har olarak Sulh Konferansına Heyeti Murahhasamız gidiyor. Heyeti Murahhasamızın Avru
pa'da takibedeceği müddeiyatm hututu esasiyesi şimdiye kadar cihanca malûmdur. Bu, 
milletimizin öteden beri metalibi milliye yolunda takip ve tesbit eylediği hututtur ki Misakı 
Millî ile tavzih edilmiştir. Binaenaleyh Misakı Millî ve Heyeti Celilenizin siyasetimize esas 
olarak kabul ettiği muahedat bizim hattı hareketimizin esasmı teşkil eder. Misakı Millî ile 
münakit muahedat dairesinde hukukumuzu müdafaa edeceğiz. Ümidediyoruz ki hak ve 
hakikat dünyada o kadar terakki etmiştir ki mutalibatımızı suhuletle izaha muvaffak ola
cağız. (İnşallah sadaları) İnşallah Sulh Konferansı insaniyetin hakkı kabul hususunda çok 
munsif ve çok müterakki olduğuna burhan olur. Heyetimiz için Meclisi Alinin daimî müza
hereti tevfikatı İlahiyenin tecellisine vesile olacaktır. (Söz isterim sesleri) (İnşallah sadaları) 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Efendim üç sene devam eden Mücadelei Milliyenin seme-
ratı mesude ve hasenesini iktitaf etmek üzere bugün giden Heyeti Murahhasamızı bütün 
heyeti murahhasaların en mesudu olarak telakki ederim. İki asırdan beri öteye beriye gön
derdiğimiz murahhaslarımızı düşünecek olursak onlar o kongreye gittiği zaman memleke
tin kuvveti yıkılmış, ordu kalmamış, memlekette tezebzüp husule gelmiş bir zamanlarda gi
diyorlardı ve daima mağlûp sıfatiyle mağlûp masasında oturuyorlardı. İşte muayyen bir 
maziyi tetkik ve takip edecek olursak Paris konferansı istisna edilecek olursa, Ayastefanos 
muahedeleri, Londra Konferansı hep böyle idi. Nihayet meşum ve tarihe müntakil Babıâli-
nin imza etmek istediği Sevr muahedesi de öyle idi. Fakat bu defa öyle değildir. Avrupalılar 
bizim ayağımıza geliyorlar. Kahraman Ordumuza kumanda eden ve elyevm burada bulu
nan ve Heyeti Murahhasamız riyaseti şerefini ihraz eden İsmet Paşa Hazretlerinin buyur
dukları gibi gerek Meclisi Âli ve gerekse bütün millet yalnız kendi haklarına istinadeden 
metalibi her vakit elde edecek bir kuvvet ve kudrettedir. Bundan dolayı en ziyade tebrik ve 
teşekküre şayan varsa o da Meclisi Âlidir. Bu nıkatı insan gördükten sonra şimdiden ak
dedilecek olan sulhun milletimiz hakkında pek hayırlı olacağını bendeniz ümid ediyorum. 
Bu vaziyeti görerek bendeniz Misakı Millînin tamamiyle istihsal edilmiş olduğunu ve uğrun
da bu kadar mal ve can ve kanlar dökmüş olduğumuz gayemizin istihsal edildiğini şimdi
den görüyorum. Zannederim ki, Heyeti Cehle de bu noktada müttefik ve müttehittir. Vah
deti millî temin edilmiş ve Büyük Mület Meclisinin bilhassa millî mesailde tamamiyle ve bi-
littifak karar vermiş olması Heyeti Murahhasa için bir falihayır addolunabilir. Heyeti mu
rahhasa, buradan giderken pekala bilmelidir ki; arkasında genç, zinde ve kuvvetli bir ordu 
var. Müttehit ve gıllü gıştan ari olarak düşünen bir Meclis ve bir millet vardır, (alkışlar) 
Yalnız Heyeti murahhasanın müdafaa edeceği şeraiti burada takyidedecek bir vaziyeti, ben
deniz lüzumsuz addediyorum. Hepimiz öteden beri böyle mühim bir mesele karşısına gel
dik mi, İcra Vekilleri Reisi Beyefendinin de buyurdukları gibi, gayemiz, "Misakı Millî, İs
tiklali Tamım Millî" dır. Katiyen başka bir şey kabul etmek niyetinde değiliz ve bunu bu
radan âleme her vakit ilhan etmişizdir. Heyeti Murahhasamız, bunun mübelliği olacaktır. 
Yani Meclisi Âlinizin kanaatlerinin muhassalasını bütün cihana tebliğ edecektir. Bu mec
liste daha evvel geçen bazı mesailden dolayı Misakı Millî için bazı tadilat yapılabileceğini id
dia edenler varsa yanılmışlardır. Meclis, misakı millîyi daimî surette bir gaye olarak gör
müştür. Belki bugün memleketimizin bazı aksamı için Misakı Millîde tadilât yapılmış ise 
karşıda kalan kardeşlerimiz de emin olmalıdırlar ki; Anadolu onları da kurtaracaktır. Hiç
bir vakit hududun öteki tarafında Türk olarak hiçbir kimseyi bırakmıyacaktır. Buna ben
denizin imanım vardır. Memleket dâhilinde yaşıyacak olan bâzı hıristiyan anasır buluna
caktır. Bu anasır için, Meclisi Ali, Türk milletinin ve şiarı islamın öteden beri muttasıf bu
lundukları evsafı daima göstereceklerdir. Fakat bunun bir haddi vardır. Bütün cihan, me
selâ Lehistan kendi dâhilinde kalan bir Alman, bir Islovak akalliyeti için ne kadar bir hu
kuk veriyorsa biz de o kadar vereceğiz. Artık o eski himaye siyasetlerine, bilmem nelerine 
Avrupa siyasileri veda etsinler! (Alkışlar) 
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Malî mesaile gelince: Bir milletin istiklâli için en ziyade düşünülen bir şey malî mesa-
ildir. Görüyorsunuz ki, millet, hukukunu müdafaa için mebuslarını gönderirken en ziyade 
düşüncesini malî mesail teşkil ediyor. Mebuslar en ziyade bütçenin kontrolü ile muvazzaf
tırlar. Millet kendi işini kendi adamına itimad edemezken hariçten bir adamın malî kontro
lünü, bilmem iktisadi kontrolünü, yok kapitülâsyonunu kabul edemez. Biz boynumuza zin
cir geçirmek istemiyen bir milletiz ve en ziyade istediğimiz gibi himaye usulü vaz'ederiz. Mü-
essesatımızı himaye ederiz ve memleketin iktisadiyatını yükseltiriz ve nefi millete muvafık 
görmediğimiz hiçbir kayıt altına giremeyiz. Bunun için herkes ve her millet gibi, bir kayıt 
ve bent altına girmeyiz ve memleketimiz için katiyen en ufak bir zararı tecviz etmeyiz. Ta
biî Meclisi Âli de, bu kanaati taşıyacaktır. 

Mesaili adliyeye gelince: Efendiler adlî mesail hiç söz götürmez, hakkı kaza kimseye ve
rilmez. Evet... Bu meseleyi Trabzon'da gözümle gördüm, evvelce bir katili Rus konsolosu 
koltuğuna alarak vapura kaçırmıştır ve bu, memleketin adlî hayaüna en büyük bir darbe
dir. Artık adlî kapitülâsyonlar yoktur. İddia ediyorum ki; bizim mahkemelerimiz, her mem
leketin mahakimlnden daha ziyade temini adalet etmiştir. Hiçbir vakit Avrupa'da olduğu 
gibi, efkârı umumiyeye, matbuata ve birtakım gizli kuvvetlere istinaden hiçbir mücrim 
adam bu memlekette tebrie edilmemiştir. Onu yalnız kanun tebrie ettirmiştir. Avrupalılar 
bunu iyi bilsinler. Onların mahkemeleri tetkik edilsin, bizim mahkemeler tetkik edilsin. Na-
polyon'un, Kanunu Medenisinin, birçok mevaddım kanun şeklinde bizim Kuran'dan aldığı 
bütün ahkâmı adliye ve medeniyesi bugün yalnız Türkiye'de tatbik olunuyor. Hakkı mille
ti vermek hususunda bezli atıfet eden bir milletin kanunlarına itimat göstermemeye, onu 
tayib etmeye kalkışmaya Avrupahlar kendilerinde bir hak görmesin ve ısrar bile etmesinler. 
İstiklâli için milyonlarca lirayı veren, her türlü*menabii servetini bel'ettiren millet, buna da 
razı olmıyacaktır. 

Hudutlarımız, harita üzerinde çizilecektir. Bu katî ve muayyendir. Bunun için hiç kim
senin söz söylemeye hakkı yoktur. Bunu Misakı Millî katî surette temin etmiştir. Heyeti 
Murahhasaya Riyaset eden İsmet Paşa Hazretleri bu mücadelenin içinde büyümüş, bu mü-
cahede içinde çalışmış, öteden beri memlekete vakfı vücudetmiş ve her vakit meclisin ve 
binnetice milletin tamam surette vahdet ve ittihadı reyine malik olarak kendileri Heyeti mu
rahhasa Reisliğini kabul etmişlerdir. Bu mühim meseleyi İsmet Paşaya tevdi ediyoruz, tev
cih ediyoruz. Kendisini en büyük adam olmak üzere telâkki ederim. O kadar kanlar dökül
dükten soma millet namma söz söyliyecek olan İsmet Paşa Hazretlerine, bunu şimdiye ka
dar hiç kimseye vermemiş olan Meclis, kendisine bir lütuf olmak üzere vermiştir ve ken
dileri bunu öyle telâkki ederler. Meclisi Âh İsmet Paşa HazreÜerine hakkiyle emniyet etmiş
lerdir. Bütün ârâyı millet kendisiyle beraberdir. Belki bütün memlekette "pilebisit" yapılsa, 
memleket İsmet Paşa HazreÜeriyle beraberdir. 

Efendiler; dünyadaki bütün meclislerde, partiler bulunur. Her mecüste on beş parti, on 
sekiz parti, hattâ Lehistan gibi bir memleketin Meclisinde yirmi beş parti bulunabilir. Fa
kat bu partiler birçok nıkatı muayyenede, birçok hususatta ihtilâf ederler ve uğraşırlar. Yal
nız bir meselede partilerin ihtilâf etmeye hakkı yoktur. O da hangi meseledir? Sırf millî ve 
vatani ve pürüzden âri olması lâzımgelen mesailde tamamii ârâ vardır. Çünkü memleket
lerdeki partilerde, bilhassa böyle hakimiyeti milliye esasatma istinadeden mahallerde, va
tani mesailde artık parti mesaili yoktur. Meclisi Alinin geçen gün ekseriyeti âzîme ile kabul 
ettiği takrir, millî ve vatani bir mesele olduğu için o takrir tadil edilmiş ve ekseriyetle ka
bul olunmuştur. (Bravo, sesleri) Onun için bendenizin Heyeti Murahhasadan rica ettiğim 
bu millî ve vatani mesailde kendilerine refik olarak terfik ettiğimiz arkadaş, acaba bu kuv
veti temsil ediyor mu? Milletin reyini haiz midir? Millî ve vatani bir meselede parti mesele
si yoktur. Efendiler hudanekerde, Allah muhafaza etsin, hiçbir milletin meclisi vatani bir 
meselede ittifak edemezse, ittihadedemezse o mechse yakışacak hareket o meclisi feshet
mektir. Evet millî mesailde ittihad eden bu Meclis her şeyde göstermiştir ki, bu gibi millî 
mesailde kendi etrafına toplanacak adamlar vardır. İşte İsmet Paşa Hazretleri bunun birin
cisidir, bunun bir misali zişanıdır ve bir de geçen günkü beyanname meselesidir ki, şekli 
hükümeti tesbit etmiştir. O meseledeki ittifak da alkışlara şayandır ve bütün Meclis bunu 
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bilmelidir diyorum. Millî mesailin halline giden İsmet Paşa Hazretleri böyle Millî Mesailde 
Meclisin kuvvetle ittihadetmesini arzu ederler ve Meclisin ittihadetmesi lazımdır. Meclisin 
ittihadetmediği meselesi parti meselesi, filân değil, millî mesaildir. Bu Meclisin itimadede-
ceği şahsiyetler onlarca, yirmilerce vardır. Binaenaleyh bendeniz bu meselede Heyeti Mu
rahhasanın kuvvetli olmasını arzu ediyorum. 

(Hepsi kuvvetlidir sesleri) 

SIRRI B. (İzmit) - Şöyle böyle Heyeti Murahhasa mtihabolunduktan sonra artık Heye
ti Celilelerine düşen vazife yek emel ve yek cephe olarak onları takviye etmektir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) - Çocukluk eseridir o. 

SIRRI B. (Devamla) - Ona bendeniz karışmam. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Herkes reyine sahiptir. Çocuk kimdir? 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Meclisin zabıtlarına geçen bir tâyini esami vardı. (Çocuk
luk ediyorsunuz sesleri) 

REİS - Rica ederim efendim, yapmayınız. Bu meseleyi kesiniz. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Hakikattir efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Çocuk olan Meclise girmez. O da mebustur. 

DURAK B. (Erzurum) - Ekalliyet her halde ekseriyete tabidir. Bütün meclislerde de 
böyledir. 

REİS - Efendim rica ederim, hatibin sözünü kesmeyin. 

SIRRI B. (Devamla) - Düşman karşısında vatan ve milletin hukukunu müdafaa için söz 
söyliyecek zevat arkasında kendisine böyle yek emel ve yek cephe olarak istinatgah teşkil 
edecek olan Büyük bir Millet Meclisi olduğunu hissedecek olursa vazifesini daha muvaffa-
kiyetkârane temine çalışırlar. Bendeniz o kanaatteyim. Bu ciheti ifade ettikten sonra Heye
ti Murahhasamızın nazarı dikkatine arz etmek için bazı mevaddı tesbit edeceğim: 

Malûmdur ki; düşmanlarımız bize kabul ettirecekleri hülyasiyle azami noktai nazarla
rını gösterir bir mecmuayı, yani bizim paçavra haline getirdiğimiz Sevr Ahitnamesini tesbit 
etmiş ve ortaya koymuştu. Demek oluyor ki; düşmanlarımızın en nihayet bize kabul ettir
mek istedikleri suikast bu mecmua içinde münderiç ve mündemiçtir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) - O esfeli safılinde medfundur. 

SIRRI B. (Devamla) - Ortada bize hücum noktalarını gösterir bir program olduğuna gö
re kendi müdafaamızı ona göre tesbit etmekliğimiz artık kesbi suhulet etmiştir. Çünkü, bi
zim müdafaa planlarımız düşmanlarımızca malûm değildir. Fakat düşmanlarımızın bize 
olan taarruz planları tamamen gözümüzün önünde duruyor demektir. Hiç şüphe yok, bu 
ahitname mevzuubahsolmıyacaktır. Fakat onun mündemiç olduğu mevaddın birçokları 
tekraı yeşil masa üzerine gelerek münakaşa edüecektir. Buna şüpheniz olmasın. Onun için 
âdeta Sevr Ahitnamesinin daha evvel neşredilmiş olması vazüemizi tesbit edici tahin bü ya
veri olarak telâkki etmekte ben kendimce bü mazeret duyuyorum. Orada adü, malî uhudu 
âtîkanın bize tahmü etmek istediği büçok kayıt vardır ki, elbette biz bunu bühakaydüşart 
iki kelime ile reddedeceğiz. Fransa'da, İngiltere'de yaşıyan bü Türk, İstanbul'da yaşıyan bü 
Fransız ve bü İngiliz'in tabi olduğu kuyuttan başka hiçbü kayıt altına gümiyecektü. Onla
rın bizim memleketimizdeki tebaası ne gibi salâhiyeti haiz ise bizim tebaamız da onlarm 
memleketinde öyle salâhiyeti haiz bulunacaktır. Bu meselenin teferruatına gümeksizin iki 
kelime ile tesbit etmek maksadı temin eder. Sevr Ahitnamesinde hakikaten alemi medeni
yet için hicap teşkil edecek bü madde daha vardır. O da kendi matbuatından ve kendi muh-
tereatı fenniyesinden bizim istediğimiz zaman, istediğimiz şekilde istifade etmemize müma
naat eylemiş olmasıdır. (Gayet doğru, sadaları) Onlar güya beşeriyeti tenvü için matbuatın
dan bizim istüademize mümanaat etmek istedüer, Siz bunları okuyamazsınız, okuyacak 
olursanız hakkı telif vermekliğiniz lâzımgelir, dedüer, bunu yalnız bir arkadaşımız düşün
müştü ve bizi ikaz ederek vazifeye sevk etmişti. O arkadaşı şimdi hürmetle yâd etmek is-
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terim ve bunu dikkatle, pek ehemmiyetli bir suretle Heyeti Murahhasamızın nazarı dikka
tine vaz'ederim. 

Berrî ve bahrî askerlikte kuyudun hiçbir veçhile bizim ahitnamemize girmediği câyi iş-
tibah değildir. Kısa cümle ile, Harbi Umumî neticesi olarak bizden mecburen ayrılacak par
çalar gittikten sonra bakiye kalacak kıta üzerinde hâkimi müstakil olarak yaşam aklığımızı 
tebyin edecek madde; "Sen ne isen ben de oyum" sözünü kabul ettirmektir. Bu esas dâhi
linde heyeti murahhasamız elbette çalışacak ve bunu temin edecektir. Esas vazifesi bun
dan ibarettir. 

En ziyade nazarı dikkatimizi celbeden, celbe lâyık olan bir mesele de Düyunu Umumi
ye meselesidir. Eski muharebeler neticesi olarak Romanya'nın Bulgaristan'ın, Sırbistan'ın, 
Karadağ'ın, Yunanistan'ın ve bütün Balkan'ın, Karadağ'ın, Yunanistan'ın ve bütün Bal
kan'ın hâkimiyetim kaybettiğimiz zaman ahden onların Düyunu Umumiyemize iştirak et
meleri lâzımdı. Fakat o dakikadan beri o hükümetlerden hiçbirisi kendi memleketlerine il
hak ettikleri kıtaatı araziye mukabil hiçbir şey vermemişlerdir. Halbuki biz bu paraları is
tikraz ettiğimiz zaman o tarihte o kıtalar ahalisi de istifade etmişlerdi. Ayrıldıkları zaman 
kendi hisselerine düşen miktarı vermeleri lazımdır. Bu hususu da hassaten Heyeti murah
hasamızın nazarı dikkatine arz ederim. Yalnız bir noktayı daha arz edeyim. Düyunu Umu
miye; mesahai sathiye veya nüfus veya varidat itibariyle mi taksim edilecek? Yoksa en ye
ni usule göre arazinin istidat ve inkişafına göre mi tevzi edilecektir? Bunun mütehassısının 
reyine havale edilmesini daha münasip görürüm. Elbette Heyet arasında bu meseleyi dü
şünecek bir mütehassıs vardır. 

Şimdi ahitnamemizin ehemmiyet verdiğimiz bir şıkkı kaldı. O da hudut meselesi : Hu
dut, Misaki Millîye muayyendir. Zaten bu Harbi Umumi milliyetler meselesi çıkarmıştır ki, 
Misaki Millî olmamış olsa dahi yine Avrupalıların ortaya koymuş oldukları bu kanun mu
cibince bizim taleplerimize müracaat etmeleri lâzımgelir. Halbuki şimdiye kadar hükümeti 
Milliyemizin akdettiği bir ahitname vardır. 

Suriye ile olan itilâfnamede Misaki Millînin icabatını muhafaza edemedik. Misaki Müh 
icabınca bizimle beraber bir toprak ve bir idare altında yaşamaları lazımgelen birçok Türk 
ve Kürtler vardır. Bunlar ise bizim Misaki Millimizin icabatma muhalif olarak Avrupalıların 
kabul etmiş oldukları Milliyetler Prensibine mübayin olarak Cenupta kalmışlardır. Yani 
bizden ayrı bırakılmışlardır, ayrılmışlardır. (Ayrılmaz sesleri) Onlar ayrılmamıştır. Cebren 
bizden ayırtümışlardır. Ayırmak istemişlerdir, hatırımdadır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. 

SIRRI B. (Devamla) - 93 Muharebesinde Gusine kasabası Karadağ'a ilhak edilmek is
tenilmişti. Ufacık olan bu kasaba Avrupa'nın bu kararma mümanaat etti ve silâhla hukuk
larını müdafaa etti ve mutlaka Hükümeti Osmaniyenin idaresi altında kalacağız, dedi. Av
rupa bu ufacık kasabanın emeli millisine galebe edemedi. Nihayet bütün Avrupa bütün sat-
vet ve azametiyle onu kabul etti ve onları mağlûp edemedi. Onların emeli millisi karşısında 
boynunu eğdi. Öyleyken (Kırcalı da onu yaptı sesleri) Antakya'da ve Suriye ile yaptığımız 
İtilâfname mucibince geride bıraktığımız kankardeşlerimiz arasında birçok kardeşlerimiz 
vardı. Bize hakimiyetimizi kanlariyle, canlariyle, mallariyle temine çalışmışlardır. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Biz hattâ eğer milleti ayrı ayrı hissi minnet beslemek lazımgelse zannede
rim ki; burada hikmeti vücudumuzu temin eder esbabm büyük kısmını Cenuptaki kardeş
lerimizin, vatandaşlarımızın mesaisi temin etmiştir. (Bravo sadaları, alkışlar) Öyleyken biz 
onları kendi düşmanlarının intikamına, süngülerine maruz bir halde bıraktık, şimdi inim 
inim inlemektedirler. Bunu kurtarmak, bu sehvi tashih etmek Heyeti mur ah hasamıza te-
rettübeden en büyük vazifedir. Zaten hatırımızda kaldığına göre; Puvankare bu Mukavele
namenin muvakkat olduğunu resmî bir surette söylemişti. İşte şimdi bir senedir ki ondan 
istifade etmenin sırası gelmiştir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) - Bütün âlem muvakkat olduğunu bilir. 
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SIRRI B. (Devamla) - Cenup hududunun tahdidine öyle gayrimantiki ve öyle gayriilmî 
haller vâki olmuştur ki, onun muhafazasına imkân yoktur. Büyük kasabalarımızı bütün 
Cenupta bırakmışlardır. İşte, ticaretiyle, kâr ve kisbiyle o kasabada yaşıyan ahali hepsi Ce
nupta kalmış, hepsi kardeşlerinden, babalarından, analarından ayrılmışlardır. Kimisinin 
babası, kimisinin kardeşi orada ve burada kalmıştır. Bu gayritabiîliği hiçbir milletin kanu
nu tecviz edemez. Biz bunu Avrupa'nın efkârı umumiyesine arz ettiğimiz zaman karşıhğın-
da alacağımız hüküm, her halde lehimize olacaktır. Bu Hinterlând işi, hükümetler ve mil
letler arasında o kadar mühim bir meseledir ki, tariften müstağnidir. Hattâ Aden'in Hin
terlandını tesbit edeceğim diyerek İngiltere bizden Kastamonu vilayeti kadar yer almıştır. 
İşte böyle gayrimeşru bir emele bile zemini tatbik bulan bu nazariyenin bizim en meşru ve 
en mantikî haklarımız için bize âzami fevaidi ve âzami hukuku temin edeceğine şüphe et
meyiniz. Hududun tesbitinde âmil olacak milliyet düsturu olduğu gibi bir de coğrafya ica-
batı vardır. Coğrafya ve Etnografya birbirinden tefrik edilemez, bunların icabatı birbirine 
muhtalit olarak tatbik edilir. Birinin icabatım terk etmek, ötekisinin de terkini icabettiriyor, 
meselâ; ötede on tane Arap vardır, beride yirmi tane Türk vardır diye böyle girintili çıkıntı
lı, olarak hudut çizilemez, böyle noktalarda zaruri olarak coğrafyanın vaziyetine, icabaüna 
tebaiyet edilir. 

NECİB B. (Mardin) - Bilâkis Arap yoktur. 

SIRRI B. (İzmit) - Olsa bile onun için Cenupta kalan hududumuzu hem milliyetin ve 
hem de coğrafyanın icabatı veçhile tesbit etmek en büyük emelimizdir, en kati emelimizdir. 
Bunu ehemmiyetle ve lâyetagayyer bir surette Heyeti Murahhasanızın nazarı dikkate alma
sı lazımgelir. 

İşte arkadaşlar; hududumuzu bu tarifi ilmî dairesinde tesbit ettikten ve dâhilde icrayı 
hükümet için kuyut ve şuruttan azade bir surette hakimiyetimizi tesbit ettikten sonradır 
ki; memleketimizin tapusunu almış olacağız. Yoksa bunun noksanı olursa bizim hakimi
yetimizi daima mütezelzil vaziyette gösterir. 

Sözüm, kabul ettiğimiz Misakı Milli mucibince bizden ayrı kalacak kıtaatı vatana gel
di. Bunlar milliyet prensipleri kaidesine göre teşekkül etmesi lazımgelen yeni yeni İslâm hü-
kümeüeri olması lazımgelir. Size kabul ettirmek için toplarına, tüfeklerine, haşmetlerine 
dayanarak, teklif ettikleri Sevr Ahidnamesinde dahi sekizinci sayfada aynen şu fıkra var
dır: "Mandater intihabı hususunda, cemaatlerin evvelce arzuları nazarı itibara alınmalı
dır." Bizden ayrılacak milletler isterlerse Mandater kabul ederler. İsterlerse kabul etmez
ler, isterlerse kendi basma icrayı Hükümet ederler, isterlerse bize iltihak ederler, isterler
se etmezler, bu ihtimalaün hepsi varittir. Fakat bunun haricinde Avrupalılar öteden beri 
fuzuli olarak, ben sana mandater olacağım diyemez. Diyecek olurlarsa yine kendi tarafla
rından ortaya konulan hukuku düvel rahnedar olur ki, bâtddır, mucibince amel olunamaz. 
Onun için bugün bizden ayrdmış kıtaatı islâmiye üzerinde mandaterlik, himaye iddiasında 
bulunan devletlerin müddeaları bizim nazarımızda hiçtir. Onların iddialarını sulh masasın
da tanıyamayız. Ancak ve ancak onlara tanıttıracağımız mesele; bizden ayrılan milletlerin 
istiklâli tammeleridir. İstedikleri gibi hareket edebilirler. Kendi hükümetlerinin şeklini iste
dikleri gibi tesbit edebilirler. Yoksa Avrupa devleüerinin arzusu üzerine onların reyine ceb
ren iştirak edemezler. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) - Misakı Milli hududu dâhilinde olduğu halde Musul 
elyevm İngilizin işgali altında inliyor. Bunun nazarı dikkate alınmasını Heyeti Murahhasa-
dan rica ederim. 

REİS - Söz vermiyorum. Söz vereyim söyleyiniz efendim. 

SIRRI B. (Devamla) - Diğer pürüzlü bir mesele de adalar meselesidir. Adalar; haritayı 
göz önüne getirdiğimiz zaman görürüz ki, âdeta Anadolu'ya bitişiktirler. Evvelce bu mese
leyi nazarı dikkate alan en benam siyasderimiz; onların eserinde okudum. Onların sözle
rini tekrar edeceğim; 
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Bu adalar Anadolu'nun denizde kalmış parçalarıdır. Binaenaleyh Anadolu'nun mukad
deratına tabidir. Anadolu hakkında ittihaz olunacak kararı düveli ne ise bu adalar da ona 
tabiatiyle tabidirler. Bu adalar ahalisinin bir kısmının ırkımızdan gayrı olması, hiçbir za
manda onlara başka zeminde iddia serdine meydan veremez. Mesela Sakız Adası, Midilli 
Adası... O adalarda meskûn ahalinin sekenesine göre tadad edilirse yine akalliyette kalır
lar. Onun için adaların her halde şimdiki muvakkat idarelerini nazarı dikkate almaksızın, 
gerek Lozan Ahitnamesi mucibince İtalya'nın elinde bulunan ve gerek Balkan Harbini raü-
taakıp Yunanlıların eline geçen adalar, her halde bu ilmî nazariyat yanında hallolunmalı-
dır. Yoksa âtide Anadolu'nun emniyetinden emin olamayız. (Kıbrıs'ı ne yapacağız? Sesleri) 
Tabikî söyliyeceğim. Ancak biz çıkmaz yola gitmek istemediğimiz için, Avrupalıları da hallî 
mesailde suhuletle karşılamak emeli hâlisanesinde bulunduğumuz için onlara bu adalar 
meselesinin tarzı tesviyesinde göstereceğimiz bazı suhuletler olabilir. Mesela mahallî muh
tariyetler suretiyle adalar meselesini halle iktiran ettirmek, yine aksamı vatandan birisini, 
her ne sebebe mebni olursa olsun, onu ecnebi idaresinde bırakmakla müsavidir. Bu hu
susu da Heyeti Murahhasamızın nazarı dikkatlerine arz ederim. Adalar içinde gayet mü
himim vardır. O da Kıbrıs Adaşıdır. 

Kıbrıs Adası Harbi Umumi İlanına kadar Devleti Aliyenin tahtı hükümranisinde idi. 
Ahalisi dahi gerek Hıristiyan, gerek Müslüman Osmanlı itibar olunurdu. Her nereye gider
lerse ellerinde Osmanlı pasaportu bulunurdu ve Kıbrıs Adası namına, İngiltere Hükümeti, 
Hükümeti Osmaniye'ye maktu bir vergi verirdi ve hattâ oradaki memurlar, Osmanlı Hükü
meti namına icrayı hükümet ederlerdi. Oradaki İngiliz memurları vazife esnasmda mesuli
yeti mucip bir şey yaparlarsa Osmanlı kanunlarına tevfikan tecziye olunurlardı. Bu adayı 
İngütere Hükümeti Harbi Umumi esnasmda hilafı uhud olarak kendine ilhak etti. Fakat bu 
karar dahi bizim nazarımızda makbul değildir. Biz el'an Kıbrıs Adasını Osmanlı biliriz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Osmani yok, Türkidir. 

SIRRI B. (Devamla) - Evet Türki. O vakitki tarihi Osmani üzerine söylüyorum. O vakit
ler Hükümet Kıbrıs'a bir kadı, bir müftü yollar, maarifi doğrudan doğruya nezareti altında 
bulundururdu. İngilizler, bu ilhak meselesinden dolayı adalardaki imtiyazatı İslâmiyeyi 
ref etti. Bütün evkafına, bütün maarifine, bütün müessesat ve mebanii diniyesine vaziyed 
etti. Onları hiçbü veçhüe Müslümanım diyebilecek bü halde bulundurmadı. Bütün kapıla
rı set etti. El'an böyledir. Halbuki Kıbrıs idaresinin ingilizlere muvakkaten terkini tesbit 
eden ahitname mucibince Kafkasya'da Batum, Kars, Ardahan veya bunlardan her hangisi 
Hükümeti Osmaniyeye iade edüdiği takdirde İngütere Hükümeti Kıbrıs Adasmı Hüküme
ti Osmaniyeye iade edecekti. Mademki Kars, Ardahan havalisi bugün bizim elünizdedü; bu 
itibarla afiden Kıbrıs Adasının da Osmanü idaresine geçmesi lazımdır. Anadolu'nun mena-
fü âliyesi namına heyeti Murahhasamız başka türlü bir harekete güecek olurlarsa elbette 
Kıbrıshlar vatanı asimin menaüi hafiyesini kendi nefislerinde topladıkları için bazı şeylere 
katlanabilüler ve ancak onun için de orada dinlerinin, maariflerinin ve âdatmm tatbikine 
mâni olunacak esbabm refini elbette rica etmektedüler. Hatta bu hususta, zannederim, 
Hariciye Vekâleti Celilesine bü de muhtıra verilmiştir. Şimdi ahitnamemizin şekli idaresini, 
şekli siyasisini ikmal ettim. Şekli dinîsine intikali kelâm ediyorum. Sevr Ahitnamesinde 
(Ahitname değü o, proje, paçavra sesleri) Evet ahitname değü, proje, paçavra tezyif etmek 
benden... Bol bol, ne kadar tezyif edici kelime varsa hepsini sarf ediniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - Avrupa'da murahhaslar ona lâstiklerini süecek. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) - Pek meşrutiyetçisiniz. 

SIRRI B. (Devamla) - Teşekkür ederim teveccühünüze, O ahitnamede, İstanbul'da,Ro
manya'da, Makedonya'da, Bulgaristan'da bulunan kardeşlerimizin, dindaşlarımızın mu
amelâtı şer'iyesini gösterir bazı fıkarât vardır. Fakat, o fıkarât adeta değü, sarihan, yani his
siyatı düıiyeme mağlub olarak söylüyorum. Buna tahammül edemiyenler her halde mazur 
görsünler. (Devam, sesleri) 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Burası müslüman Meclisidü. 
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SIRRI B. (Devamla) - O ahitnamede, paçavrada Müslümanların Babımeşihata olan ra
bıtaları büsbütün kesiliyordu ve adeta demek istiyorlardı ki; Meşihatın, kendi siyasi ve ida
ri hudutları haricinde bulunan memleketlerdeki Müslümanlar üzerinde teftişi dini icrasına 
hakkı yoktur. Babımeşîhat demekle, onların neyi muradetmek istedikleri hepimizce ma
lûmdur. (Şüphesiz sesleri) Bu iddia ise hiçbir zaman, hiçbir veçhile feragat edemiyeceğimiz 
bir hakkımızı daha fazla esbabı sübutiyesiyle, delâiliyle iddiaya zemin teşkil etmektedir. Biz 
Müslümanlık hasebiyle, onlarla hiçbir zaman rabıtamız kalmamıştır. Biz onlara merci ol
maktan uzaklaşacağız. Onlar bize müracaat edemiyecektir. Korkuyorum, tabir bulamıyo
rum. Hocalarımız bunu daha iyi düşünsün. Yani bizim siyasi, idari hudutlarımız haricinde 
kalan müslümanların Meşihata ve dolayısiyle Makamı Hilâfete rabıtalarının kat'edilmesini, 
eğer bizim tasvib etmekkğimize cevazı şer'i varsa diyeceğim yoktur. (Cevazı şer'i yoktur ses
leri) Yoksa bu paçavrada mezkûr olan kuyuda göre düşmanlarımız, bizim idari, siyasi olan 
hudutlarımızın haricinde kalmış muvahitleri bizden ebediyen ayırmak ve daima makamı 
Hilâfete in'itaf etmekte bulunan nazarlarını başka taraflara çevirmek emellerinde oldukla
rını hatırdan çıkarmıyalım. 

REFİK B. (Konya) - Muhafızları Hazreti Allah'tır. 

SIRRI B. (Devamla) - Bu, geçen defa maalesef düşünülememiştir. Bu defa bu hususa 
kemali ehemmiyetle Heyeti Murahhasamızın nazarı dikkatini celbederim ve çok istirham 
ederim, azimetten evvel bu cihetinin esbabı şer'iyesini erbabı ile istişare buyursunlar. 

Sonra son söz olarak söyliyeceğim : Bizden ayrılarak müstakillen birer Hükümet teşkil 
edecek olan akvamı islâmiye ile aramızdaki münasabatın tesisi hususunda hiçbir zaman 
Avrupalılar m müdahelesini kabul etmemek lâzımdır. Yapacağımız muahedede Irak ile, Su
riye ile şu olacak, Hicaz Hükümeti ile şu olacak gibilerde bir madde koymamalıdırlar. Biz 
İslâm hükümetleri ile başbaşa vererek, hasbıhal ederek aramızda ahitnameler yapacağız 
Müslümanların araşma, Avrupalıların girmesine katiyen müsaade olunmaması lâzımdır. 
Müslümanların âtisi içm bu ciheti Heyeti Murahhasamızın nazarı intibahına arz etmeyi ve
cibe bilirim. 

OSMAN B. (Lazistan) - Heyeti Murahhasa hakkında rüfekayı kiram izahatta bulundu
lar ve hatırlarına gelen bazı temenniyatı da izhar ettiler. Bendeniz bu hususta uzun boylu 
söz söyliyecek değilim. Yalnız iki şey hatırıma geldi ve bu iki meseleyi Heyeti murahhasa
nın nazargâhına arz edeceğim. Birincisi, üç seneden beri bizim kanımızı akıtmak suretiyle 
bizi bu mücadeleye mecbur eden Avrupa olduğunu hepimiz tasdik ederiz. Biz hiçbir kim
senin hakkına tecavüz etmiyoruz. Onlar bizi icbar ettiler. Dünyada en meşru, en mukad
des tanınan esasatımızı müdafaa ettik ve hamdolsun bugün milletimizin sayesinde büyük 
bir zafere nail olduk. Memleket bu zaferi istihsal etti. Fakat memleketin her tarafı harabol-
muştur. Ve büyük zararlar görmüştür. Binaenaleyh bizim birçok borçlarımız vardır. Ben
deniz Heyeti murahhasadan, nazarı dikkate almamışlardır kaydiyle söylüyorum neleri na
zarı dikkate aldıklarından haberimiz yoktur. Yalnız burasmı ehemmiyetle nazarı dikkate al
malarını gayet mühim olduğu için arz etmek mecburiyetindeyim. Bizim birtakım borçları
mız vardır. Bittabi bunları vereceğiz. 

BİR SES - Hayır hayır borcumuz yoktur. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Hatta tamirat için biz para istiyelim. 

OSMAN B. (Devamla) - Heyeti Murahhasamızın şeraiti suihiyeyi akdettiği tarihten iti
baren bu borçları onlar bizden istemeye kalkışacaklardır. Bir defa Heyeti Murahhasadan 
borçlarımızın, düyunatımızm lâakal yirmi sene tecil edilmesinde ısrar edilmesini teklif ede
rim. Tamirat meselesinde, bu arz ettiğim noktada Heyeti Murahhasamız her ikisini karşı
laştırarak bir çarei tesviye bulurlarsa ki; bu, mütehassısların vazifesidir ona karışmıyo
rum... 

RAGIB B. (Kütahya) - Tamiratı karıştırmayın. Tamirat ile düyunat ayrı ayrı şeylerdir. 

OSMAN B. (Devamla) - Bendeniz karıştırmıyorum. Bir arkadaşımız tamirat meselesi 
dediler. Bendeniz de diyorum ki; tamirat meselesi gayet mühimdir. Tesviyei düyun ile onun 
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arasında Heyeti Murahhasamız bir çarei hal bulurlarsa bunu da hallederler. Bir de Heyeti 
Murahhasadan rica ederim; bizim eskiden akdettiğimiz mukavelâtı maliye vardır ve bunla
rın şüphesiz şeraiti tediyesi başka başkadır. Bir kısmının mahalli tediyesi itibariyle mem
leketimiz haricinde tediyesi meşruttur. Harbi Umumiden evvel bu, o kadar haizi ehemmi
yet değildi. Çünkü dünyada az çok siyasi, malî iktisadi bütakım muvazeneler teessüs et
mişti. Fakat Harbi Umuminin yaptığı tahribat neticesi olarak dünyada iktisadiyat altüst ol
muştur. Büçok memleketlerde harabiyet baştanbaşa bellidir. Bazı memleketler ise Harbi 
Umumiye gümedikleri veyahut iştüakleri başka bir şekilde, siyasi bü şeküde oldukları için, 
kendi memleketlerindeki sanayi ve müessesata istinaden paralarını kendi memleketlerine 
cemetmişlerdü. Altınları kendi ceplerine ithal etmişlerdü. Bundan kambiyo muamelesi hâ-
sü oluyor. Meselâ bugün Heyeti Murahhasamıza İngiliz lüası üzerinden harcırah veriyoruz. 
Halbuki mukavele akdedilmiş ise ve o mukavelenin mahalli tediyesi Londra veyahut İsviç
re ise ve yine bizimle o mukavele üzerine görüşülecek ise bugün beş, altı, yedi, belki de se
kiz misli bü farkla tediyei düyuna mecbur olmak vaziyeti karşısında kalacağız. Bunun için 
heyeti murahhasamızdan rica ediyorum ki: onlar sizin karşınıza Sevr Muahedesi üe çıkar
lar ve derler ki, efendüer: Biz size karşı Sevr Muahedesini tadü ile çıkıyoruz. Bendeniz ha
tırıma gelen bü şeyi arz etmek isterim ki: böyle bü teklü karşısmda onlara, o efendilere der
siniz ki, efendüer Sevr Muahedesi ve onu akdedenler tarihe intikal etmiştir. Binaenaleyh 
Sevr Muahedesi üzerinde gerek tadilen ve gerek başka bü surette görüşmek imkânı yoktur, 
biz Lozan'a gelmişizdü. Lozan Muahedesini akdedeceğiz. Binaenaleyh eski mukaveleleri, 
muahedeleri akdeden hükümet tarihe intikal etmiştü. Binaenaleyh bu mesele de mevzu
ubahis değildü. O mesail ve ondan mütevellidolan mesail ve borçlarımız, yeni teşekkül et
miş olan yeni Türkiye Devletinin prensipleri daüesinde vaz'ı müzakere olunabilü ve o su
retle halledilebihr. Tahminim budur. Şüphesiz bütün millet, bütün Meclis Heyeti murah
hasamıza muzahüdü. Bahusus Heyeti Murahhasamız Reisi bulunan İsmet Paşa Hazretle
ri bü ordunun kumandanı idiler. Binaenaleyh kendüeri orada müşkül vaziyette kaldıkları 
zaman icabederse yine Lozan'dan ordularına emir verebilüler. 

REİS - Efendim söz Mehmed Vehbi Efendinindü. Fakat müsaade buyurursanız, bü şey 
arz edeceğim. Dersim Mebusu Diyab Ağa; şimdi söz isterim, çünkü; rahatsızım, diyorlar. 
Bu meseleyi eğer muvafık görüyorsanız... (Muvafık sesleri) 

Vehbi Efendi! Muvafakat buyuruyor musunuz? 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) - Pekâlâ. 

DİYAB A Ğ A (Dersim) - Efendiler kusura bakmayınız ben ihtiyarım. Hepimiz biliyoruz 
ki, ve söylüyoruz ki, dinimiz, diyanetimiz, aslımız ve neslimiz hep bücür. Bizim içimizde 
ayrılık, gayrdık yoktur. İsmimiz de, dinimiz de, Allahımız da büdü. Ağzımıza gelen de bu
dur. Ne diyeyim efendün? Hepinize söz söylemek için ben takat getiremem. Hepimizin ha
limize göre söyüyecek sözlerimiz vardır. Hele bu haller bertaraf olsun... Bü kere bu haller 
bertaraf olsun, Allah da hepimizin hallerine yardım eder. Allah doğrunun muinidü. Bende
niz ihtiyarım kusura bakmayınız. Halimize göre sözlerimiz vardır. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Sulh hakkındaki fikriniz nedü? 

DİYAB A Ğ A (Devamla) - Ama bugün dinimiz de, diyanetimiz de kitabımız da, hep bü
dü. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) - Murahhaslardan ne istiyorsunuz. 

SIRRI B. (İzmit) - Söyledi ya... 

NECATİ Ef. (Lâzistan) - Murahhaslardan ne istiyorsunuz. 

DİYAB A Ğ A (Dersim) - Allah muinleri olsun. Hangini münasip görmüş ise öyle etsin. 
Hamdolsun gidenler düıirü, diyanetini bilü adamlardır. Heyet içinde bulunanlar, zannede
rim, kendi dinine, diyanetine hiyanet etmek istemez. (Alkışlar) Hepimiz büiz. Ne Türklük, 
ne Kürtlük dâvası vardır. Hep büiz, kardeşiz. (Bravo sadaları, alkışlar) Bü kişinin beş on 
oğlu olur. Büi Hasan, biri Ahmed, büi Hüseyin büi Mehmed isimli olabilü. Fakat hep bir 
insandırlar. Biz de öyleyiz. Yoksa ayrı, gayrımız yoktur. İsmimiz Hüseyin, Mehmed, hepsi 

336 

TBMM KUTUPHANESI



bir ananın, bir babanın oğludurlar. (Bravo, sesleri) dinleri, diyanetleri, kabileleri birdir. 
Ama düşmanlar bizi birbirimize sardırmak için tuzaklar kuruyorlar. Sen söylesin ben böy
leyim filân diye hile yapıyorlar. Bunda ne fayda var? Ne kadar ileri giderse o kadar iyidir. 
Birbirimizle iftihar ederiz. Biz bir kardeşiz. Bizim dinimiz, diyanetimiz birdir. Bâzıları bilmi
yorlar, birçok şeyler söylüyorlar ama, onlar bilmiyorlar, öyle değildir. Lâ İlahe İllallah Mu-
hammedin resulullah işte bu. (Alkışlar bravo sedaları) 

VEHBİ Ef. (Konya) - Efendim Sırrı Bey pek mühim bir meseleyi hatırlattı. Ona dair bir 
cümle söyliyeceğim. Buyurdular ki; mahut Sevr paçavrasında düşmanlarımız hududumuz 
haricinde kalan müslümanlarla, Hükümatı İslâmiye ile alâkamızı kesmek istemişlerdi. 
Efendiler Hilâfeti şer'iyenin bütün Müslümanların hukukunu müdafaaya bir hakkı şer'isi 
vardır ve bu, bizim dinimizin icabatındandır ve bütün Müslümanların Hilafeti şer'iyeye bir 
irtibatı maneviyeleri vardır. Bunun kırılmak imkânı yoktur. Ne zaman Müslümanlar tüke
nirse eliyazü billâh Cenabı Hak âfetten muhafaza buyursun o irtibatı manevi o zaman ke
silir. Öyle olmayınca maşrıkta olan, magripte olan Müslümanların her halde bir irtibatı ma
nevisi vardır. Fakat efendiler; irtibatı mânevinin devamı irtibatı maddi ile olur. Yalnız ir
tibatı mânevi kâfi olmaz. İrtibatı maddi ile onu tezridetmek lâzımdır. Bu irtibatı maddi de 
hilâfet tarafından onların hukukunun maddeten muhafazası, onların da maddeten huku
ku hilâfeti tanımasiyle olur. Bunun için onlar, ayıralım deseler de hiçbir zaman ayıramaz
lar. Hilâfetin onların üzerinde olan nezaretini kat'edemezler. Hiçbir sebep, kat'ı imkanını 
mümkün kılamaz ve olamaz. 

İkinci bir mesele efendiler, arkadaşlardan bâzıları hukuku adliyeden bahsettiler. Biz 
öyle bir din ile mütedeyyiniz ki o din bize emrediyor ve diyor ki; hukukta İslâm, Hıristiyan 
cümlesi müsavidir. Hiç kimsenin kimseden farkı yoktur. Biz böyle âli bir dine malik iken 
şahsımızda tatbik ettiğimiz bir hükmü içimizde bulunan diğer anasır hakkında tatbik etti
ğimiz halde, kendimize tatbik ettiğimiz hukuktan onları ayırmadığımız halde, onlara başka 
hukuk temin edeceğiz diye müdahale etmekten daha ziyade insaniyetsizlik yoktur (Bravo, 
sesleri) 

Bir millet ki, kendine tatbik etmiş olduğu hükmü aynen içinde bulunan anasırı saire-
ye de müsavat ile tatbik etmek isterse, o millete kapitülasyon diye bir şey sokmaya çalış
mak kadar dünyada insafsızlık yoktur. Ama bu şimdiye kadar neden olmuş efendiler? Hü
kümeti sâhfenin, yani, bundan evvelki hükümeüerimizin ve heyeti vükelânın aczi ve za'fı 
bu halleri icabettirmiş veyahut erbabı umurun bu gibi ahkama vukufsuzluğu veyahut vu
kufu varsa da yolu ile müdafaadan aczi bunları tevkdetmiştir. Efendiler; dünyada başka bir 
millet gösterebilirlerini ki; kendi nefsine tatbik etmiş olduğu cümle hukuku içinde olanla
ra da müsavi surette tatbik etsin? Böyle ne bir din ne bir millet ve ne hukuk gösteremez
ler. Bunun için içtimai İslâmiye, cümlenin adaletini temin etmiştir. Bunu teklife hacet yok
tur ve teklif ederlerse haksızlıktır. 

Soma efendim; üçüncü olarak söyliyeceğim kelime; arkadaşlardan birisi eski borçlar
dan bahsetti. Efendiler bu Hükümetin borcu yoktur. (Bravo sadaları) Bu, Hükümeti Cedi
dedir ve Avrupa ile bir borç hakkında bir mukavelesi ve bir muahedesi yoktur. Evet; eski 
İstanbul Hükümeti zamanında Avrupa'dan bazı istikrazlar vukubulmuş, mukavele ve mu
ahedeler olmuş, onu imza eden Hükümeti bulsunlar, oradan istesinler. (Bravo sadaları, al
kışlar) Bize eski milleti, eski imparatorluğu, bütün memaliki iade ederlerse o zaman borç 
düşünülür. (Bravo sesleri, alkışlar) Yoksa efendiler rica ederim, dinlemenizi rica ederim. Bu 
Hükümet eski Hükümetin enkazı üzerinde mi teşekkül etmiştir? Yeniden mi meydana gel
miştir? (Yeniden meydana gelmiştir sesleri) Yeniden meydana gelmiştir. Defteri, kuyudu, 
her şeyi yeniden meydana geldiği için bu Hükümet Avrupa'ya karşı hiçbir şey tedeyyün et
memiştir ve edemez. Sonra efendiler; İzmir'den Sakarya'ya gelinceye kadar yanan evler, yı
kılan köyler... 

MEHMED HASİB B. (Maraş) - Hoca Efendi, bizim memleketler de öyle oldu. 

VEHBİ Ef. (Devamla) - Onu da söyleyeceğim. Yanan evler, yıkılan köyler, sönen ocak
lar hangi esbaba mebni olmuştu? Mütareke ahkâmında Anadolu'ya asker çıkarmaya dair 

337 

TBMM KUTUPHANESI



bir fıkra var mıdır? Böyle bir fıkra olmadığı halde, Anadolu'yu Müslümanlara terk ettik
leri halde neden Yunan! üzerimize kışkırtıp Sakarya'ya kadar getirdiler? Ve bu memleket
leri, kasabaları, köyleri, evleri tahrip ve bu kadar insanları mahıv ve bu kadar milletin al
tı yüz seneden beri iddihar etmiş olduğu emvalini Atina'ya taşırken neden bakıp durdular 
ve müsamaha ettiler? Yunanın yapmış olduğu mezalim ve zarara karşı elbette ve elbette 
murahhaslarımızın hiç olmazsa beş yüz milyon lira bir tazminat istemeleri lazımdır. (Han
deler) 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Zararlar onunla kapanmaz Hoca Efendi. İki bu
çuk milyar ister. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Devamla) - Rica ederim, ben maliyundan değilim. Muhasebe me
muru da değilim. Buna dair Heyeti Murahhasanın ne isteyeceğinden de haberim yok. Ben 
kendi kanaatim olarak beş yüz milyon lira istiyorum. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. - İngiliz altını. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Devamla) - Hükümet olur ki, milyar ister. Tabiî Hükümet hesa
bını yapmıştır ve Hükümet istiyeceğini istiyecektir. Ben kendi kanaatimi soyuyorum. Lâkin 
efendüer şunu büüıiz ki; beş yüz müyon lüadan aşağı Heyeti Murahhasamız isterse ve bun
dan aşağıya razı olursa, ben mület namına razı değilim. (Alkışlar, bravo sadaları.) 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Senin gibi bü murahhas göndermek lâzım. 

ZAMİR B. (Adana) - Muhterem arkadaşlar bu kürsü hitabete çıkan arkadaşlarımız bü-
çok meseleleri söylediler. Bendeniz öyle zannediyorum ki bâzı noktalar kaldı. Bunlar hak
kmda Heyeti Celüenizin tenevvür etmesi çok lâzımdır ve memleketin menafii iktizasından
dır. Paşa Hazretleri bu kürsüde buyurdular ki, bizim hututu esasiyemiz misakı Mülîdü. 
Evet şüphe yoktur ki Heyeti Celileniz gibi, bütün mületüı gayesi de budur. Bazı zaruret ne
ticesi, muvakkat bü zaman için hudut haricinde kalan ve adedleri üç yüz binden fazla (Beş 
yüz bin sadaları) Evet muhterem arkadaşlarımın söyledikleri gibi beş yüz bine karıp Türk 
kardeşlerimiz, hudut haricinde kalmıştır. Şüphesizdü ki yapüan bü itilâf ve bü zaruret ne
ticesi idi. Buna kanaatim vardır. Biz arkadaşlar, bü hak isüyoruz. Şüphe yoktur ki, bu hu
dut haricinde kalan kardeşlerimizin böyle hudut haricinde kalmaları, bizim kalblerimizde 
de bü ukde olarak kalacaktır. Ve hiçbü vakit bu kardeşlerimizi, bu ırkdaşlarımızı unutmı-
yacağız ve bizimle samimi bü dostluk tesis etmek istiyen devletler ve mületler bunu bilme
lidirler ki; böyle yüreğimizde bü ukde kaldıkça, onlarla aramızda bü dostluk devamına im
kân yoktur. Çünkü davamız haktır. Arkadaşlar biz bü hak istiyoruz ve hak için meydana 
atılmışızdır ve bizim hiç kimsenin ne maunda, ne canında ve aharın arazisinde bü gözü
müz yoktur. İstediğimiz bü haktır. Bütün dünyanın kabul etmiş olduğu bü haktır. Biz bu 
hakkı iddia etmekle beraber, bütün dünyanın ortaya attığı prensipleri müdafa ediyoruz de-
mektü. Davamız haktır. Hiçbü vakit beş yüz bin kadar olan Türk kardeşi erimizin hariçte 
kalması doğru bü şey değüdü ve bu halin böylece devamı daima Ueride ihtilâfı mucib ola
caktır. Bizimle dost olmak istiyenlerle aramızdaki samimiyetimizi daima bozacaktır. Ben
deniz Paşa Hazretlerinden çok rica ediyorum ve bu meselenin samimî bü surette halledil
mesi de çok muhtemeldü, bunu kendilerinden bilhassa istüham ediyorum ve bütün millet 
de bu meselenin bu suretle hallini bekliyor. 

SÜLEYMAN NECATİ B. (Erzurum) - Efendim Şark siyasetinin safahati mümeyyizesin-
den büisi de, akalliyetler namı altında Türkiyeyi parçalamak ve Asya'yı yutmak meselesi ol
duğu cümlenizce malumdur. Son muzafferiyetimiz üzerine bize tebliğ edüen notada, yine 
bu nokta üzerinde düşmanlarımızın nazarlarını tesbit ettiklerini görüyorum ve hatta ırki 
ekalliyet meselesinin de buna üâve edildiğini görüyorum. Bu mesele, mevcudiyeti müliye-
miz için gayet ağır bü noktai nazar olduğundan ve bendenizi buraya gönderenlerin büyük 
bir kısmı da Kürt olduğundan, burada o vatan kardeşlerinizin hissiyatına tercüman olmak 
üzere; bu kefime üe düşmanlarımızın Üade etmek istediği maksadı dilim döndüğü kadar arz 
edeceğim ve bu suretle kitlei müliyenüı ne düşünmekte olduğunu Heyeti Âliyenize ve has
saten Heyeti murahhasamızın nazarı dikkatine arz etmiş olacağım. 
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Bir Garp âliminin dediği gibi en âdilâne tarzı tesviye, içtimai vaziyetlere hürmetle yapı
lacak tarzı tesviyelerdir. O halde efendiler, düşünelim. 

Acaba ırki akalliyetler namı verilen bu mesele ne olabilir? Ve bu ırki akalliyetler, aca
ba vaziyeti içtimaiyeleri itibariyle, bütün Türkiye'yi teşkil eder kütlei umumiyeden ayrı bir 
mecmua halinde midirler? Yoksa maddi ve manevi msanları sevk ve idare eden, içtimai ve 
iktisadi esaslar dolayısiyle yekvücut yekdiğerinden gayri kabili tefrik bir kül mü teşkil edi
yorlar? Bendeniz bu nokta üzerine, noktai nazarlarınızı celbetmek isterim. Malûmuâlileri-
dir ki efendiler; milletleri yekdiğerinden ayıran âmillerden birisi tarih, birisi de şüphesiz ik
tisadi vaziyetlerdir. Biz tarihin pek derin ve hattâ muzlim noktalarma kadar nazarımızı 
temdidedersek göreceksiniz ki: kürtlerin tarihi daima Türklerle beraberdir. (Şimdide öyle 
sadaları) Evet arz edeceğim. 

Doktor Profesör (Zeç) gibi müdekkiklerin tetkikatı ilmiyesiyle sabit olmuştur ki: Erme
nilerin vilayatı Şarkıyeye hicretinden iki bin sene evvel orada yerleşmiş ve orada büyük bir 
medeniyet tesisine muvaffak olmuş olan Turam" bir kavim mevcuttur ve bugün Kürt deni
len insanlar o kavmin ahfadıdır. 

Bu, tarihin kabul ettiği hakikatlerdendir. Binaenaleyh Türk ile Kürt ayrı bir kavim de
ğildir. Bir.. İkincisi; vakıa tarihi tetkik ettiğimiz zaman, edvarı kadimede, Kürt namiyle bir 
isme tesadüf edilmemektedir. Malumuâliniz tadvarı kadimede, Irak'ta Farisilerin -ki Tura-
nidirler- tesis ettikleri Hükümet bir zaman soma, yerlilerin isyanı üzerine dağılmış ve da
ğılan bu anasır. Şimal dağlarına doğru çekilmişlerdi ve tabiî bu mağlûbiyetin neticesi ola
rak müteferrik bir halde dağlarda yaşıyorlardı. O sırada Şark'tan gelen Midya Türkleri, ha
nilerle birleşerek muazzam bir Hükümet teşkil ettiler ve onlar Asuriler üzerine hücum etti
ler ki o da malûmdur. O zaman Asurilere karşı büyük bir kinle memlû olan bu heyeti iç
timaiye, bu ordular, Turanlı olan İranilerin doğrudan doğruya hizmetine girdiler. İraniler, 
bunların kahramanlıkları karşısında mephut kaldılar. Onlardan dolayı İraniler, bunlara 
Fariside kahraman manasına olan (Kürt) namını verdiler. Yoksa bunlar Türklerden ayrı bir 
millet değildir ve tarih bu noktayı sureti katiyede tesbit etmiştir. (Bravo sadaları) Sonra 
Van'daki yazma taşlar, bu kavminecibin âsarmdandır. Ermenilerin bu baptaki iddiaları hi
lâfına Profesör (Zeç) in tetkikatiyle sureti katiyede sabit olmuştur ki, bunlar Kürtlere aittir. 

Şimdi islâmdan sonraki tarihi tetkik edersek görürüz ki, daima Türk ile Kürt beraber 
yürümüş ve İslamiyet tarihini beraber yapmışlardır. (Bugün de öyledir sadaları) Ve bugün 
de Kürt heyeti içtimaiyesinin kalbine girecek olursanız onların kalblerinde bu milletin ta
rihinden ve emellerinden başka hiçbir şey ve hiçbir şeyin yeri yoktur. (Alkışlar) 

Vaziyeti içtimaiyeye gelince : Kürt heyeti içtimaiyesi asırlardan beri İslamiyetten son
ra gelen Türklerle o kadar karışmıştırlar ki, bugün ikiye tefrik edilen millet yine yekvücut-
tur. Bugün öyle bir Türk yoktur ki, dayısı, damadı veyahut yeğeni Kürt olmasın. Ve öyle bir 
Kürt yoktur ki onun damadı, yeğeni veyahut dayısı Türk olmasın. Binaenaleyh benim an
nem Kürt... Beni annemden nasıl ayırırsınız? Ve annemden nasıl olur da, Avrupalıların bir-
takun entrikaları ve icatkerdeleri olan birtakım efsaneler arkasından gider? Bunun imkâ
nı yoktur. Bu esaslar, birtakım Avrupa entrikacılarının uydurmalarıdır. Heyeti Murahha-
samız bu hususatı vesaiki lazımesiyle, onların nazarı dikkatlerine arz etmelidir ve vaziyeti 
içtimaiye hilafında vukubulan bu iddiaların butlanı fiilen sabit olmuştur. Nitekim Sevr pa
çavrası meydandadır. Bizim en zayıf bulunduğumuz anlarda ve daha Meclisi Âlimiz teşek
kül etmediği zamanlarda İngilizlerin o kadar teşvikat ve tergibatına karşı bu paçavra çiğ
nenmiş ve üzerlerine atılmıştır, (alkışlar) Tarihî olan maruzatımın delâili, zamanımızdaki fi
ili tecelliyattır. Sonra iktisadi noktai nazarlardan da düşünürseniz Türkler ve Kürtler gay-
rikabili tefriktir. Orada ne Türk Kurtsuz, ne Kürt Türksüz yaşıyabilir. Bunlar o kadar birb
irine girift olmuştur ki, hem kan suretiyle, hem tarih münasebetiyle, hem milliyet ve hem 
de din itibariyle tamamiyle yekvücutturlar. Sonra diyanet hususunda daha fazla söz söyle
meye lüzum görmem. Bu herkesin malûmudur. Binaenaleyh hulasaten Heyeti murahha
sanın nazarı dikkatine arz ederiz ki, memleketimizde ırki akalliyetler yoktur. Bunu icade-
denler, maksadı mahsus üzerine icadetmişlerdir. Bunlar üzerinde münakaşa etmeye hatta 
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bunların sözünü dinlemeye dahi Kür derin tahammül edemiyeceğini en kati Usan ile söyle
sinler. 

DURAK B. (Erzurum) - Efendün arkadaşlarım bu hususta büçok söz söyledüer ve her 
noktaya temas ettüer. Hattâ zannediyorum ki, bendenize söz kalmamıştır. Fakat söz iste
miştim. Tabu adet yerini bulsun diye bükaç söz söylemem icabediyor. Efendüer! Geçümiş 
olduğumuz safahat cümlemizin malumudur. Biz pek acı, pek muzlim, pek karanük gün
ler geçüdik. Düşmanlarımız bizim aleyhimize bugün, dün, geçen Harbi Umumide daha 
bundan evvelki harblerde düşmüş değildü. Efendiler! Tarihe atfı nazar edersek düşmanla
rımız üç yüz seneden beri bizi parçalamak istiyorlardı ve zaman zaman fırsat buldukça her 
gün, her saat bü parçamızı koparıyorlardı. Efendüer! Çok güzel büüsiniz ki, koskoca bü 
Osmanlı İmparatorluğu Afrika'dan alınız Asya'dan geçiniz, Avrupa'dan geçiniz Viyana sur
larına dayanan hududa bakınız, memleketimizin vüsati ne idi? Buralarım parça parça kö
pekler gibi bizden kopardüar ve son zamanda bizi öyle bü hale soktular ki, mütarekeden 
sonra memleketimizin artık en ortasma, harimüsmetine kadar sokuldular ve taksimatlar 
yaptılar. Bizi bütün bütün parçalamaya kalkıştılar. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Fakat harünüsmetimizde boğuldular. 

DURAK B. (Devamla) - Fakat efendiler; bunların sebeplerini pek güzel biliyoruz ki, bu 
parçalanmanın sebebi yalnız saltanatlar idi, bu saltanatlar bizi parçaüyordu. Evet bü Sa
ray vardı.. O Sarayın etrafına bütakım adamlar dolmuştu. Kemikçiler, pay kapanlar. Evet 
onların kâşaneleri, onların köşkleri, onların sarayları, onların cariyeleri, çalgüarı, raküarı, 
içkileri vardı. Bu zavallı çarıksız millet evet; yine yarım çarık giyiyordu. O Saraydaki sul
tanları, adamları, o haşmeti, o dârâtı besliyordu. Ne çare mület bümiyordu, bümiyordu, ne
yi bilmiyordu, efendiler? Bümediği bir şey vardı. Her hangi bü yola gittiğini bilmiyordu. 
Çünkü cahildi. Efendiler iyi büüıiz ki, insanları felaketler intibaha davet ederler. Bizim üze
rimizden asırlardan beri felâketler geçti, geçti, geçti. Fakat zaman zaman da bize intibah 
geldi. Cenabı Hakka çok şükürler olsun ki uyandık. Bir daha öyle uyumuyacağız. (İnşallah 
sesleri) Efendiler! Son zamanda bizi parçaüyacakları zaman, zaten projelerini çizmişlerdi ve 
her tarafa kara çizmelerini, kara gözlerini soktukları zaman artık mület yıkmış, kırmış ve 
her şeye veda etmek istemişti. Veda etmekle istediği şu idi: Ya ölüm! Ya istiklâl!... Evet mil
letin hiçbü şeyi yokken, topu yokken, silahı yokken, cephanesi yokken, hiçbü şeyi yokken, 
hepsini elinden almışlarken, evet, millet toplandı, didindi, ne yapü yaptı koskoca bü ordu 
meydana getüdi. Bendeniz çok âlâ takdir ediyorum ki, bugün Türk Ordusu Avrupa'nın As
ya'nın, en güzel, en kuvvetli ordularından büüıi teşkü ediyor. (Alkışlar) 

Evet efendüer; bugün o süngü bizde mevcudoldukça bütün dünya bizim karşımızda 
titriyecektü. Efendiler! Yalnız bugün nüfusen küçüğüz, fakat kudreten, kuvveten çok bü
yüğüz ve çok yükseğiz (Tabu sesleri) Türk ölmediğini ve ölmiyeceğini bütün dünyaya ispat 
etmiştir. İşte bugün meydandadır. İşte bütün dünya görüyor ki Türk ölmedi ve ölmiyecek-
tü, yaşayacaktır. 

Efendüer! İşte bu nokta nazarı itibara alınırsa bugün Avrupa'ya gidecek arkadaşları
mız, Sulh murahhaslarımızın karşısında Avrupa hükümetlerinin eskiden bize yaptıkları gi
bi bü şey yapamıyacaklarını pek güzel bilüler. Evet efendüer; biz memlekette adlî, iktisadi, 
malî kapitülâsyonları kaldırarak attık, yıktık, bunları bü daha kabul etmiyeceğiz. Onlar 
bilmiyorlar mı ki; biz bü İmparatorluk zamanında bü aile idik. İçimizdeki aile reisimizin 
bize karşı yapmış olduğu tahakküme tahammül edemiyerek kırdık, yaktık, yıktık. Bü aüe, 
bü aile reisinin kendisine yaptığı tahakkümü kabul etmezse, başkasının yapmak istediği 
tahakkümü kabul eder mi? Buna imkân var mıdır? Bunu Avrupa güzel takdü etmeli, ben
deniz buradan bütün Avrupa'ya ve cihana ilân ediyorum ki; Türkiye'de artık kapitülâsyon
lar gibi öyle bütakım entrikalara ve saüelere boyun eğecek tek bü fert yoktur. Ona cevap 
verecek süngüdür, süngüdür. Efendiler! Bu hususta uzun söz söylemek istemiyorum. Çün
kü lüzum yoktur. Yalnız arz edeyim ki; Türklerin bü amali milhyesi vardır. Amali müliye 
diyorum. Nazarı dükkatinizi celbederim. Tekrar ediyorum; Türkler amali milkyeleri hilâfın
da katiyen bir şey kabul etmiyeceklerdü. Bunu bütün Avrupa bilsin. Murahhaslarımızın bi-
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zim amali rnilliyerniz dahilinde hukukumuzu müdafaa edeceklerine bendeniz katiyen 
ümidvarım ve eminim, ona şüphe yoktur. Çünkü murahhaslarımız da bizim gibi yanık ve 
bizim gibi vazifeye alâkadardırlar. Buna hiç şek ve şüphem yoktur. (Bütün Meclis de öyle
dir sadaları) Evet! Bütün meclisin itimadının berkemal olduğuna katiyen şek ve şüphesi 
yoktur. Yalnız oraya gidecek murahhaslarımıza arzu ettiklerini verdik. Harcırahlarını ver
dik, yevmiyelerini verdik. Her şeylerini ikmal ettik. Onları selâmetliyeceğiz. Yarından soma 
inşallah yolcudurlar. Fakat kendilerinden evvelce rica ediyorum. Burada arkadaşlarımızın 
söyledikleri sözleri nazarı dikkate alarak bilhassa benim arz ettiğim gibi amali milliyemizi 
nazarı dikkate alarak inşallah bu meseleyi muvaffakiyetle intacederek buraya gelirler. Ve 
hepsi bu memleketin, bu vatanın pırlantadan yüzük kaşları olurlar. Şayet efendiler! Mu
rahhaslarımız âmâli milliyemizi unutarak -Unutmazlar ya- fakat unutarak her halde mâli 
milliyemizden en ufak bir şey feda ederek buraya dönerlerse -her halde onu da Meclisi Ali
nizin kabul etmiyeceğine eminim, ona şüphe yok- fakat bendeniz onlara güzel bir hediye 
hazırlamışımdır. İki paralık bir kırmızı sicim. Millet namına söylüyorum, âmâli milliyemi
zi temin edip gelmeli. (Alkışlar, bravo, sadaları) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Muhterem arkadaşlar! En mühim ve en hayati bir mesele kar
şısındayız. Toplar, tüfekler, susmuş, mevkü cidali yeşil masalara, karihalara, dimağlara 
terk etmiştir. İstihsal edilen şanlı zafer bir mebdedir ve bizi hüsnüneticeye isal edecek di
mağların zaferidir. Malûmdur ki, gayemiz, umdei esasiyemiz hür ve müstakil bir devlet teş
kil etmekten, hür ve müstakil olarak muayyen millî hudutlar dahilinde yaşamaktan ibaret
tir. Bugüne kadar takibettiğimiz siyaset, bundan soma istihsal edilecek netice bu gayeyi te
min edecek mi, etmeyecek mi? Bu mevzu etrafında biraz imali fikir etmek, biraz olsun tet
kik etmek, zannederim, lüzumludur. Efendiler: Şimdiye kadar takibettiğimiz siyaset üzerin
de bir an tevakkuf edersek gayemizi muhil zannedersem karşımızda bir engel vardır. O ise 
Fransızlarla akdettiğimiz muahede değil, muvakkat itilâfhamedir. Malûmunuzdur ki, o iti-
lâfname zaruretlerin mahasalıdır. Zaruretler zail olunca mâkulâta ricat lâzımgelir. Mâni za
il olunca memnuun avdeti iktiza eder. Bendeniz Heyeti Vekilemizden, sulh akdine gidecek 
murahhaslarımızdan şu suali soracağım? Şu itilâfnamenin mâkulâta ircaı mümkün mü
dür, mümkün değil midir? Bu suale müspet, muayyen cevap alacak olursam sulh akdedi
leceğine kaani olabilirim. Menfi cevap aldığım takdirde maalesef diyeceğim ki, akdedecek
leri sulh nâkısdır, natamamdır. İstiklalimize gayrikâfidir. 

Efendiler, Fransızlarla akdettiğimiz itilâfname, eğri ivicaçh, evet iğri büğrü yollarla is
tiklalimiz üzerinde tehditkâr bir vaziyet almıştır. İtilâfnamenin tesbit ettiği hudutları bir ke
re daha nazarı dikkati âlinize arz ediyorum; Mardin'in, Nusaybin'in, Suruç'un, Kilis'in, (Ur-
fa'nın, sadaları) cihazı teneffüsü olan bu hudut bütün memleketimizi, bu yurtlarımızı bü
tün mânasiyle felcetmiştir. Aynı suretle Urfa da, Anteb de, Maraş da bundan mutazarrır ve 
müteessir olmuştur. 

NECİB B. (Mardin) - Hatta Bitlis de! 

YUSUF B. (Devamla) - Bu gayritabü hududun tevlidettiği gayritabü vaziyeti coğrafiye 
Nusaybin, Suruç, Kilis âşaririni mefluç ve meşkûk, tehditkâr bir akıbete ilka ettiği malûm
dur. Salâhiye etrafında yaşıyan insanları da akıbeti elim bir vaziyete ilka etmiştir. Efendi
ler; Mardin'in, Suruç'un, Urfa'nın hayatı iktisadiyesi sönmeye mahkûmdur. 

YASİN B. (Gaziantep) - Hatta Türkiye'nin! 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Çünkü, onlarm pazarı iktisadı, alım, satım mahalleri bü
tün mânasiyle hududun ötesine intikal ediyor. Hududun ötesinde yeni yeni şehirler, yeni 
yeni pazarlar, yeni yeni iktisat menabii doğuyor. Arkadaşlarımızın ekserisinin vaktiyle gör
düğü veçhile Cerablus'u işhadederek söylüyorum ki bundan iki sene evvel asarı atikadan 
başka hiçbir şeyi olmıyan Cerablus bugün güzel bir şehir olmuştur. Çünkü, efendiler, bu
na sebep var. Almak, satmak için hattı geçip de bu tarafa gelmek istiyenler ağır Gümrük 
resmine tâbi bir şey almaktansa orada daha ehven fiyatla alım, satımlarını temin ediyorlar. 
Bunun için Anteb'in, Mardin'in menabii serveti öteye intikal ediyor. Arkadaşlar, insanlar, 
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doğduğu yeri değil, doyduğu yeri severler. Bunun için orada doyacak daha mühim vesait 
buluyorlar. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) - Bu şazdır. 
YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Zaüâlinizi istisna ediyorum. 
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) - Yalnız beni değil, bütün memleketi istisna ediniz. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Efendiler tekrar ediyorum. İnsanlar şaz olarak doğduğu ye
ri çok sever. Lâkin bu şazdır. Fakat umumiyetle doyduğu yeri severler. Bendeniz bunu id
dia ediyorum. Bugün Amerika'ya fevç fevç muhacirler gidiyor. Niçin gidiyorlar? Çalışmak ve 
doymak için gidiyorlar. Niçin doğduğu yerlerde kalmıyorlar? Efendiler maatteessüf bu ha
kikattir. İnsanlar akın akın doydukları o yere gidiyorlar. (Gürültüler) (Devam sesleri) Ben 
hakikatten bahsediyorum, meşhudatımı söylüyorum. Rica ederim sükût ediniz. Siz görme
mişsiniz, hamiyetten bahsediyorsunuz. (Devam sesleri) Efendiler; vazıyeti elime devam 
ederse Mardinliler Ana Vatanlarını terk etmek, daha içerilere çekilmek ıztırarındadırlar. 
Hududun öte taratma dağil, daha içeri çekilmek ıztırarındadırlar. Çünkü menabii iktisadi-
yeleri menabii ziraiyeleri... 

NECİP B. (Mardin) - Hattâ arazileri. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Kamilen hattm ötesinde kalmıştır. Hattın ötesine gidip de 
arazilerinden istifade etmek imkânı kalmamıştır. Ziraat bu merkezde olduğu gibi ticaret de 
aynı hal üzerindedir. Hattm ne kadar yakından, ne kadar gayri tabiî olarak geçtiğini ispat 
için Mardin'de Nusaybin'de Kilis'te ahali, hattı karşısında siyah bir matem kurdelesi halin
de görür. Bu hat o kadar gayritabiî bir surette geçiyor ki Kilis'te Nusaybin'de mezaristanla 
kasabaları tefrik ediyor. Mezaristan kasabanın, hattm öte tarafında kalıyor. Bir gün gele
cek ki Suriyeliler ölülerinizi buraya defnetmiyeceksiniz, diyecekler. Bu vaziyette oradaki in
sanlar nasü yaşıyacaklar efendiler? Bu itüâfnamenin tâyin ettiğim elîm vaziyet neticesin-
dedü ki Antakya'da üç yüz bin Türk Müslüman... 

NECİB B. (Mardin] - Beş yüz bin... 
YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Bugün ecnebi elinde inliyor. 
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) - Rica ederim Haleb'i de unutmayın; Haleb'de 150 bin nüfus 

Türk vardır. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Rica ederim onu da zaüalüüz. Söylersiniz. Bu 300 bin Türk 
müslüman hiçbü hakka, hiçbü hukuka müstehak olmıyarak Fransız mandası altında Er-
menüere, Dürzülere tevdii mukadderat etmiştü. Çünkü orada mukadderaü idare edenler 
anasırı gayrimüslimeden bulunanlardır. Bunların İslâmlara karşı olan kini, garazı sizce 
malûmdur. Onlar İslâmlara zehirli dişlerim nasü batırırlar sizce malûmdur. Efendüer itilâf-
namenin tayin ve kaydettiği şerait dahüinde İskenderun ayrı, hususi bü idareye tâbi olmak 
lâzımgelirken sizi temin ederim ki bugün İskenderun'da Erivan'dan ziyade hummavi bü Er
meni mevcudiyeti yaşıyor. Ermeni muamelâtı yaşıyor. Makamat, bütün memuriyetler sırf 
Adana'dan giden Ermenilerin elindedü. O zavallı İslâmlar daha dün Adana'dan kaçan Er-
menüere tevdü mukadderat etmiş, inim inim inliyor. Efendiler bunları düşünmek bizim için 
bü borç bü farizadır. 

REFİK B. (Konya) - Hepimiz için. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Binaenaleyh Heyeü Murahhassamızın kemali ehemmiyetle bu 
nokta üzerine nazarı dikkatlerini celbediyorum. Efendüer umdemizi, gayemizi tayin ve tah-
dideden Misakı Millîdü. Suriye'ye tefrik edüen mahaller Misakı MiUî hudutları dâhüindedü. 
Misakı Misakı Millî lâyetegayyerdü. Bunu defaatle iddia etmişken zaruretlerin mahsulü 
olarak onları terk ve tağyir etmişizdü. 

NECİB B. (Mardin) - Terk etmemişizdü. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Binaenaleyh Misakı Millî iyi düşünülmüş bü kitabı kana
at ise onu tağyir etmemenizi rica ederim. Yine Misakı Millî hudutları dâhilinde olan Kerkük, 
Musul, Süleymaniye ta Hankm'a kadar bu mahaller Şark vüâyetlerimizin bü cüz'ü lâyen-
fekkidüler. Bunları ayırmak Şark vilâyetlerimizde bü menbai mfak ve şikak uyandırmakta-
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dır. Şark vilâyetlerimizi Musul'dan Kerkük'ten, Süleymaniye'den ayırmak onları felcetmek-
tir. Hem felcetmektir hem Şark vilâyetlerimizin huzur ve sükûnetini selbetmektir. Arkadaş
larımızdan bazıları akalliyetler bahsinde Avrupa'nm bizim için hazırladığı afyonlu aldatıcı 
yeni kelimelere intikal ettiler. Bendeniz de müsaadenizle aynı mevzu üzerinde bir iki söz 
söyliyeceğim. Avrupalılar diyorlar ki: "Türkiye'de yaşıyan akalliyetlerin en büyüğü, en kes-
retlisi Kürtlerdir. Bendeniz Kürdoğlu Kürdüm. Binaenaleyh bir Kürt Mebusu olmak sıfatiy
le sizi temin ederim ki Kürtler hiçbir şey istemiyorlar. Yalnız büyük ağabeyleri olan Türkle
rin saadet ve selâmetlerini istiyorlar. (Alkışlar) Biz Kürtler vaktiyle Avrupa'nın Sevr paçav
rası ile verdiği bütün hakları, hukukları ayaklarımız altında çiğnedik ve bütün mhanasiyle 
bize hak vermek istiyenlere iade ettik. Nasıl ki, Elcezire Cephesinde çarpıştık. (Alkışlar) Na
sıl ki, Türklerle beraber kanımızı döktük, onlardan ayrılmadık ve ayrılmak istemedik ve is
temeyiz. (Alkışlar) Binaenaleyh sözüme hitam verirken Heyeti Murahhasamızdan rica ede
rim ki, akalliyetler mevzuubahsedildiği zaman Kürtlerin hiçbir mü talebesi olmadığını ve 
Kürtlerin kanaatine tercüman olarak buradan söylediklerimi söylesin ve iddia etsin. Bina
enaleyh tekrar rica ederim ki, Suriye'de, o mevhum Suriye'de terk ettiğimiz hudutları kur
tarsınlar. Bu memleketin, bu vatanın eczası, en mühim parçası olan Kerkük'ü Süleymani-
ye'yi Musul'u unutmasınlar. (Zaten orası bizimdir sesleri) Binaenaleyh bu istirhamımı tak
dimle sözüme hitam veriyorum. (Bravo sesleri), (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu] - Arkadaşlar, akıbet niçin mebus olduk? 

YASİN B. (Gazianteb) - Reis Bey rica ederim muhtasar söylesinler. 

REİS - Çok söz almış arkadaşlar vardır. Bunun için bütün beylerden ihtisarı rica ede
rim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Söylenen sözler söylenmezse ihtisar edilmiş 
olur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Niçin mebus olmak istiyorsun? Suali ruhisinin cevabmın bil
fiil verileceği bir güne geldik. Sulhu Misaki Millî dâhilinde akdetmek için mebus olmak is
tiyordum. Eğer ilk söz alanlardan olaydım kürsiye çıkarak ancak diyebilecektim ki sükû
tumla ruhumu dinlemeye karar verdim. Zira o derece vecdü istiğrak içinde idim. Fakat; bi
raz zaman geçti, kendimi birkaç söz söylemek iktidarında buluyorum. Arkadaşlarımızdan 
Necati Bey kardeşimiz en mühim bir noktaya dokundular. Badehu yine o nokta üzerinde 
birçok meseleler mevzuubahsoldu. Irki akalliyetler meselesi.. Buna dair bir hâtıramı muh-
tasaran zikredeceğim. Heyeti Murahhasımızla beraber cümlemize hattâ bütün millete İngi
liz hilekârlığının ne derece ince ve derin olduğuna bir misal olsun. 1335 senesi Şubatında 
idi öyle zannediyorum. İstanbul Meclisinin açıldığı ilk aylarda idi. Meclisi Mebusana Mat
buat Müdüriyeti tarafından tabedilip gönderilen hususi ajanslar meyanında biri nazarı dik
katimi celbetti. Alelıtlak hepsi Türk ve Müslüman düşmanı olmakla mâruf İngiliz matbu
atından ve en azılılarından biri bunu yazan idi. Yani Morning Post Gazetesi İstanbul mu
habiri diyordu ki şimdiye kadar oturulan sulh masaları başmda olduğu gibi zannetmeyiniz 
ki bu sefer de ilk sırada gayrimüslimleri bulacaksınız. Bu sefer katiyen ön sırada bulacağı
nız kimselerin başlıcaları Müslümanlar olacaktır ve bunların da başlıcaları Çerkezlerdir. 

Badehu Anzavur'un vukuatından ve saireden bahsediyor. Beni derin bir düşünce aldı, 
ben karşımdaki Müslüman olan o Çerkez kardeşime karşı bir şüpheli his beslemezken na
sıl oluyor ki, bir İngiliz gazetesi bunu yazıyor. Araya bir fenalık sokuyor ve Çerkezleri büs
bütün kışkırtmak ve saire ve saire.. Âkibet aradan bir zaman geçti, yani bir iki sene geçti 
ve nihayet ortaya yeni bir tâbir çıktı. O da Irkî akalhyet... Evvel dinî akalliyet idi. Şimdi Ir
kî akalliyet oldu. Bu misali zikrederek Heyeti Murahhamızın son dereceye kadar bu nokta
ya nazarı dikkatlerini celbetmek isterim. Bahsedilecek noktalar çok, hattâ arkadaşlarım o 
noktaları birer birer tadad etmemiş olsalardı bile ben o noktalara temas etmek istemezdim. 
Zira Heyeti Murahhasamıza itimadımız yüzde yüz değil, bunun fevkindedir. Allah İsmet Pa
şa Hazretlerine keskin kılıcı gibi keskin kalem nasibetsin. Yalnız geçen akşam bir münase
betle o mahut paçavrayı önüme aldım. İnsan garip... Malûmuâliniz. Güle güle okudum. 
Doğrusunu söyleyim pek çok okumadım. Fakat birkaç kere okudum. Bir meseleyi aramak 
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münasebetiyle daha derinden okudum. Anladım çok tuhaftır, havsalam, ruhum bir türlü 
afişamıyor. Her satır o kadar yabancı geliyor. Dedim ki, inşallah nasibolur da yalnız bu ke
limeyi kürsüden söyliyebüüim. Arkadaşlar, nedü o da, pek âlâ tahattur edersiniz ki, seya
hat alemlerinde, arabalarda, trenlerde, vapurda insan eğlenceli kitaplar alır da, yani roman 
füân alır da okur. Arkadaşlarımdan Sulh Heyeti Murahhasasından, müşavülerinden, hat
tâ diyebüüün ki, neferlerine kadar istirham ederim. O melun paçavrayı tekrar tekrar oku
sunlar. Âdeta ezberlesinler. Züa Sırrı Beyin dediği gibi, o mahut isim anılmaksızm hepsi 
yine tekrar edüecek, böyle olduktan başkaca bendeniz de diğer arkadaşlarım gibi pek yan
lış yapümış olan bü işten bahsetmek isterim. 1337 senesinin 12 Teşrinievveli benim için 
azimler doğurmuş bü matem günü olmuştur. Züa bendeniz o gün hükmettim ki, 20 Teşri
nisanide imzaya mecbur olduğumuz itilâfname muhakkak surette... (Etmedik, sadaları) 
Müsaade buyurun benim kanaatim, benim kabulüm demek imzam demektir. İmza ettim. 
Fakat muvakkat bü zaman içindü. Arkadaşlar ırktan bahsettiniz, mületten bahsettiniz, di
yanetten bahsettiniz. Oralarda kanıyan kalblerin buralarda akisleri derecesinde din kar
deşlerimin ve Meclisteki arkadaşlarımızın kalblerinin sızladıklarından bahsettiler. Ben his
siyattan tecerrüdederek maddi olacağım. Arkadaşlar bü an için maddi düşüneceğim. İsken
derun Körfezini Anadolu'nun ağzıdır tasavvur ediniz, bü insan ağzı kapatılmış yaşıyabilü 
mi? Yaşayamaz mı? Arkadaşlar diyebüüün ki; Türk İzmir için tutuştuk. Hissiyattan tecer-
rüd edelim. 

İskenderun İzmü'den daha mühimdü. Çünkü İskendurun'un muvaredatı ta İran'a ka
dar gider. İran'dan gelenler İskendurun'a kadar gehrler. Eğer İskenderun olmazsa Anado
lu, hele yalnız Cenubi Anadolu değil, Şarki-Anadolu da katiyen yaşıyamaz. Şimdi arkadaş
lar; kısa kesmek elzemiyetüıe binaen yalnız bü sualim vardır. Acaba bü insanın yarısı bir 
tarafta yarısı diğer tarafta kalmak ihtimali var mıdır? Bu ne demek ikiye ayrılmıştır. İşte iti
lâfnamenin Cenup'ta bıraktığı parça arkadaşlar, bü İnsanın kolunu, bacağım bü tarafa 
ayırması demektir, gayritabüdü. Gayritabü olan dünyada yaşıyamaz. Dünyada yaşıyabü-
mek mecburiyetinde ise mutlak surette başka türlü hareket etmek mecburiyetinde kalır. 

YASİN B. (Gaziantep] - Kalmıştır. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) - Ümidederiz ki; bizimle Ruslardan sonra dost olan dost
larımız gayetle âlimane, hakimane ve kiyasetperverane bü düşünce üe bu hayatı çarçabuk 
ve suhuletle tashih ederler. Arkadaşlar son bü iki söz.. (Ey sadaları) Efendün tarih göste
riyor ki; bilmem ta küçükten beri kanaatim odur. İngüiz ayağım hangi noktaya koymuştur, 
basmıştır; geriye almaz. Meğer ki, o ayak kınla. Evet tarihe bir göz atacak olursak bu yal
nız ve yalnız bü kere vukubulmuş. O da bundan 160-170 sene evvel senelerce süren Ame
rikalıların ihtilâli ve hattâ dostlarımız Fransızların. Amerikalüara senelerce müştereken ve 
bilfiü muaveneti neticesinde İngüizlerin ayağı kırılmış ve ayağım oradan geriye almıştır. Ga
rip bü tesadüf.. Fransızlar bu işde ve son zamanlarda biz ünle dost oluyorlar. İnşallah biz 
de o itilafı bü fâlhayır addedebifiriz. Efendim; İsmet Paşa Hazretleri ve diğer Heyeti Murah-
hasalarımız arkadaşlar; büiniz ki, cihan tarihinde İngilizlerin ayağım iküıci defa olarak kır
mak şerefi bu Türk'e nasiboluyor, bu şerefle gidiyorsunuz ve şerefi görüyorum. Bu sabah 
gelen ajans diyordu ki, yine Heyeti Vükelâ Reisi (Bonarlâv) ağzından Çanakkale katiyen Ce-
belüttarık olamıyacakür. Oradan kıtaatımızı alacağız. Evet katiyen alacaklar. 

REFİK B. (Konya) - Hüedü. Aldanma, hüedü. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) - Gazetelerde okuduğumuz şeyleri rica ede
rim tekrar etme. 

TUNALI HİLMİ B. - İstirham ederim, oradan İngüiz çeküse de korkumuz ki yine çekfi-
memiştirler. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) - Efendüer, benden evvel bu kürsüyü işgal etmiş olan ar
kadaşlarım vatan haricinde inlemekte olan kardeşlerimizin vaziyetini mufassalan izah etti
ler. Mondros mütarekenamesinüı akdolunduğu tarihten itibaren gayet elim bü esaret ha
yatı yaşıyan bu halis Türk vatanperver ahalinin çektiği mezalimi burada teşrih etmek bel
ki başımızı ağrıtacaktır. (Hayır sadaları) Bâzı arkadaşlarımız kısa söylemeyi arzu ettikleri 
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için pek tafsilâta girişmiyeceğim. Yalnız şurasını arz etmek isterim ki; tarifi baştan aşağı 
karıştırılırsa, Türk milletinin daima hâkim yaşadığı ve hiçbir zaman esarete düşmediği va-
kayi ile sabittir. Bizim Cenup hududumuzda vatanın öz parçasından 500 bin Türkün esa
ret altında yaşatılmasının imkânı yoktur. Ben eminim ki orayı bugün tahtı işgalinde tutan
lar da bunu pekâlâ bilirler. Efendiler Misakı Millî ile husulünü ahdettiğimiz âmâli milliye -
ben eminim ki- Heyeti murahhasamızın sâyü gayreti neticesinde inşallah tamamiyle hâsıl 
olacaktır. Yoksa bizim hududumuz haricinde kalan bu Türk vatandaşlarımızın orada kal-
masiyle bendeniz bir sulhun vücut bulmıyacağma tamamiyle kaani değilim. Çünkü efendi
ler Türkler, esarete, mezalime dayanamazlar. Bugün oradaki kardeşlerimiz sakit ve sâmit 
duruyorlarsa emin olunuz ki bu heyetin kendilerini yalanda kurtaracakları hakkındaki ka
naatleri sebebiyledir. Eğer bu kanaat hâsd olmamış olsa idi; bugün emin olunuz; İzmir ve 
havalisinde olan kanlı mücadelât, bu havalide de ayniyle vaki olacaktı. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin bütün dünya ile sulh ve salâh içinde yaşamak arzusunda olduğu
nu her vesileden bilistifade dünyaya ilân etmiş ve tertibeylediği misakı Millîde ancak bu 
umdenin husulü için lâzım olan esbabı ihzar ederek meydana gelmiştir. Efendiler, biz kim
senin hakkına tecavüz etmek istemiyoruz. Fakat; hakkımıza da tecavüz edildiğini de gör
mek istemeyiz. Bizimle sulh akdetmek istiyenler, bizim hukukumuza hürmet etmelidirler. 
Bu kanaatle sözümü kesmek istiyorum ki; Misakı Millînin hududu haricinde eğer Türk Mil
letinin mühim bir kısmı kalmak mtimali olursa Şarkta sulh katiyen temin edilmiş olamaz. 
Heyeti Murahhasamız gibi karşımızda sulh masasma oturacakların da bunu bilmeleri ica-
beder. Hatta Suriyeliler, bendeniz ümit ve arzu ederim ki; İnşallah onlar da istiklâllerine sa-
hibolurlar ve müstakil olarak yaşarlar. Avrupalılar, onlarla bizi epeyi bir mücadeleye sevk 
edecek mühim bir parçayı Suriye dahilinde bulundurmak istemezler. 

Bu meseleyi burada kapıyarak bazı mesail hususunda maruzatta bulunmak isterim. 
Deminden arkadaşlarımızdan Vehbi Efendi gayet güzel bir fikir dermeyan etti. O fikir he
pimizin kabul ettiği bir fikirdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Osmanlı İmpara
torluğunun üzerinde doğmuş yeni bir hükümettir. Bundan epeyi müddet evvel Osmanlı İm
paratorluğundan birçok yerler ayrıldı. Fakat bugünkü ayrılan aynı vaziyette değildir. Bu
gün Osmanlı İmparatorluğu tarihe karışmış yerinde millî bir hükümet vücuda gelmiştir. 
Hattâ bugün Osmanlı İmparatorluğundan, beş altı hükümet vücuda gelmiştir. Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti de bu hükümetlerden birisidir. Binaenaleyh; bundan evvelki muahe
delerle bizden ayrdan yerlerin Düyunu Umumiye hisselerini bizden almak için o maddele
re birtakım şeyler ilâve ederek eski Osmanlı İmparatorluğunun bakıyei seyyiatı olan düyu
nu bize yükletmek istiyeceklerdir. Biz katiyen kabul edemeyiz. Efendiler, Misakı Millîde bir 
Osmanlı İmparatorluğunun mukavelâüna riayet edeceğimizi ve hissemize düşen borçları
mızı da kabul edeceğimizi tesbit ettik. Fakat efendiler, biz hiçbir zaman eski imparatorlu
ğun borcundan ana vaziyetinde mesul olamayız. Bizden ayrUmış olan hükümetler, hattâ 
Berlin Muahedesiyle ayrılmış olan parçalar üzerinde miktarları bile taayyün etmiş birtakım 
borçlar vardır ki; hâlâ bunlar tesviye edilmemiştir. Berlin Muahedesi ve onun akibinde 
1881 tarihinde Yunanistan'la Tesalya üzerinde yapdan muahedeler ve bu muahedelerin 
düyun ve tazminata ait fıkaratı mahsusasında Yunanistan'a, Sırbistan'a Karadağ'a isabet 
eden düyunat hisseleri tayin edilmiştir. Her şey hazırlanmıştır. Efendüer aradan kırk üç se
ne geçtiği halde, bu düyunun gerek aslım ve gerek faizini bu millet hâlâ kendisi vermiştir. 
"Muahedati sulhiye ile Türkiye'den ayrdacak olan hükümetler, Düyunu Umumiyeden isa
bet edecek hisseyi kabul edecektir ve bu bilâhara tâyin edilecektir." diye birtakım madde
ler de vardır, bundan soma bu millet borç altına giremez. Vehbi Efendi Düyunu Umumiyi-
mizin olmadığından bahsetti, bendeniz olmadığından değil, fakat, kalmıyacağmdan bahse
deceğim. Eğer masanın başmda hesaba oturulursa arz ettiğim gibi senelerden beri bize fa
izini ve faizinin faizini ödettikleri nazarı itibara alınır ve hesapolunursa ve sonra bizim de 
vatan haricinde kalmış olan birtakım hukuk ve emvalimiz ve emlâkimiz bize teslim olunur 
veya bedelleri verilirse bendeniz eminim ki; millet tamamen Düyunu Umumiyeden kurtu
lacaktır. Bendeniz, Düyunu Umumiyenin sureti taksimine dair bir bahiste bulunmıyaca-
ğım. Çünkü İstihzaratı Sulhiye Komisyonunda zaten esaslar hazırlanmıştır, gınayi mucib 
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olur. Yalnız şurasını arz etmek isterim ki, devletin birtakım emvali vardır. Emvali Uraunıi-
yei Devlet... Bunların arasında bir kısmı, vazaifi umumiyeti Hükümeti ifa için tesis edilmiş, 
yapılmış birtakım mebanidir ki, hapsaneler, hükümet konakları, kışlalar vesair mebani.. 
Bunlar, bir hükümet ayrıldığı zaman, onun yerine teessüs eden veyahut onun yerine iş
gal eden hükümete doğrudan doğruya intikal eder. Fakat bunların haricinde birtakım em
vali hususiye vardır ki, bunların (Prive) edilmesi lâzımdır. Bunlar bilabedel intikal edemez. 
Efendiler, bendeniz bu meyanda bazı şeyler tadadetmek isterim. Bizim için bunlar gayet 
kıymettardır. Ve zannederim ki, bunların bedeü altmış milyon liraya varacaktır. (Hicaz De
miryolu, sadaları) Hayır ondan başka Efendim, Haleb vilayetinde Hükümetin yedinde Ha
kanı Mahlu, Abdülhamid Han Gazi'den intikal etmiş olan altı yüz küsur parça çiftlikât var
dır. Suriye vilhayetinde ve diğer yerlerde birçok arazi mevcuttur. Mebanü hususiyeler var
dır. Bağdad vilayetinde gayet geniş arazisi vardır. Basra vilâyetinde gayet geniş arazisi var
dır. Bunlar, emvali hususiyedendir. Bunlara ilhaveten yine Hakanı Mahlû, Abdülhamid 
Handan Hükümete devreden birtakım emlak vardır. O emlâk de devletin emvali umumiye-
sinden değil, emvali hususiyesindendir. Bunlar, Emlâki Emiriye Müdüriyeti marifetiyle ida
re olunurdu. Neft menbaları vardır. Hattâ onun Vahideddin tarafından İngilizlere satıldığı 
da bir zamanlar mevzuubahsoldu. Onlar doğrudan doğruya hükümetin hususi emvalin-
dendir. Soma efendiler, Şattulhârab üzerinde yine bu emlâki müdevvereden bir İdarei Neh-
riye vardır. Şattulârab üzerinde vapur işletmek imtiyazım haizdir. Hattâ vapurları da var
dır. Şimdi ne olduğunu pek bilemiyorum. O da kıymetli imtiyazattandır. Bunlar, efendiler 
büyük bir yekûn tutar. Hattâ bundan takriben on sene kadar evvel belki hatırı âlinizde 
kalmıştır. Necib Arslan namında bir adam bunların imtiyazını almak istedi. Hükümete bir 
milyon kadar avans verdi. Bunlar, gayet mühimdir Hattâ Versay Muahedesiyle Almanların 
bu gibi (haklarını) tanımışlardı. Binaenaleyh bunlara tabiatiyle bir kıymet takdir edilecek
tir. Bunlara kıymet takdir olunursa maksad istihsal olunur. O kıymetler. Düyunu Umumi-
yeye mukabil tutulursa bendeniz bu suretle Düyunu Umumiyemizin epeyi bir kısmının ka
patılacağına kaaniim. Sonra efendiler, yine emlâki hususiyei Hükümetten olarak, kablolar 
ve Bahriâhmer sahilinde tren imtiyazatı vardır. Bunlar emvali devlettendir. Tabiatiyle na
zarı itibara alması icabeder. Binaenaleyh bendeniz, gayet müdekkik ve derin hesaplar ne
ticesinde Düyunu Umumiyeden bize mühim bir hisse ayrılmıyacağına eminim ve Heyeti 
Murahhasanın buna muvafık olacağını ümidederim. (Kâfi, sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) - Kâfi değil efendim. Burada her arkadaşın söz 
söylemesi lâzımdır. Ve onlar dinlensin. Muhterem arkadaşlar; söze başlamazdan evvel mü
saadenizle bir ricada bulunacağım. Sözlerim, çok uzun olmıyacaktır. Çok uzun olacaktı fa
kat; benden evvel söz söyliyen arkadaşlarımın kanaatlerine, kanaatlerim noktai nazarın
dan, iştirak ettiğimden geçeceğim. Çok uzatmıyacağım. Yalnız rica ederim, ki: sözlerim din
lensin ve benden sonra söyleyecek arkadaşlarım da hep dinlemelidir. Çünkü: Bu, memle
ketimizin ve nmletimizin mukadderatına taallûk eder. Ve Heyeti Murahhasamız Meclisin 
efkarı umumiyesini gösteren sözlerle tenevvür eder. Meclisin efkarına müracaatle bu vazi
feyi deruhde eden Heyeti Murahhasamızın muvaffakiyetini Cenabı Haktan temenni ederim. 

Bu o kadar mühim bir vazifedir diyebilirim ki: Bir asırdan beri Osmanlı İmparatorluğu 
dahilinde vaki olan bütün hâdisatın bütün pürüzlerini temizliyecek, yeni bir tesisatm, ye
ni bir devletin -Türkiye devletinin- sulhunu temin edecektir. Bu itibarla vazifeleri gayet mü
himdir. Gayet müşküldür. Bütün bu müşkülâü iktiham ederek, inşallah memlekete esaslı 
ve nafi bir sulh getireceklerdir bunu temenni ediyorum. Bu arkadaşlarımız, şüphesiz, bu 
dâvayı müh içinde.bütün Meclisi Âliyi teşkü eden efradın cümlesi gibi, bu gaye uğrunda kel
lesini, servetini feda ederek ve en mühim zamanlarda hiçbir şey düşünmiyerek bu Meclise 
iştirak eden arkadaşlarımız gibi bunlar da mücahedeye, mücadeleye iştirak etmişler ve or
dular başında bulunmuşlardır. Bâzı murahhaslar hakkında ârâda teşettüt oldu ise de bu 
zannedümesin, ki: Bunlara ademütimadımızdan neşet etmiştir. Ademütimattan neşet etme
miştir.İçtihat ve kanaat farklarından neşet etmiştir Prensip sahibi olanlar daima prensiple
rine hürmetkardırlar ve prensiplerinde sebat ederler ve ondan ayrüamazlar. İşte ben de on
lar meyanmdayım. Onun içindir ki: Bugün vâki olduğu üzere hep kırmızı vermişimdir. Bu, 
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onlara ademiitimattan değil, prensip meselesidir. Hükümetin gösterdiği şekle muarız oldu
ğum için kırmızı vermişimdir. Yoksa ademütimadımdan değildir. Cümlesi Meclisi Alinin iti
madına mazhar olmuştur. Bunu böyle kaydettikten soma en mühim gördüğüm mesailden 
birisi Düyunu Umumiye meselesidir. 

Efendiler! Türkiye Devletinin Düyunu Umumiyesi yoktur. Üç sene evvel tesis etmiş ol
duğunuz, iki gün evvel ittifakınızla teyit ve tasdik ettiğiniz Türkiye Devletinin, hududu mil
lî dâhilinde teessüs eden Türkiye Devletinin düyunu Umumiyesi yoktur. Düyunu Umumi
ye, isminden de anlaşılacağı üzere Düyunu Osmaniyedir. Efendiler! Osmanlı İmparatorlu
ğuna senelerce, asırlarca köpek gibi saldırüa, saldırıla birer parça ayrılmış ve nihayet Mi
sakı Millî dâhilinde yeni bir devlet kendi ismini taşıyan bir Türkiye Devleti teessüs etmiş
tir. Binaenaleyh; bu itibarla Düyunu Umumiyei Osmaniye ayrılmıştır. Ayrılan parçalar
dan bunun aranılması lâzımdır. Bu, bir haktır. Bir adam öldüğü zaman onun terekesi var
dır. Terekeye taallûk eden hakkı teçhiz ve tekfinden soma düyundur. Binaenaleyh efendi
ler düyun meselesi böyledir. Suriye ayrılmış, Rumeli ayrılmış, Mısır ayrılmış, şurası ayrıl
mış, burası ayrılmış, biz de misakı Mülîmiz dahilinde bir Türkiye Devleti teşkil etmişizdir. 
Düyunu Umumiyei Osmaniye işte onlara taalluk eder. Bir hakları varsa biz kendimiz ora
larda mevcut bulunan haklarımızdan kendi hududa millîmiz dahilinde Millî bir Devlet teş
kil etmek itibariyle Misakı Millîmizle feragat ediyoruz. Fakat oralardaki, yani bizzat kendi
mizin tesisatımız olan şeylerden de vazgeçmiyoruz. Onları düyunumuza mahsubedeceğiz. 
Bizden katiyen Düyunu Umumiye namına bir şey taleb edemezler. Şayet bir asırdan beri 
mahsub icra edilmiyen bu tesviyei hesap yapıldıktan sonra eğer bizim hududu millimiz da
hilinde yaşayan insanlara da borç düşerse veririz. Fakat biz Düyunu Umumiye kabul ede
meyiz. Bu Hükümet burada teessüs ettikten soma burada bir Düyunu Umumiye yoktur. 
Biz Türkiye hududu millîsi dahilinde müstakil Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyiz 
ve Devletiyiz. Binaenaleyh; Düyunu Umumiye Düyunu Osmaniyedir. Oradan arasınlar bu 
mesele gayet mühimdü. Bu mesele üzerine Heyeti Murahhasamızın bühassa nazarı dikka
tini celbederim. Bugüne kadar yıküması icabeden bü şeydü. Zaman, zaman bütçe müza-
keratında bu söylediğim veçhile böyle bü Düyunu Umumiyemiz yoktur. Böyle bü Düyunu 
Umumiye kabul edemeyiz. İlmen, hukukan bunun veçhesi budur. 

Bundan sonra tazminat meselesi geliyor, kendüerinin dahi itiraf ettikleri veçhile İzmü'e 
bigayrihakkin Yunanlıları taslit ettikleri zaman hiçbir hakka sahibolmıyarak Mondros Mü-
tarekenamesiyle bizden kalmasını teyiddettikleri halde Adanaya saldıran hükümetlerin 
Şark'tan üzerimize saldırtmak istedikleri ermemleri ve o zamanki cidali nazarı dikkate ala
cak olursak, o günden bugüne kadar kan döken, can veren, ondan sonra da bütün malını, 
mülkünü veren ve evi barkı yanan, ocakları sönen bir memleketin imar ve ihyası için her 
halde çok tazminat alması lüzumu vardır. Bizim karşımıza çıkacak heyeü murahhasadan 
bizim Heyeti murahhasamızın sormasını rica ederim. Dün kendilerinden ayrılan Alsas Lo-
ren için harb eden Fransızlar o yüzden dolayı yapmış oldukları harbin neticesinde büyük 
bü tazminat kabul etmişlerdü. Ve bize verdikleri notalarda itüaf ettikleri veçhüe bigayri
hakkin Anadolu'ya saldıran, İzmü'e kendilerinin saldırttığı Yunanlıların Anadolu'da yaptı
ğı tahribatın tazminatları verümek lazımdır. Vehbi Hoca Hazretlerinin Akülerine iştirak ede
rim. Fakat söylediği miktara iştirhak edemem. Bu memleketin zarar ve ziyanı beş yüz mil
yon değüdü, belki beş yüz müyardır. O kadar çoktur. Ne köy kalmıştır, ne hayvan kalmış
tır, ne haşarat kalmıştır; ne ev kalmıştır, ne tavuk kalmıştır. Tavuklara kadar bitümişler, 
tavuk hırsızlığına çıkmışlardır. Binaenaleyh tazminat meselesinde Heyeti murahhasamızın 
dayanmasını ve miktarının böyle hafiften tutulmamasını rica ederim. Şimdiye kadar Hükü
metin resmî vesaikine müsteniden tesbit etmiş olduğu zararların hepsini istemesi haksız
lık olmaz. Yani o tesbit edüen şeyler diyebilirim ki: Vâki olan zararların yüzde onu bile de
ğüdü. Yüzde onu henüz tesbit edümemiştü. Zavallı halk gelip zararlarım tesbit ettümemiş-
tü. Bu zayiat müyarlara baliğ olmaktadır. Tamüat meselesi çok mühimdü. Teşkil etmiş ol
duğumuz hükümetin yeni hudutları dâhüine mesut ve müreffeh olarak üıkişafımızı suhu
letle temin edecektü ki: Umdemiz de budur. Tam bü istiklale sahip olarak yaşayacağız. Her 
halde tamirat meselesini halletmek zaruridü. Parası alınan, malı alman kimselerin zararı 
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tazmin edilmelidir. Halkın yeniden memleketi ihya edecek maddi sermayesi yoktur, serveti 
yoktur. Bunu dahi onlardan istiyeceğiz. Fransızların Almanlardan talebettikleri gibi... Na
sıl ki: Onlar tamirat meselesini Almanlara yaptırmak istiyorlardı. Bizim de kendilerinden is-
temekliğimiz lazımdır. Aksi takdirde elimizde mevcut esirlerini istihdam etmek suretiyle bu 
da kâfi gelmediği takdirde Yunanistan'ın yaptığı bu tahribatı yaptırmak şartiyle tamirat me
lesinden bihakkin bahsetmelerini ve bunu tahtı temine almalarım Heyeti Murahhasamızın 
liyakat ve fatanetlerinden beklerim. 

Soma efendiler! Bendinizce çok mühim olan akalliyetler meselesine intikal ederken 
memleketimizdeki akalliyetlere hakikat olarak şöyle bir atfı nazar etmekliğimiz lazımgelir. 
bizimle kardeş olan ve Süleyman Necati Bey arkadaşımızın pek güzel izah ettikleri gibi ır-
kan bü olan Turaniyülasü olan bü kütle vardır ki: Kürt kardeşlerimiz... Onlar zaten, mu
kadderatlarını bizimle teşrik etmişlerdü. Ve başka bü şey talebettikleri yoktur. Bu çıkacak 
olursa -ki Necati Bey, Ziya Bey arkadaşlarımız bu hususta çok güzel izahat vermişlerdü-
buna daü söz söylemiyeceğim. Bü de efendüer son zamanlarda ırki akalliyeleri doğurmaya 
saik olan esbab ve avarrüü tetkik edeceğim. O da sarayın etrafında toplanan bu milletin nan 
ve nimetleriyle perverde olduğu halde kendisinin oraya merbut küan bazı akılsız ve düşün
cesiz ve hamden sümme hamden adedleri pek az olan Çerkezlerüı metalibinden neşet et
miştir. (Yunan metalibi sadaları) Evet efendüer; Yunan metalibi.. Ben de iştirak ediyorum. 
Zaten bu noktaları lüzumu kadar tfade ettim. Onlar Yunanlüann emriyle kısmen cebri; kıs
men menfaatle temin edümiş bü metalipte bulunmuşlardır. Efendüer, bizim memleketleri
mizde Çerkez, Çerkezistan denüen bü yer yoktur. Malûmuâliniz buraya hicret ederek ken
di dindaşlarının himaye ve sahabetlerine iltica eden ve yer bulan, memleketin en iyi yerle
rinde iskân edilen ve en güzel yerlerinde müreffeh bü surette yaşıyan bu unsurun bü mev
cudiyeti yoktur. Her yerde beş on hane olarak yayılmışlardır. Adedleri bütün memalikte an
cak bükaç yüz bini bütün Türkiye'de iskân edüenlerüı miktarı yüz bini geçmiyen bu kütle
nin bugünkü bü şey talebettikleri yoktur. Talebedenler Yunanfiların elinde alet olan ve beş 
on para istifade edenlerdü. Binaenaleyh memleketimizde mevzuubahsedüdiği veçhüe ırki 
akalliyeüer meselesi katiyen yoktur ve böyle bü dava da yoktur. Nasüsa Avrupalfiarın son 
notalarında kaydedümiş bü hadisedir. Buna lâyık olduğu cevapların verüeceğinden emi
nim. 

Yalnız dinî akalüyetlerin meselesine gelince efendüer bizim dinimizin icabatı olarak ve 
dünyada hiçbü mületin temin etmiyeceği bü rahat ve istüahatle yaşıyan bu muzır insanlar 
bu Devleti, bu mületi mahvetmek için yapmadık şenaat, yapmadık cinayet bırakmamışlar
dır. Ben öyle zannediyorum ki; kendilerine müracaat edüse diyeceklerdir, ki; bizim artık bu 
memlekette yerimiz yoktur. Biz kendimiz kendi yerimizi yıktık... Ve hakikaten bunların ye
ri yoktur. KendÜeri de itiraf ediyorlar. İşte istüdadettiğimiz memleketlerünizden Yunanlüar-
la beraber çıkmaktadırlar. Ve bunu artık vicdanları dahi tasdik etmiştü. Onların bu mem
lekette artık yerleri kalmamıştır. O insanlar, o hayinler ki, bu memlekette müreffeh yaşı
yorlardı. Sanat ellerinde, ticaret ellerinde, servet ellerinde, askere gitmezler. Bu hudutlar
da kanını döken Mehmed'in sayesinde sahibi servet ve saman olmuşlarken bunlar hayaller 
arkasında koşarak serti bü devlet kurmak istedüer ve fakat kendileri de mahvoldular ve bu 
memlekette artık kendilerine yer kalmamıştır. Bunlar için yapüacak bü şey vardır: Müba
dele, efendüer bunları mübadele etmek lazımdır. Yoksa Yeni Türkiye Devleti içinde dinî de 
olsa, yine akalliyetler hukukunu tanımaya katiyen taraftar değilim. Bizim için de, onlar 
için de eslemitarik mübadele esasıdır. Zaten Yunanhlar bunu vaktiyle kabul etmişlerdi. İü-
lafnameleri de vardır. 

Cenup hudutlarımız hakkındaki beyanatta bulunan arkadaşlara iştirak etmekle bera
ber bü noktayı Üâve etmek isterim. Biz Fransızlarla yaptığımız itilâfnameyi esaslı bü iülâf-
name olarak yapmadık. Terki muhasamat için en dar bü zamanımızda bü itilâfname yap
tık. Terki muhasamat ettik. Andımızda sadıkız. Hiçbü faal harekete geçmedik. Fakat Fran
sızlar asırlardan beri dost geçindikleri ve dost olmak istedikleri Türklerle yaşamak ve dost
luklarım idame ettümek istiyorlarsa bu mesaili hak daüesinde yeniden mevzuubahsetmek 
ve hak daüesinde, adalet daüesinde halletmek lüzumuna onlar da bizim gibi kaü olurlar. 
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Ve illa bizimle onların samimiyetini idame için biz ve onlar ne kadar çalışırsak çalışalım 
arada beş yüz bin kişilik bir kütlei milliye buna mam olacaktır. Ne onlar onlara tesir yapa
bilecektir ve ne de biz onların meşru olan taleplerine kuvvet istimal edemiyeceğiz. Hükü
metin ve bütün Türkiye halkının onlar hakkında silâh istimal edecek bir tek neferi yoktur. 
Binaenaleyh Fransızlar buna kaani olmalıdırlar ki eğer bu meseleyi adalet dairesinde hal-
letmiyecek olurlarsa yeni Türkiye devleti ve Fransızlar ne kadar samimane hareket ederler
se etsinler ve o samimiyeti ne kadar idame etmek isterlerse istesinler bu 500 bin kişilik küt
le mam olacaktır. Onun için bu meseleyi de benden evvel söz söyliyen arkadaşlarımın ar
zuları ve bütün orada kalan milletdaşlarımm muhik metalibatı veçhile Heyeti Murahhasa
mızın nazarı dikkate alacağından liyakate alacağından ve burada en yüksek hyakat ve eh
liyetlerini, fatanetlerini göstereceklerinden eminim. 

Efendiler; mesaili mühimmeden birisi de bizden ayrılan yerlerdeki Evkafı İslamiyedir. 
Bu mesele de mevzuubahs olacaktır. Çünkü mukaddememde de arz ettiğim veçhile pü
rüzsüz bir Devlet olarak çıkacağız ve bütün bu mazideki pürüzleri temizlemek için Evkafı 
İslâmiyenin de icabatı şer'iyesi veçhile hallini rica ederim. 

Soma uhudu atika meselesi; müttehit bir cephe olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Bu
na hiç şüphe yoktur. Çünkü o devletler uhudu atikaya istinaden menfaat temin etmişler
dir ve bunu isteyeceklerdir. Fakat bunu iyi bilmelidirler ki o kapı ebediyen kapanmıştır. 
Eğer buna istinadedecek olurlarsa onların demir zincirlerini kıran Türkiye Milleti bize al
tından zincir takmak istiyenlerin zincirlerini katiyen takmıyacağız. Binaenaleyh biz uhudu 
atîka meselesinde gerek malî, gerek iktisadi, gerek adlî tekmil mesailde hiçbirisini kabul et-
miyeceğiz. Bunun teşrihat ve sairesine girecek değilim. Bunu ifade eden tek bir kelime mev-
zuubahsolduğu zaman bu kapı kapanmıştır. Yoksa, bu istiklâli muhil olduğu gibi, yani zin
cirin nev'ini değiştirmekten başka bir şey değildir. Demir zincir yerine altın zincir takmak
tan başka bir şey değildir. Sözüme nihayet vermezden evvel mahalli olmak üzere ve belki 
istilâdan kurtulan, istirdadedilen, mermekederimizin hepsinde bu kabil şeylerin bulunma
sı itibariyle Heyeti Murahhasamızın Reisi Paşa Hazretlerinden ricada bulunacağım. Pekâlâ 
kendileri de biliyorlar ki bazı bedtıynet, insanlar, ahlâksız insanlar Yunanlılara Yunanlılar
dan daha ziyade hizmet etmişlerdir ve bu kabil olan insanlar memleketin malını, kilimleri
ni, haklarım şahsı namına İzmir'e kadar gönderecek denaeti irtikâbetmişlerdir. Faili maale
sef benim meınlekeUmin içinden çıkmış bedbaht bir adamdır, Sabit Efendi isminde.. (Kah
rolsun sesleri) Efendiler bunlar katiyen, hiçbir zaman affa dahil olmamalıdır ve olmıyacak-
tır. Bunlar mücrimini siyasiye değildirler. Bunlar adi hırsızdırlar, öyle hırsızlardır ki Yunan 
himayesine sığman bedtıynet insanlardır. Bunlar bugün o kadar denaet yapmışlardır ki 
himayesine sığındıkları Yunanlılar da bunlarm fenalığına kaani olmuş, onlar dahi İslamla-
ra ve Türklere yapılan bu tecavüzü, bu fenalığı tecviz etmiyecek kadar ulviyet göstermiş, 
(Hâşa sesleri) yani düşününüz onlara olan sadakatine rağmen bunları nefyetmiştir. Bun
lar kurtarılarak bize iade edilmelidir ve bunların iadesini temin etmek lâzımdır. 

REFİK B. (Konya) - Yalnız orada değil. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Evet biliyorum. Yani misali kendi memleke
timden getiriyorum. İstirdattan kurtulan her memlekette tabiî vardır. Bunları kurtarmalı
dır. Ve millet bunları tecziye ederek intikamını alabilmeli ve inşirahı sadretmelidir. Eğer 
bunlarm affı her hangi bir sulhnamede mevzuubahsolur ve bu yapılacak olursa şuna iti-
madetmek lazımdır ki o insanların cezasını, affedildikleri halde yine millet verecektir. Onun 
için Heyeti murahhasamızın bunu bir prensip olarak düşünmelerini ve sulhnamedeki me
sailin tekevvününden evvel bu gibi hadisaün önüne geçilmesini teklif ediyorum. Çünkü 
bunlar ceraimi âdiye ashabından ve aynı zamanda âdi hırsızlardır. Bunlarm aftan istisna
sına dair bir kayıt bulunmasını çok rica ederim ve bununla sözüme nihayet veririm. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Yunanlılar onları gebertiyorlarmış. 

YASİN B. (Gazianteb) - Efendiler, ben avukat değilim, uzunboylu söz söylemek iktida
rım haiz değilim. Çok k>sa söyliyeceğim. Arkadaşlarımın bütün mütalâatına iştirak ediyo
rum. Bu mütaiaatın müfit ve müsmir olabilmesi esas ve mihverini bir esasta görüyorum. 
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Bunu tam manasiyle temine muvaffak olurlarsa katiyen mesele yoktur. Akalliyetler de yok
tur. Kapitülasyonlar da yoktur. Malî mesele de yoktur. Şayet buna muvaffak olamazlarsa 
her hangi bir mesele mevcuttur. Buna şahid olarak işte Fransız itilâfhamesidir. Esas ola
rak ele alınacak şey Misakı Millînin birinci maddesidir. Bu Heyeti Celilenizce malûm olmak
la beraber müsaade ederseniz şunu burada okumakla bunu şu tarihi Celsenin zaptında 
tesbit etmiş olayım. 

MADDE 1. - Devleti Osmaniyenin münhasıran Arap ekseriyetiyle meskûn olup 3 Teş
rinievvel 1918 tarihli mütarekenin hiyni akdinde muhasım orduların işgali altında kalan 
aksamının mukadderatı ahalinin serbestçe beyan edecekleri ârâya tevfikan tâyin edilmek 
lâzım geleceğinden mezkûr hattı mütareke dâhilinde dinen, ırkan ve aslan müttehit, yekdi
ğerine karşı hürmeti mütekabile ve fedakârlık hissiyatiyle meşhûn ve hukuku ırkiye ve iç-
timaiyeleriyle şeraiti muhitiyelerine tamamiyle riayetkar Osmanlı İslâm ekseriyetiyle mes
kûn bulunan aksamın heyeti mecmuası, hakikaten veya hükmen hiçbir sebeple tefrik ka
bul etmez bir küldür. 

YASİN B. (Devamla) - Dikkat buyurulsun efendiler. Hakikaten veya hükmen hiçbir se
beple tefrik kabul etmez bir küldür. İşte efendiler şu kelimelere nazarı dikkatinizi celbe-
derim. Hakikaten heyeti mecmuası bir kül ve gayrikabili tecezzidir. Fransa İtilafnamesinin 
şu maddei esasiye ile taban tabana zıddolmasıdır ki, bugün, yani bu münasebetle Heyeti 
Murahhasamızın hareketi münasebetiyle bu İtilafname üzerine uzun uzun sözler söylendi 
ve bu sözlerin söylenmesine yerden göğe kadar hak vardır ve bu bir hakikattir. 

Eğer efendiler; bu birinci maddeyi Heyeti Murahhasai Âliyemiz temin buyururlarsa 
ekalliyetler meselesi kalmaz ve ben bu meseleyi hiç anlamıyorum. Ben Misakı Millînin hu
dudunu tamamiyle elde ettikten ve onun üzerinde Mehmedciklerin süngülerini parlattırdık
tan sonra efendiler akalliyet meselesi yoktur. Bu hudut dahilinde, benim şeraitim dahilin
de, şu Meclisin emri altında yaşamak istiyenlerin burada yerleri vardır. Yaşamak istemi-
yenlerin buralarda yerleri yoktur. Bunları sevenler, bunları istiyenler alır götürür. Kucak
larına basabilirler. (Alkışlar ve bravo sadaları) 

Efendiler iktisadiyat meselesi, kapitülâsyonlar meselesi... Şu arz ettiğim maddei esa
siye bilakaydüşart temin edildiği surette kapitülâsyonlar nasıl olur? Memleketimiz hakika
ten zengin, her deremizden gümüşler akar, her tepemizde altınlar parlar. Bütün menabii 
servetimize cihan göz dikmiştir. Cihan bu menabii servetimizden istifade etmek ister. An
cak bean şart ki, bu Misakı Millî ile temin ettiğim ve ona göstereceğim şerait altında bu
yurur ve o suretle o menabiimizden istifade edebilir. Ve illâ şu şeraiüe ve şu kapitülâsyon
la şu menabiden istifade edeyim diyecek ve bizi bir kayıt altına koymaya icbar edecek bir 
hakikat, bir kuvvet, bir millet, bir devlet tasavvur etmiyorum. 

Efendiler, buna, bu asırda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün ihraz eylediği zafer
ler, hakikatler esasaü dahilinde imkân görmüyorum. Çünkü onlar bize muhtaçtır, biz on
lara muhtaç değiliz. Onlar istifade etmek istiyorlarsa bizim şeraitimize inkıyadetmek sure
tiyle sulh esasım bize kabul ettüebilüler. Bunun gayrisında bü mesele yoktur, yine evvel ki 
sözüme geliyorum. Avrupa'nın Sulh Murahhaslarımıza karşı ileri sürecekleri her hangi bü 
mevad. Büyük Millet Meclisinin esasatı dairesinde kabul edilmesi lâzımgelen bu maddeye 
mütevakkü olmalıdır. 

Efendüer; bu hattın cenubunda kalan insanların akıttıkları kanların şu Büyük Millet 
MecÜsinin Cenup temelinde bulunan bü taş olduğunu bü daha ilân ederim. (Alkışlar) Size 
kanlariyle, canlariyle hizmet eden, buradaki teşekkülünüze, buradaki Devletinize, saltana
tınıza iştirak eden ırkdaşımzı, dindaşınızı nasü boynu bükük bırakırsınız efendüer? 

Bü şeyden müteessü olmuştum. Son itüâfa kadar bü an harekâttan geri kalmıyan bu 
Türk Cengâverleri itüâfnameden bugüne kadar Makamı Hükümete, Makamı Riyasete bü-
çok müracaatlarda bulunmuşlardır. Maatteessüf ne Makamı Riyaset bunların müracaatı
nı bü nebze olsun bize ihsas etmişlerdir, ne de Hükümet azıcık olsun nazarı dikkate ala
rak buna bü şekü vermiştir. Şimdi Makamı riyasetten çok rica ederim. O Cenup'ta kalan 
insanların bihakkin metalibatını gösterü, büyük büyük mühürlerle, büyük büyük haklar -
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la talebettikleri birçok metalibatı, birtakım istirhamnameleri vardır. Bu lütfen okunsun, 
Heyeti Celile muttali olduktan sonra Heyeti Murahhasamız bunu nazarı dikkate alsın. 

AVNİ B. (Saruhan) - Okunduktan sonra Heyeti Murahhasaya tevdii daha münasiptir. 

YASİN B. (Devamla) - Efendiler, az söyliyeceğim, demiştim. Fransız İtilafnamesi akdo-
lunurken kırmızı rey kâğıdı vermiş idim. Dairei intihabiyeme gittiğim vakit reddi mutazam-
mın kırmızı verdiğim halde bize itabettiler ve bihakkin itabettiler. Ondan büyük bir azabı 
vicdani duydum ve beni bugüne kadar inletmektedir. Bundan Büyük Millet Meclisi de He
yeti Murahhasa da, hattâ ordular da emin olsunlar ki, hakikaten ve hükmen şu külden -
Büyük Millet Meclisi Hükümetinden- ayrılamıyacak olan o eczayı vatan; her hangi bir kuv
vet karşısında, her hangi bir muahede karşısında mukavemet edecek, onları kıracak, te-
peliyecek ve bunlar da Anavatan'a iltihak edeceklerdir. (Bravo, sadaları, alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Yasin Bey tebşir et ki Mestakarsu nehri gibi Asi nehri de ağ-
lamıyacaktır. 

REİS - Efendiler, Yasin Beyin bahsettiği takrirler şunlardır. Arzu ederseniz şimdi oku
yalım. Arzu ederseniz diğer takrirlerle beraber okuyalım. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Sonra hepsi de birden okunur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) - Arkadaşlar, yarın müsteinen bitevfikihitealâ 
yola çıkacak olan muhterem murahhaslarımıza bir esası hatırlamak için Türkiye Devleti
nin bir buçuk asırlık tarihine sadece bir nazar atfedilmesi lâzımdır. Bu asır zarfında Türki
ye Hükümeti muhtelif muharebelerde ve musallahalarda bulunmuştur. Bazan galip gelmiş, 
galip geldikten sonra oturduğu sulh masasının üstünde bu milletin idamını imza etmiştir. 
Mağlubolduğu vakit bu milletin vücudundan mühim mühim parçalar koparılmıştır. Bunu 
ufacık bir misal ile -Vakit olmadığı için bir misal ile- arz edeceğim. 

Bir zamanlar bugün muhterem murahhaslarımızın karşısında ahzi mevki eden hükü
metlerle müttefikan bir Kırım Muharebesi yapmıştık. Hatırlarsınız arkadaşlar. O, Kırım 
Muharebesinde biz galip idik, galiplerle beraber sulh masasına oturduğumuz vakit Rusya 
mağlûp idi. Keenne mağlûp biz imişiz gibi bizim idamımıza hükmedilmiş, bu milletin ida
mına karar verilmiş ve Türkiye murahhaslarına imza ettirilmiştir. Tanzimat meselesi orada 
çıkmış, akalliyetler meselesi orada mevzuubahsolmuştur. Netice efendim; bu milletin bir 
idam ilâmı olduğunu kabul etmeniz lâzımdır. Onu ispat için azizim Garp muharrirlerinden 
Angel Hard'ın bir, iki kelimesini nakletmekle iktifa edeceğim, çünkü; bu zamanda nazarı 
dikkatten dûr tutulmaması lazımgelir. "Angel Hard" diyor ki; Türkler Avrupaya yerleştiler. 
Zamanlar geçtiği halde ananatı diniyelerini, ahlaklarını, içtlmaiyyatlarını değiştirmemiş bu
lunuyorlardı. Bunların arasına Garp ahlakı sokulmadıkça kuvvei ahlakiyeleri sarsılmaz, te
nakus etmezdi. En mühim vazife; Garp devletleri bunların istilâsından kurtulmak için ev
velâ içlerine tefrikanifak sokulması lazımgelirdi. Dinlerinden, âdetlerinden, ahlaklarından 
doğrudan doğruya tecridedilmek lazımgelirdi. Fakat bu doğrudan doğruya teklif edilemez
di. Daha büyük aksülâmel zuhur ederdi. İşte bu tanzimat namı altında bulundu, bize im
za ettirildi. İşte o Gülhane'de kıraat olunan Hattı Hümayun, milletin tanzimat namı altın
daki ilâmı idamıdır. Efendiler; ondan sonra ecnebi imtiyazatı başlamıştır ki, tafsilatı ma
lûmdur. Bütün kapitülâsyonların tamamiyle hükümferma olduğu o mesele, bizim galipler
le beraber sulh masasma oturduğumuz zaman kararlaştırılmıştır. İşte tanzimat denilince 
Adlî Kapitülâsyonlar, Malî Kapitülasyonlar kadar müessirdir. Soma Garp muharrirlerinden 
birisi söylüyor ki; her ne kadar Türkleri içtimaiyatından tamamen tecrit mümkün olamadı 
ise de muhtelif mahkemeler açılmaya sebebiyet verildi. 

Bu da kâfidir onların idamı için, imhası için diyor. Hakikaten dedikleri gibi çıkmıştır. 
Galibiyetle bu sulh masasında bulunduğumuz vakitte de, mağlubiyetle sulh masasmda 
oturduğumuz vakitte de mühim mühim eczayı vatan bizden ayrılmıştır. İşte Rusya ile ya
pılan 1293 muharebesinden soma birçok yerlerimiz gittiğinde millet o vakit yine teselli bu
luyordu. Diyordu ki; vakıa çok yerlerimiz zayi oldu. Fakat Makamaü Mukaddese yine biz
dedir. Mekkei Mükerreme bizdedir. Medinei Münevvere bizdedir, Kudüsüşerif de bizdedir. 
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diyorlardı. Halbuki Tarızimatın bize vermiş olduğu fenalığın hepsi bizi birbirimizden ayır
maya kafi idi. O muhtelif mahkemeler, muhtelif tabayi ve ahlâktaki tasanlar arasında bir
birimize karşı tefrika ika etmeyi istihdaf eden o ecnebi müessesatı bizi değil Makarnacı Mu-
kaddeseden, bizi birbirimizden ayırmakta idi. Murahhaslarımız makamatı mukaddeseye 
veda etmiş olduğu halde sulh masasına oturacaklardır. Bu galibiyetle oturmaya mecbur ol
duğumuz o sulh masasında biz; bir Misakı Millî çerçevesi dahlilinde bulunuyoruz ki, arka
daşlara da bunun dairesinde müdafaatta bulunun diyoruz. Gerçi Misakı Millî haricinde hu
kuku hükümraniük noktai nazarından bir müdafada bulunmaklığımıza zahirde hakkımız 
yok gibi görünüyor. Binaenaleyh bendeniz bunu tamamen kabul edemem. Yalnız bu mese
le uzun ve mufassal olduğundan... 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Açıkça söyle hocam anlamıyoruz. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) - Müsaade buyurun açık söylüyorum. Makamatı mu-
kaddesedeki hukukumuz hiçbir veçhile kabili ferağ ve tecezzi değildir. Çünkü Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti Makamı HUâfetin istinadgâhıdır. Bunu bütün âlemi İslâm da kabul 
eder. Binaenaleyh Makamı Hilâfetin hukuku meşruası iktizasındandır ki, Makamatı Mu
kaddese Beytülmuazzam, Merkadi Peygamberi, soma Beytülmukaddes üzerinde dinî hu
kuk ve vazaifi vardır. Velayeti hac, velayeti hutaba, velayeti emaret gibi üç mühim mesele 
dinin avamiri icabmdandır. Bunun uzunboylu izahatına vaktimiz müsait değildir zannede
rim. Hiç olmasa bu üç mühim meselede murahhaslarımızın nazarı dikkati celbedilsin. Bu, 
dinî bir meseledir. Soma hem dtaimizi, hem varlığımızı bir daha tekrar ediyorum, feda et
meye mecbur eden, feda ettirmeye mecbur eden o Tanzimatın döküntülerinden ibaret olan 
adlî kapitülasyonlar meselesini zerre kadar kabul etmemek lazımdır. Bugün biz istiklhali-
miz için harb etmişizdir. Umuru dâhiliyemize vâki olacak ufak bir ecnebi müdahalesi sul
hu akim bırakmaya kâfi olur. Biz kdıcımızın altında ölürüz, öy le hile, desise ile idam seh
pası Türk milletine gözdağı olmaz. Kılıcımızın arkasında ölelim, hiçbir veçhile müdahalei 
ecnebiyeyi kabul etmiyelim. Mahkemelerimizi ister tevhidederiz; ister muhtelif mahkemeler 
kabul ederiz. (Alkışlar) Nasü ki, İngiltere, Fransa'yı kendi umuru dâhiliyesine müdahale et-
tirmemeye çalışırsa biz de katiyen bu hürriyeti vermeyiz ve kanımızı bunun için döküyoruz. 
Hiçbir müdahale kabul etmeyiz. 

RAGIB B. (Kütahya) - Muhterem arkadaşlarım, benden evvel söz alan arkadaşlarım 
birçok nikata temas ettiği halde, yalnız bir noktaya temas etmemişlerdir. O da istirdadedi-
len memleketlerimizin işgal altında bulunduğu müddetçe hiçbir hakka müstenidolmıyarak 
silâhsız, mazlum, biçare halktan sürü sürü Atina'ya, Girid'e, Hanya'ya, Resmo'ya götür
dükleri zavalhlar vardır. Bu zavalhlar, bugün o derece dilsûz fazayiha maruzdurlar ki, ah
vallerinden bir nebze hikâye dinlemek, kâfidir tasan için. Bundan maada tüyleri ürperten 
biçarelerin memleketlerinde kalan adeleri o kadar biçaredirler ki, onlar dahi, gayet dilsûz, 
feci manazır teşkil eder. Evet, iki devlet yekdiğeriyle harb eder. Ordular harbin muktaziya-
tı her şeyi yapar. Fakat hiçbir vakit hiçbir devlet, hiçbir ordu, sürü sürü sdâhsız milleti, esir 
addiyle götürmez. 

HASİB B. (Maraş) - Onlar, ordu değil, çapulcu idi. 

RAGIB B. (Devamla) - Hukuku beşerin, hukuku insaniyetin, hissi adaletin haricinde 
ve hatta mel'un bir milletin murahhaslariyle nezih, pâk, adaletperver, hissi insaniyetle mü
tehassis bir milletin murahhasları karşı karşıya gelemezler. Ta ki, karşı karşıya gelecekle
ri vakit, sivil üsera namı altında bulunan biçare zavalldar, terhis edilmiş bulunsun. Ha-
saten murahhaslarımızdan bunu istirham ederim ki, Yunanlılarla, Yunan murahhaslariy
le karşıkarşıya gelmezden evvel, bu sivü üseranm yüz binlercesini istihlâs etsinler, onlar 
bu melanetlerini tashih etsinler. Zira bu sivil üseranm vaziyeti pek dilsûzdur. Bir gün de
ğil, hattâ bir dakika bile bu hallerinde devam imkânı yoktur. Efendiler! Bunların yekûnu 
mühim miktardadır. Bunlar belki yirmi bini mütecavizdir. Memlekete en nafi, en kıymetli 
unsurların Yunanistan'ın adalarında vahşilere lâyık bir surette duçarı hakaret olmaları.. 
(Yüz binlerce sadaları) Belki yüz bindir. Adeden miktarım bilmiyorum. Adeden bahsetmiyo
rum. Yalnız "Belki" kaydiyle söylüyorum. Bu biçarelerin sulhten evvel terhisleri esbabına 
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tevessül etmeleridir. Şayet Yunanlüar bunları da esiri harb telâkki eder de, teslimden im
tina ederlerse evvelemirde Yunanhlarla teması kat'etmelidir. Zira yaptıkları, hukuku düve
lin, hukuku beşerin, hukuku insaniyetin, hissi adaletin külliyen haricindedir. Bu kadar 
vahşi bir milletin murahhaslariyle karşıkarşıya gelmemelidir. 

Bu bahsi burada bıraktıktan soma Trakya mesailine gelelim. Yine arkadaşlarımız, 
Trakya mesailine hiç temas etmemişlerdir. Efendiler: Misakı Millî Trakya'dan dahi bahset
miş ve oranın vaziyetini tesbit etmiştir. Bendeniz, bu bahse temas ederek uzatmak ister
dim. Fakat; bahis tamamiyle malûm olmakla beraber Muhterem Başmurahhasırmz, Edir
ne'nin Mebusu olmak sıfatiyle kendileri Trakya'ya ait hususat ile bittabi daha ziyade alâ
kadar olduklarından dolayı taciz etmiyeceğim. 

FAİK B. (Cebelibereket) - Zaten onun için bahsedilmemiştir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir] - Muhterem arkadaşlar tarihî olarak akdettiğimiz celseler ne ka
dar uzarsa dertlerimiz o kadar anlaşüır ve o kadar iyi olur. Binaenaleyh birkaç günden be
ri temadi eden celselerde, Türkiye Büyük Mület Mecüsi, hakkı meşruunu herkese dinlet
mek ve bundan sonra da kendisinin yaşamasını temin etmek için emellerini büer büer dö
küyor. Ve bütün arkadaşlarım da bunu kemali samimiyetle dinliyorlar ve dinliyeceklerdü. 
Büüsiniz ki, biz Müslüman Türkler, biz Müslümanlar, harbe hiçbü kimsenin hukukuna ta
arruz ve tecavüz etmek için iştüak edemeyiz ve bu sebeple harbe güemeyiz. Ancak bizim 
mecbur olduğumuz harb mevcudiyetimizi tehlikeye koydukları zaman, İslâmiyeti yeryüzün
den ve hayatı İslâmı ortadan kaldırmak istedikleri zaman, kürei arz üzerinde meskûn bu
lunan her hangi kabüe olursa olsun İslâm namı altında yaşıyan bütün dindaşlarımızın 
üzerine harb farzı ayındır. Bu mücadele, bu mücahede üe mütemadiyen uğraşıyor değiliz. 
Belki Cihan Harbi dediğimiz Harbi Umumiye biz Türkleri, doğrudan doğruya, Avrupa na
zarlarının daima buraya matuf olması hasebiyle İslâmiyetin hâmisi bulunan bizleri mah
vetmek için meydana getirümiş bü harbdü. Efendüer! Biz harbe iştüak etmek suretiyle va
züemizi tecavüz etmiş değil, doğrudan doğruya hakkı meşrumuzu müdafaa ve mevcudiye
timizi idameye sây etmek için farzı ayın olarak iştüak etmiştik. Fakat malûmuâlileridü ki 
harbler zaman zaman şekülere güdiği için, bü zaman gaüp, bü zaman mağlûbolduk ve 
harbler daima bu şeküde tecelü eder. Harbi Umumi neticesinde bizimle müttehidolarak 
harbe girenlerin yapmış oldukları falsolar, bizim de mağlûbiyeti muvakkatamızı meydana 
getümiş idi. Fakat biz Türk mületi, o mağlubiyeti muvakkataya atfınazar ettik, baktık ki, 
bu mağlûbiyet, bü mağlubiyeti muvakkata değü bizim için bü madûmiyet, bizim için bü 
mahviyet, mahvolmak meselesidü. Bizim idama mahkûm olmamamızı ve bizim mahvolma-
mamızı arzu eden ve belki imza edenler de isyan ederek yaşıyacağımızı ve üelebet Kuran! 
Kerimi muhafaza edeceğimizi Uân etmiştik. Bu Müslümanlar hayatı kavimini ikmal edesi-
ye kadar biz Türkler, bilfül kıyam ettik ve hukuku meşruamızı istihsale çalıştık ve şu Bü
yük Mület Meclisinin Türk Hükümetini vücuda getirdik. Ancak Türk Hükümeti denüdiğin-
de Avrupa'da yanlış bü fikir, yanlış bü telâkki hâsü oluyor ve yalnız bizi bü Türklük keü-
mesiyle diğer anasırı aleyhimize tahrik etmek ve bizim beynimize mfak ve şikak tohumu 
saçmak suretiyle bizi daimî surette dâhilde rahat ettirmemek için ne kadar nifak ve şikak 
çareleri varsa onu yapmaktan geri kalmıyorlar. Bendeniz bu Türk Hükümetinin, şekli meş-
ruu ile vücuda gelen Türk Hükümetinin bü misaüni arz etmek istiyeceğün ve murahhasla
rımız da bu ciheti bu suretle karşüarında bulunan ve bunu öteden beri bü umde ittihaz 
eden o devletlere anlatsınlar ve desinler ki: Türk Hükümeti bü insanın vücuduna benzer. 
Meselâ: Şu insanın vücudu bü Türkiye'dü, böyle farzetsin, bunu yaşatmak için, bu insa
nı idame ve muhafaza etmek için daimî surette bü kalbe malik olmak lâzımgelü -ki bu 
Türk Hükümetinin kalbi Türklerdü- vücudu insana bü hastalık arız olduğu zaman doktor
lar o hastalığı tedavi edebilmek için evvela kalbe kuvvet verüler. O kalbi tedavi ederler. İş
te bizim teşkü ettiğimiz bu Türk Hükümetini, yani bu kalbi, vücutte mevcudolan diğer el, 
ağız, göz, dü, kulak gibi azaları yaşatmak için, takviye etmeye mecburdur. Binaenaleyh; 
Türklük bu Türkiye Hükümetinin âzasından olduğundan dolayı elinin başka bulunması 
onun âzasından bulunan dilinin başka bü şeküde bulunması suretiyle zannetmesinler ki; 
Onlar başka, başka ırklardır, mületlerdü. Bunları bunlardan ayrı zannetmesüüer. Bende-
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niz Sevr Ahidnamesi dediğimiz o paçavrayı, yani düşmanlarımızın emellerinde gizledikleri, 
gönüllerinde gizledikleri ve bize karşı ortaya sürmek istedikleri ahidnameyi tetkik ederken 
akalliyetler meselesi diye bü bahse tesadüf ettim. Sen Jermen Mukavelesi mucibince Avus
turya'ya tatbik etmek istedikleri akalliyet meselesinde ırk kelimesi bulunmadığı halde bize 
ayrıca bü de ırk kelimesi koymuşlardır. Bunların öteden beri fiküleriyle, kalemleriyle, nu-
tuklariyle Uân ettikleri, mevzuubahsetmek istedikleri bü Kürtlük meselesidü ki; demin Yu
suf Ziya Bey Kürtlük meselesi iki kelimeden ibarettü buyurdular. Kürtlük meselesi iki ke
lime de değüdü. Çünkü bakınız arz edeyim. Türk kelimesinden (vav) harfini kaldırırsak ve 
kalan (Trk) kelimesini âhırından evveline okursanız (Kürt) kelimesi çıkar ve (Kürt) kelime
sini âhırından evveüne doğru okursanız (Türk) kelimesi çıkar. Binaenaleyh, Türk demek 
Kürt demektir, Kürt demek Türk demektü. Çerkez demek Türk demektü. Laz demek Türk 
demektir. Bizde ayrüik yoktur. Kelimeden istüade etmek lâzımgelü. Akalliyetler hususun
da daima bize karşı sürmek istedikleri kelimeyi şu surede, (Din büleştüiyor sesleri) sureti 
katiyede şu veçhüe reddetmek lâzımgelü. O da şu ki: Bizde akalliyet deyince biz dinî akal
liyet anlarız. Bizde akaüiyet ancak dinî akalliyettü. Bu dinî akalliyetler hakkında şimdiye 
kadar bize pek çok söz söyledüer, pek çok fenalık yapmak istediler. Fakat efendüer bizde 
mevcudolan dinî akalliyetler her türlü hürriyete ve her türlü serbestilere malik oldukları 
halde kendüerinde akalüyet değil, dinî ekseriyet halinde bulunan devletlerde katiyen ekse
riyeti Müslümanlar teşkil ettiği halde onlara serbestinin hiçbüüıi vermemişlerdir. Hüküme
timizin bizdeki akalliyetlere bahşettiği hususlardan hiçbir şey vermemişlerdir. Akalliyetler 
meselesinde onların en evvela yüzlerine çarpılması lazımgelen sözler; sizdeki dinî ekseriyet
lerin hukukunu vermeniz lâzımgelü, demekten ibarettir efendiler. Şimdi diğer bü nokta da
ha kalır. Burada en ziyade şayanı dikkat ve itina olan bü mesele Trakya meselesidü. Trak
ya meselesini ikiye ayırdılar. Büisine Garbi-Trakya dediler; büisine Şarki-Trakya dediler. 
Fakat Garbi-Trakya için kendileri üç sene evvel mütareke esnasında VVilson prensipleriyle 
ve saüe ile göstermişler ve demişlerdü ki, Garbi-Trakya'da reyi amme müracaat ediniz, ora
da, bulunan halkın arasına müracaat ediniz. Onlar ne suretle ârâ izhar ederse onları ya
şatmak için kendüerine bü şekü vereceğiz. Unutmasınlar ki Garbi-Trakya'da mutavattm 
ve mütemekkin bulunan Müslümanlar, Türkler her halde diğerlerine nispetle yüzde dok
san fazladır. Yüzde doksan fazla olmakla beraber onların kendi mukadderatmı tâyin ettire
bilmek için reylerine müracaat etmeli ve ancak reylerini serbest olarak vermeleri neye va
beste ise onu elde etmeye çalışmalıdır. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) - Hicret edenleri avdet ettümek şartiyle. 

MÜFİD Ef. (Devamla) - Ondan soma yine bizden hudut veyahut şekil itibariyle ayrılıp 
da ayrı ayrı hükümetler teşkilini kendilerinin de kabul ettiği ve fakat manda mıdır, öküz-
müdür, bümiyorum ismini, o mandanın altına gümek hususunda Suriye'de, fiak'ta teşek
kül eden hükümetler keza bizim hududumuzdan hariç kalan hudut demeyi de düşünüyo
rum. Şimendüer hattının plâtform dediğimiz o noktadan ayrüıp da İskenderun'a kadar im-
tidad eden yerlerdeki ırkdaşlarımızın da reylerini istimal ederken serbest olarak reylerini is
timal ettümek cihetine pek büyük ehemmiyet atfetmelerini rica ederim ve büyük Millet 
Mecüsi böyle arzu ediyor diye dayatmalıdır. Reylerinin serbest olarak istimalini temin eyle
dikleri halde şimdiye kadar kendüerine hukuku medeniye ve siyasiye bahşettikleri diğer 
Müslüman kardeşlerimize karşı kanunlarında mevcud olan ibareyi tamamiyle dinî, siyasi 
hukuklarından menettiklerini kendüerine kemali celadetle söylemek lâzımgelü. 

Efendiler! Yunan'ın bizle akdetmiş olduğu bü muahedede, Makedonya'da, Tesalya'da 
ve diğer kıtaatta mevcut bulunan ahalii islamiyenin hukukuna mütaalük büçok mevad var
dır. Mesela Müslümanların ibadethanesi evvela camii şerifleri tamamiyle onlara teslim et
mek ve Müslümanların orada serbest icrayı ayin ve ibadet etmeleri hususunu kabul ettik
leri halde bilâkis o camüeri küiseye tebdü ettiklerini bu sene üç beş gün evvel İstanbul'dan 
geüp elime geçen bü gazetede gördüm. Bunu nazarı dikkatlarini celbederün. Makedonya'da 
bu Harbi Umumiyi mütaakip muvakkaten ellerine geçen yerlerden bü kasaba da -ismi ha
tırımda kalmamış- altı camii şerif vardı. O kasaba ahalisine demişler ki; içerisinde bizim 
üâhelerimizden büisinin yatması dolayısiyle, evvelce kilise imiş, binaenaleyh biz bunu yine 
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kilise haline İfrağ edeceğiz ve evvelce söz verdikleri halde o sözlerini, o imzalarını yalıyarak, 
unutarak kalkmışlar; diğer bir camii şerifi -bilmem- Aya Nikola'nın mezarı vardır diyerek 
kilise yaptıklarını ve İstanbul'dan gelen İleri gazetesinin bir bendi mahsusunda gördüm. Bi
naenaleyh Avrupa'nın bu hususlarda nazarı dikkatlerini celbetmek lazımgelir. Sonra efen
diler! Garbi-Trakya'da ve daha Makedonya cihetlerinde Evkafı İslâmiye meselesi vardır ki 
bunun için eskiden bir muahede yapmak üzere memuru mahsus gitmişti. Ve orada bunla
rın esasatını hazırlamışlardır. Bilirsiniz ki evkaf dendiği zaman Cemaati İslâmiyeye aidolan 
ve ilelebet muhafazası lâzımgelen asla ve kat'a tebdil ve tebeddülü caiz olmıyan mesaildir. 
Bunların esasatı ilmiye ve diniyeden olması münasebetiyle vâkıflarının şartı ne ise o daire
de muhafaza edilmek lazımgelir. 

Bu, birtakım hukuku İslâmiye ve hukuku ibada taallûk eden mesaildir. Şartı vakıf, 
kendilerinden islamların ne derecede intifa edeceğini göstermiş ise o dairede muhafaza et
mek biz Müslümanların üzerine farzdır ve bu yerleri tamamiyle istirdadetmek ve Müslü
man cemaatlere terk ettirmek meselesini asla unutmamalıdır. Sonra bunlar akalliyeÜerin 
hukukuna mütaallik serbestli edyan meselesini ortaya sürüyorlar. Sizin memleketinizde 
filân akalliyetler dinlerini serbest olarak icra etsin diyorlar. Müslümanların, Türklerin 
memleketlerinde şimdiye kadar yaşamış olan Hıristiyanlardan, gayrimüslimlerden dinleri
ni serbest icra etmekten, ayinlerini serbest icra etmekten menedilmiş bir tanesini bize gös
terebilirler mi? Halbuki efendiler Makedonya'da Müslümanların talâkına, Müslümanların 
nikâhına, Müslümanların vasiyetine, Müslümanların şer'i olan hukuklarına bakmak ve 
onların aralarında tahaddüs eden ihtilafatı halletmek üzere bir Başmüftülük makamı var
dır. Bütün diğer İslâm kasabalarında da birer müftü bulunur ki, bu, müftüler tarafından 
Başmüftü intihabolunu r. Bu Başmüftü diğer müftülerin vermiş olduğu ilâmatı tetkik eder. 
Ahkâmı şer'iyeye muvaîık olup olmadığını tetkik ettikten sonra mahallerine gönderir. Neva-
kısını ikmal ettirir. Mükemmel olanları icra ettirir. Efendiler! bunu Yunan taahhüdettiği 
halde üç seneden beri Başmüftü intihabettirmemiştir. Müslümanların nikâha, talâka, şer'a 
mütaallik olan mesaili yüzüstü kalmıştır efendiler. Serbestii edyanı bize tatkik ettirmek is-
tiyen Avrupalılar kendUerinin serbestii edyanı nasıl icra ettiklerini görsünler ve utansınlar. 
Binaenaleyh bizden böyle zahiren ayrılan ve fakat hakikatte tamamiyle bize merbut bulu
nan ve onların da hukukuna tecavüz vukubulduğu zaman onu müdafa için bizimle bera
ber kılıcıyla kıyam etmesi lâzımgelen oradaki Müslüman kardeşlerimizin hukukunun da 
taarruzdan vikayesini ve kendilerinin de hukuku esasiyeden, medeniyeti tammeden istifa
delerinin teminini her halde ifa ve ikmal etmelidir. Eğer efendiler silahına sarılıp da varlı
ğımızı, dinimizi müdafaa etmek için, içine girdiğimiz cihadı, mücahedeyi, mücadeleyi mu-
zafferiyet ile tetvicettikten sonra siyaseten yapacağımız ahidnamelerle, alacağımız vaitlerle 
bu hukuk temin edilmediği gün ve bu hukuku Avrupalılar bize vermedikleri gün Avrupa
lılar bilmelidirler ki, Türkler silahını kınına koymamıştır ve o hukuku istihsal etmek için 
ilelebet harbe devam edeceklerdir. Murahhaslarımız bunu bilerek ve bu celadetle gidip mü
dafaa edeceklerdir. Hattâ efendiler hulâsa edilirse şu çıkar. Biz Misaki Millî hududu dahi
linde bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti vücuda getirdik. Efendiler! Hükümet hu
dudu dahilmde, tamamen müstakil olacak; ne adliyesine, ne maliyesine ve ne sairesine 
hiçbir veçhile şöyle olacaktır diye bir kayıt ilave ettirmiyecektir. İlâve edildiği gün İstiklal 
yoktur. İstiklâli muhafazaya yemin eden Büyük Millet Meclisi yemininde hânis olmamalı
dır. Hânis olacak bir kelimeyi katiyen kabul etmemiz istiklâli bozacaktır, ihlâl edecektir. 
Onun için katiyen kabul edilmemelidir. (Alkış, etmiyeceğiz sesleri) Hâttâ efendiler bize 
Şark'ta bir Ermeni meselesinden de bahsedeceklerdir, zannediyorum. Avrupalılar bundan 
da bahsedeceklerdir. Bizde Ermeni meselesi yoktur efendiler! Ermeniler bir hükümet teşkil 
etmişlerdir. Teşkil ettikleri hükümetin hududuna kadar Allah selâmet versin, uğurlar ol
sun, gidebilirler. Bizim sulhümüze, bizim muahedemize bir madde olarak Ermem meselesi 
giremez ve girdiği gün onu bu Meclisin kabul etmiyeceğini bendeniz şimdiden söylüyorum. 
(Alkışlar) 

REİS - Arkadaşlar on beş zat var söz istiyen. Yirmi tane de takrir vardır. Üç aded de 
müzakerenin kifayetine dair takrir var. 

355 

TBMM KUTUPHANESI



HAKKI HAMİ B. (Sinob) - Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz istiyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) - Üç senedir döktüğümüz kanın son sözünü söylüyoruz 

Reis Bey! 

REİS - Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz istiyorsunuz. Buyurun Hakkı Hami Bey. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) - Efendim! Rüfekayı kiram birçok mühim mesaili Heyeti Mu
rahhasanın nazarı dikkatine arz ettiler. Fakat, bu mesaü meyanında iki, üç mühim mese
leye lâyık olduğu kadar ehemmiyet verilmediğini ve hatta bir meselenin hiç zikredilmediği-
ni zannediyorum. Bendeniz o meseleye temas edüdiğini görmedim. Efendiler hukuku düve
lin bir hukuku harb faslı vardır ki bu, tarafeyni muhasımeynin vaziyeti harbiyesinin icaba
tı neden ibarettir? Bunu gösterir. Memahki müstahlasaya gidip gelen arkadaşlar bizzat şa-
hidolmuşlardır ki, Yunanldar hukuku harb kavaidiyle gayrikabüi telif bir şekilde memleke
ti baştanbaşa yıkmışlar, kadınları, çocukları, ihtiyarları beşeriyetin tasavvur edemiyeceği 
şekilde vahşetle parçalamışlardır. Efendüer! Bu hıyaneti yapan adamların başlarında bulu
nan kumandanlar beynelmilel bir mücrimdir. Bendeniz Heyeti murahhasadan rica ediyo
rum ki hukuku harb kavaidi şimdiye kadar şahidi olmadığı bu kadar mezalimi icra eden 
ordunun başmda bulunan bu kumandanların tecziyesini sureti katiyede talebetsinler. Yok
sa bundan soma Hukuku düvelin hukuku harb, diye mevcudolan faslının hiçbir kıymeti 
yoktur. Onları yırtıp atmak lazımgelir. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Evvelâ eldekilerini tecziye et de ondan sonra, Hukuku 
harb yok. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) - Hukuku harb yoksa sulh da yok.. (Devam sesleri) Bende
niz, elimizde bulunmıyanlar, kendilerine verilen beynelmilel bir hukuku muhafaza edeme
diklerinden ve o hukuk haricinde hareket ettiklerinden dolayı beynelmilel mücrimdirler, di
yorum. Bunların tecziyeleri lâzımdır. Bunun nazarı dikkate ahnmasını bilhassa rica ediyo
rum. İkincisi efendüer! Düşmanlarla beraber teşriki mesai eden ve bu memleketin nan ve 
nimetiyle perverde olan birtakım reziller vardır ki bunlar alelade birer canidir. Malûmuâh-
leri her Sulh Konferansında ük oturulduğu vakit her şeyden evvel bu mevzuubahsolur. Ev
velâ mücriminin affı mevzuubahsolur. Tarafeyn için af mevzuubahsolduğunda bizce af me
selesi yoktur. Onlar haddizatında bu harb başlamazdan evvel dahi mahkemelerimiz tara
fından mahkûm edilmiş veyahut maznunen takibata uğramış birtakım mücrimlerdir ve bu 
cinayeüerine, harb esnasmda düşmanın melanetine iştirak ve ondan istifade etmek gibi hı
yanet ve cinayet üâve etmişlerdir. O ilave ettikleri hıyanetten dolayı kendüerini affettiremez
ler. Bu itibarla katiyen Heyeti Murahhasadan istirham ediyoruz, af yoktur. Katiyen ve ka-
tıbeten af mevzuubahsolamaz. Bizim mahkemeler daha ziyade âdüâne karar verir. Eğer 
masumlar varsa bizim mahkemelerimiz huzurunda mâsumiyeüerini ispat ederler ve ondan 
sonra affedilirler. Hakikaten cani olanlar, lâyık oldukları cezayı görmek suretiyle tecelliya-
tı İlahiyeye mazhar olurlar. 

Üçüncüsü efendüer ekalliyetler meselesi; bendeniz şurada arkadaşların birinin elinde 
bir kitap görmüştüm. Midilli'de birtakım beş, on serseri toplanmış; Çerkezler namma me-
talipte bulunuyorlarmış. Yeni Gün'de de bunun bazı mühim fıkaratı neşredilmişti. Efendi
ler bunları size temin ederim ki içlerinden bazı eşhası tanıyorum. Bunlar Çerkez namına 
da bir lekedir, Müslümanlık namma da bir lekedir. (Bravo sesleri) Bir defa efendiler bilir
siniz ki Türkiye'de çalışan, yaşıyan Çerkezler Çar'ın tahakkümüne tahammül edemiyerek 
Türkiye'ye iltica etmiş ve Türklerden pek ziyade şefkat görmüş ve daima onların mazharı 
atıfeti olmuş ve Türklerin âguşu şefkatine atılmış ve o andan beri Türklerden zerre kadar 
bir fenalık görmemiş ve belki Türkler gözlerinden daha ziyade hürmetle onları yüksek tut
muş ve bu memlekette yaşatmışlardır. (Bravo sadaları) Ve hiç şüphe yoktur ki Türklerden 
ayrı bir mevki almamışlar ve iddia ederim ki Çerkezlerle Türkler et tırnak olmuşlardır. (Bra
vo, sadaları) 

Bundan başka efendiler! Çerkezler, Yunan gibi deni bir hükümetin değil, dünyada hiç
bir Hıristiyan devletin himayesine girmek kadar denaeti irtikâbedemez. Ve o zillete katlan
mayı kabul edemez. Yunan'm himayesine giren ve her hangi bir Hristiyanın himayesine gir-
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miş olan Çerkez ve Müslüman değil, o tanassur etmiş, milliyeti, vaziyeti meşkûk bir şahıs
tır. 

RAUF B. (Sivas) - Hainin milliyeti olmaz. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) - Efendiler! Bu itibarla Heyeti Celilenize bir defa daha arz 
etmek isterim ki; o on, yirmiden fazla olmıyan serserilerin yapmış oldukları hıyanet karşı
sında buraya gelmek imkânını bulamadıkları gibi bilirsiniz ki, bir iki de buradan gidenler 
vardır. Yunanlılara hoş görünmek, orada ekmek bulabilmek için o tariki rezile sapmışlar
dır. Bundan dolayı Çerkezlik ve Müslümanlık bunları tardetmiştir. Bunlar m Müslümanlık 
ve Çerkezlikte yeri yoktur ve istirham ederim. Heyeti murahhasadan, bu cinayetlerde bu
lunanlar ihtimal ki mevzuubahsolacaktır. Bunları sureti katiyede millet affetmez ve bunlar 
affa dahil olup buraya gelecek olurlarsa; bu memlekette bunlar canavarlar gibi parçalana
caktır. Bunların burada yerleri yoktur. Heyeti Murahhasadan istirham ederim, bunların af
fını mevzuubahsettirmesinler. 

Soma efendiler dinî ekalliyetler, Türkiye kavanini herkes için siyyanen kabili tatbiktir. 
Kendisi için bir mevkii imtiyaz istiyen her hangi bir ferdin bu vatanda hakkı yoktur. Eğer 
Fransa devleti, İngiltere devleti, İtalya devleti tâbiiyetinde bulundurduğu akvam hakkmda 
başka başka muamele yapıyorsa o vakit bu gibi şeyi mevzuubahsedebilirler. Fakat kendi 
tebaası hakkmda, kendi hükümetinin şanı ile münasip görmediği bir şeyi bize teklif etme
si, münasebata girişmeye niyeti olmadığına delalet eder. Binaenaleyh bunlarm sureti kati
yede tecviz edilmemesini, hattâ muahedenamenin her hangi bir tarafında hükmü ihtiva et
meyip kelime halinde dahi geçmemesini rica ederim. 

REİS - Müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'ediyorum. Efendim müzakereyi kâfi gö
renler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Yasin Bey arkadaşımızın takririnin okunmasını arzu buyurmuştunuz. Bundan başlı-
yarak takrirleri okuyalım. Diğer takrirler, söylenilen sözleri tahriren de teklif ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - Söz vermediniz, bari takrirler okunsun. 
NEŞET B. (Kângırı) - İçinde söylenilmedik kısım da var. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Muhteremi ve Azayı Kiramma 

Muhterem, muazzez, vekillerimiz efendilerimiz. 

Hükümeti meşruai maliyemizin iptidayı teşekkülünde mıntakamız bulunan İskende
run ve havalisi dahi Misakı Millî dâhiline ithal edilmiş idi. Bidayeti harekâttan Ankara İti-
lâfnamesine kadar mevcuduyeti milliye ve hayatiyemiz ile ifa eylediğimiz vazifei vataniyemiz 
nazarı âlilerinden dûr tutulmıyarak Ankara İtilâfnamesinde mıntakamız için idarei mahsu
sa kabul ve vatanı muazzezimizin aksamı saire ve menafii külliyei umumiyesi icabatı ola
rak sulhu umumiye kadar sükûnetle intizar eylemekliğimiz emir buyrulmuş olmasına bi
naen maruz kaldığımız her türlü mezalim ve itisafata tahammül ederek Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin lûtfuna ve misakı millinin tatbikme intizar etmekteydik. 

İdarei mahsusai mezkûre şimdiye kadar tatbik edilmemekle beraber bahşayişi Rabbi 
İzzet olan muzafferiyeti ahirei gazanferane mağrur İngilizleri boyun eğmeğe mecbur ettiği 
gibi bütün Avrupa hükümatının hakkı meşruumuz olan mübarek yurtlarımızın iade ve tes
limine karar vermekte oldukları kemali meserretle istihbar olunduğundan artık bu hava
linin Ana Vatana kavuşmak zamanının hulul eylediğine kanaat ederek şu maruzatımızı 
takdime cesaret eyledik. 

Şöyle ki: En şanlı şerefli bir zamanda bizlerin de unutulmayıp mevaidi sabıka veçhi
le Misaki Millîmizin düsturu mukaddesesi, ahkâmı esasiyesi itibariyle Ana Vatana rabıt ve 
ilhakımız için lütuf ve muavenetin diriğ buyurulrnıyacağına emin isek de işbu istirhamatı-
mızı takdim ve maruzatımızı şifahen de arz eylemek üzere Karamürsel Mustafapaşa oğul
larından Tayfur Atâ Beyi tevkil ve ol savbı âliye izam ediyoruz. Sevgiü vatanımızın her cihe
tine müdafaa ve hakkı meşruumuzun istihsaline vekil bulunduğunuzdan biz âcizlerinin de 
bilâdı saire misillû eyadii ecanipten halâsımız ile Ana Vatana ilhakımız hususunu istirham 
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ve bu vesile ile de ihtiramatı mahsusai çakeranemizin kabul buyurulmasını temenni ederiz 
Muhterem vekillerimiz efendilerimiz. 

Reyhan iye ve havalisi 
Heyeti Merkeziye ve 

Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
Reisi Karamürselzâde 

İnayet Şevki 

Âza 

Bahadır oğullarından 

Mehmed Halil 

Reyhaniye'ye tâbi 

Çukuryurt karyesi 
ahalisinden 

Hikmet 
Reyhani'yeye tâbi 

Şerfe karyesi 
ahalisinden 
Okunamadı 

Reyhaniye'ye tâbi 
Gökkaryesi namına 

Ali 

Karamürsel Hacı 
Mehmed mahdumu 

Abdülhak Tevfik 
Reyhaniye'ye tâbi Şarlo 

Karyesi ahalisi namına 
Tacir oğullarından 

Mehmed 

Niki Yıban karyesi 
namına 
Hüseyin 

Ka'berşeyh karyesi namına 
Hahl 

Reyhaniye'ye tâbi 
Davutpaşa karyesi 

ahalisi namına 
Alım e d 

Büyüksamanlı karyesi 
namına 
Muhtarı 
Cerabiye 

Karyesi namına 
Abdo 

Maziye karyesi ahalisi 
namma 
Ahmed 

Aza 
İlhami oğullarından 

Süleyman Fehmi 

Reyhaniye'ye tâbi Dağılkan 
karyesi ahalisinden 

İbrahim Hakkı 

Reyhaniye'ye tâbi 

Üçtepe karyesi 
ahalisinden 

Mehmed Durmuş 
Reyhaniye'ye tâbi 
Ferecoğlu efradı 
ahalisi namma 

Murad 
Kodanca karyesi 
ahalisi namma 

Osman 
Cerabiye 

Karyesi namma 
Abdo 

Herehut karyesi namma 
Rahmi 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 

Halâs günümüzün hululü ve Sulh konferansının yakmda inikadı münasebetiyle Misa
kı Mülî dâhilinde olan Türk Antakya ve havalisinin bü an evvel Ana Vatana kavuşmasını 
temin ve memleketimizin her hususta hukukunu müdafaa etmek üzere eşrafı memleketten 
Vehbizade Rasün ve Masaracızade Samih Azmi beylerin müttefikan intihabedüerek izam kı
lındıkları maruzdur. 

Eşraftan 
Balcızade Aüesi namına 

Fehmi 
Eşraftan 

Miskizade Aüesi namma 
İzzet 

Eşraftan ve ulemadan 
Hatta tzade 

Elhac Mustafa 
Eşraftan 

Şemşeddinzade 
Cafer Tayyar 
Tüccardan 

Hacıbeyzade Rifat 

Eşraftan 
Türkmenzade Aüesi 

namma 
Abdülgani 

Eşraftan 
Müftüzade Sadık 

Eşraftan 
Zekizade 

Mehmed Zeki 

Tüccardan 
Bekü ve Hakkı 

Tüccardan 
Hacı Ali 

5 Teşrinievvel 1338 
Eşraftan 

Masaracızade Ailesi 
namma 
Kemal 

Tüccardan ve Eşraftan 
İskifzade Hacı Yusuf 

Eşraftan 
Melekzade Ailesinden 

Faik Melek 

Tüccardan 
Müftüzade Hacı Sakib 

Tüccardan 
Rifat Mustafa 
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Umum Debbağ Umum Tüccar 
Tüccardan esnafı namma esnafı namma 

Muharrem Vehbi Hacı Hüseyni Necib Usta 
Umum Köşker Umum Kunduracı Kuseyr Nahiyesi 
esnafı namma esnafı namına namına 
Hacı Rezzuk Şükrü Abdüsselâm 

Kuseyr Tahtani nahiyesi namma Karamürt nahiyesi namma 
Hacı Arif Dokuzoğlu Havran 

Ankara Büyük Millet Meclisi Muhterem Azayı kiramı Hazeratına 

Gazanfer ordumuzun ahiren ihraz eylediği muzafferiydi azimesiyle hakkı meşruumu-
zu tasdik ve itiraf eden Avrupa devletlerinin muvafakatiyle Sulh konferansının içtima ede
ceği istihbar kılındı. Misakı Millî hududuna dâhil olup Ankara İtilâfnamesiyle idarei husu
siye bahşedilen İskenderun ve havalisinin Anavatan'a kavuşmak zamanının hulul ettiğine 
kaani bulunduğumuzdan bu baptaki maruzatımızı şifahen makamı âliye arz ve iblağa mın-
takamız ahalisinden Karamürselzade Mustafa, Batanoğullarından Tayfur Atâ Bey bittevkil 
ol canibi âliye izam kılındığından bu bapta lütuf ve himemi aliyelerinin sezavar buyurulma-

istirhamla takdimi ihtiramat eyleriz, efendilerimiz. 

Küçük Osmanzade Reis Küçük Osmanzade Eşraftan 

Subhi ve Fevzi Hacı Kâzım Bekir Beyzade 

Necmi 

Eşraftan 

Yüzbaşı Ah Ağazade 

Eşraftan Mehmed Tevfik Eşraftan 

Hacı Saidzade Musa Ağazade Aliağazade 

Mehmed Cemil Ali Mehmed 

Eşraftan Eşraftan Eşraftan 

Erstûrizade Müftüzade Mazlumzade 

Hüsameddin Ahmed Mustafa 

Eşraftan 

Bakizade 

Ömer Lütfi Eşraftan Eşraftan 

Bakizade Saraçzade Saldızade 

Süreyya Mehmet Ali Lâmi 

Eşraftan Eşraftan 

Bakizade Bakizade 

Mustafa Salâhaddin Yüzbaşı Mahmud 

Mısrizade Humuszade Efendizade 

Mustafa Nureddin Abdulgani Mehmed İzzet 

Camiilkebir İmamı Selâmizade Remzizade 

Abdülkadir Vehbi Ahmed Hilmi 

Ali Mollazade 

Musa 

Müderris Hafızzade Şamhzade 

Hamdi Mustafa Şevki Mustafa 
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Nihad Ağazade Maarif Başkâtibi 
Ahmed Hamdi Zekeriya Zühtü 

Ankara Büyük Millet Meclisi Reisi Muhteremi ve azayı küamına Muhterem ve Muazzez 
vekillerimiz efendilerimiz! 

Biz Beylân Türkleri öteden beri arz ettiğimiz veçhile İskenderun sancağı ve mülhaka
tı olan Antakya, Beylan ve Reyhaniye sekenesi sırf Türk olup bizlerin Misakı Millî mucibin
ce Anavatana raptımız için tekrar teşebbüsatı lâzimenin icra buyurulması ve bu husus için 
Karamürsel Mustafa Paşa oğullarından Tayfur Atâ Beyi ol canibi aliye izam eylediğimizden 
icabı madeletin icrasını millet namma temenni ve istüham eyleriz. Olbapta emir ve ferman 
hazreti menlehülemrüı dü. 

20 Teşrinievvel 1338 
Beylân Türk Murahhası Beylân Türk Murahhası 

Beylân Türk Murahhası ve Hüâliahmer Cemiyeti ve Hilâliahmer Cemiyeti 
ve Hilâliahmer Cemiyeti âzasından âzasından 

Reisi Hayreddinzade Hacı Yusufzade 
Müftü Esseyid Mehmed Esseyid Mehmed Hayreddüı Abdüllaziz 

Beylân Türk Murahhası 
Garbizade Sarı Mehmed 

Ağa Mahdumu Hüâliahmer 
Cemiyeti âzasından 

Garbizade Hüseyin Lûtfi 

3. XI . 1338 

Riyaseti Celüeye 

Antakya ve İskenderun ve havalisindeki beşyüz bin Türkün ve Türkiye'den tecezzi ka
bul etmez muhitinin Anavatana iltihakı istühamına daü mezkûr havah halkı tarafından ve-
rüip raptan takdim kılman mutalibatı muhikka ve milüyenin sulh meselesinin veçheleri 
mevzuu müzakere olurken, Heyeti Umumiyede kıraatini ve murahhaslara tevdiini arz ve 
teklif eylerim efendim. 

Gazianteb 

Yasin 

REİS - Safa Bey, telgraflara daü söz söyliyecekseniz buyurunuz. 
İSMAİL SAFA B. (Mersin) - Efendiler bu okunan takrüler, bü seneden beri büyük dâ

vamızın önünde büi türlü ıztırabat ve acıya tahammül eden bir mıntakanın evlatlarının şe
şidü. Bu sesler çok şayanı hürmettü. Benden evvel bu mıntaka hakkmda muhterem bü-
çok arkadaşlarımın gayet ateşü ve gayet vatanperverane olarak iradettikleri mütalâata ben 
de gayet kuvvetle iştüak ediyorum. Arkadaşlar bunların Türk olmaktan başka üzerimizde 
çok hakları vardır. Türk vatanı tehlikede kaldığı vakit dünyanın bütün husumetleri ufuk
larımızda karardığı vakit buna karşı kıyam eden insanlar arasında ön safta olarak bu mın
taka bulunuyor. Türk dâvası için, bu mıntakanın verdiği kurban her hangi bü taraftaki 
kurbandan çok fazladır. Binaenaleyh arkadaşlar: Bugün kazandığımız muazzam zaferin te
mellerinde burada şimdi üıliyen kardeşlerimizin cenazeleri vardır ve bu zaferin temeU en-
çok onların muhterem cesetlerine, muazzam cesetlerine istüıadetmiştü. Arkadaşlar bu 
mıntakanın büyük dâvamıza ve büyük yurdumuza bu kadar kuvvetli rabıtası, bu kadar 
yüksek fedakârlığı olduğu halde maatteessüf bü sene evvel imza ettiğimiz bü itilâf üe bun
lara karşı vefasızlık gösterdik... 

NECİB B. (Mardin) - Muvakkattir... 

İSMAİL SAFA B. (Devamla) - Ben o günden beri arkadaşlar, bu mm takada yaşıyan in
sanlardan her hangisine rasgeldiğim zaman boynumu, başımı eğmişimdü. İçim sızlıyarak 
onlara karşı vefasızlık ettiğimi gayet acı duymuşum. Soma arkadaşlar, bizim dâvamız üze-
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rinde muvakkaten dahi olsa terk ettiğimiz, vefasızlık gösterdiğimiz bu insanlar o günden 
soma dâhi anavatanın kurtulması için lazımgelen her fedakârlığı; her ıztırabı göğsüne çek
miştir. (Alkışlar) Arkadaşlar bu mm takada tek bir Fransız neferinin girmediği yerler vardır. 
(Varolsun, sesleri) Fransız idaresinin teessüs etmediği yerler vardır. 

YASİN B. (Gazianteb) - Edemez ve edemiyecektir. 

İSMAİL SAFA B. (Devamla) , Fakat efendiler biz Fransızlarla yaptığımız itilâf dolayısiy
le onlarla hüsnümünasebatta bulunmak dolayısiyle bu insanlara sabrediniz, sükût ediniz. 
Buralarda Fransız idaresi teşekkül etsin ve tek Fransız neferinin girmediği bu yerlere bıra
kınız; Fransızlar girsin dedik. Büyük Millet Meclisinin sırf büyük vatana ait endişeleriyle or
taya konulan bu arzuya o mıntaka baştanbaşa hürmet etti ve arkadaşlar şunu katî bilelim 
ki; o vatandaşların, o insanların büyük dâva karşısında hissettikleri endişe ve gösterdikle
ri hissi hürmet olmasaydı, ben zannederim ki, bir seneden beri Fransızlarla aramızda de
vam eden münasebetten eser kalmazdı. Eğer arkadaşlar biz Fransız itilâfından istifade et
mişsek ve bunun memleketimize bir faidesi olmuşsa biz bu istifadeyi oradaki insanların ta
hammülüne sükûtuna ve büyük dâvaya karşı besledikleri hissi hürmete medyunuz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu] - Kemah şükranla teyit, tasdik ederim. 

İSMAİL SAFA B. (Devamla) - Onun için arkadaşlar biz gayet büyük ve ulvi dâvanın ar
kasından gidiyoruz. Davamız haktır, mukaddestir, yüksektir ve bu davanın davacüarı, dün
yanın en fedakâr insanları, en mütehammil insanları ve istiklale en çok aşık olan insan
larıdır. Onun için arkadaşlar davayı son noktasma kadar kazanacağımıza imanım vardır. 
Binaenaleyh Avrupa'da yapacağımız sulh muahedesinde bu mıntakamn isimleri de dahil 
olmazsa Anadolu'nun, Büyük Türkiye'nin, Büyük Millet Mechsinin beklediği sulh yoktur ve 
her zaman kargaşalık olacaktır. Bunu Heyeti murahhasamızın gayet katiyetle bümesi lâ
zımdır. Heyeti Murahhasamız vasıtasiyle Avrupa'nın bilmesi lazımgelen birkaç nokta var
dır. Ben bunu kati olarak büyük Mületimin ve sevgili arkadaşlarımızın efkarına, hissiyatı
na tercüman olarak söylüyorum. (Teyidediyoruz, sesleri) 

Efendiler o bir iki nokta şudur: Şimdiye kadar Avrupa Şark'ı ve bilhassa Türkleri ken
di milletlerinden aşağı, gayrimedeni addetmiştir ve Avrupa'da hakkımızda yanlış bir zihni
yet vardır. Bunun içindir ki arkadaşlar Avrupa'nın her muamelesi, her hareketi gayrimü-
savat esasatına iptina ediyordu. Fakat arkadaşlar! İnkdâp içinde, felaket içerisinde yetişen 
Türk mületi Avrupa'nın böyle istihfafkâr ve bizi aşağı addeden nazarları karşısında katiyen 
tahammül gösteremez. Evet efendiler biz Avrupa kadar zengin değiliz. Biz fakiriz, Avrupa 
kadar vesaitimiz yoktur. Belki arkadaşlar. Avrupa kadar irfanımız yoktur. Fakat arkadaş
lar, Avrupa'da yaşıyan milletlerden daha yüksek fazüet sahibiyiz ve kalblerimiz Avrupa'da-
ki milletlerden daha ziyade insanlık hissiyle çarpmaktadır. Vallahi arkadaşlar Avrupa rml-
letlerinden daha fazla olarak insani gayeler arkasında, mukaddes gayeler arkasında koş
mayı bilen kimseleriz. Onun için arkadaşlar müsavi ve adaletkârane bir hareket isteriz. 
Kendüerinden aşağı addedilmiyen bir muamele görmek isteriz. Bu görülmedikçe Türkiye'de 
ve bütün dünyada sulhun teessüsüne imkân yoktur. Soma diğer bir nokta daha vardır. 
Biz bütün dünyada sulhun teessüs etmesini, mazlumların zincir seslerinin sükût etmesini 
istiyoruz. Efendüer bilhassa bilirsiniz, büyük imparatorluk eczasından olan insanlar harbi 
Umumi neticesinde ve hürriyetin neticesi olarak dağümıştır. Biz, Osmanlı İmparatorluğun
dan dağdan bu mm takalarda zulüm ve işkencenin zinciri esaretin artık meşum, korkunç 
sesini duymak istemiyoruz. Efendiler biz o mıntakaları, sırf oralarda yaşıyan insanların me-
sudolması ve orada yaşıyan insanların kendi kendine sahibolması için terk ettik. Avrupa
lıların gözümüzün önünde komşu memleketlerimizde zulüm ve işkencelerinin devam et
mesine bir dakika tahammül edemeyiz. Biz efendüer büyük bir inküâbın arkasına koşan 
Türkiye, Türk müleü yalnız burada alenen söyliyebüirim ki kendi davası için silâhını çek
memiştir. Bu dünyada insanların lâyık olduğu hürriyeti, istiklâli almak için çekmiştir. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Bu dava hem bizim, hem de bütün insaniyetin davasıdır. Binaenaleyh 
davamız bizi kurtardığı gibi, insaniyetin büyük bir kısmını da kurtarmalıdır. Onun için 
efendiler biz hudutlarımızın ucunda Avrupalıların zulmüne uğramış, işkencesine uğramış, 
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onların kanlı idaresi altında inliyen sesleri duymak istemeyiz. Duydukça bizim için sulh 
yoktur. 

Sonra efendiler, üçüncü bir nokta: Avrupanm bilmesi çok lâzım olan üçüncü bir nok
ta şudur ki; bugünkü Anadolu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun idaresinde yaşıyan 
ve bu idareyi kuran millet Osmanlı Devletinin. Osmanh İmparatorluğunun borcundan on 
parasını kabul etmemektedir. Çünkü efendiler, bu borçtan Osmanlı İmparatorluğunun 
yapmış olduğu bu borçtan Anadolu içerisinde on para sarf edilmemiştir. Bilâkis bu borç 
efendiler, Avrupa'nın icadettiği, İmparatorluğu yıkmak için icadettiği birçok harblere sarf 
edilmiştir. Ve bu borçlarla beraber zavallı milletimizin asırlardan beri toplayıp biriktirdiği 
servet de gitmiştir. Avrupa'nın bitmez, tükenmez harbleri içerisinde zavallı halkımız, zaval
lı milletimiz, bir gün rahat yüzü görmemiş, evlâdım kurban vermiş ve dinlenmeksizin ve 
durmaksızın harbden harbe sürüklenmiştir. Avrupa'nın haksız yere ve insafsızca harbden 
harbe sürüklediği bir millete, bugün de borcolarak bir yük yüklemesi en büyük fenalıktır. 
Hulâsa arkadaşlar, ben Heyeti Murahhasamıza şunu arz etmek istiyorum ki, biz borçsuz, 
ekalliyetsiz, istiklâli tamam, hudutlarından mazlum ve zincir sesi olmıyan bir vatan istiyo
ruz ve buna layık bir sulh muahedesi istiyoruz. (Alkışlar) 

Riyaseti Celileye 

Sulh Heyeti Murahhasamızın Konferansta berveçhi ati muharrer iki esasm müzakere
sine bile salâhiyettar olmadığının Mecüsçe tesbit ve Heyeti mezkûreye tebliğini arz eylerim. 

1. Misaki Millî hudutları dâhilinde hiçbir mıntaka ve kısmın vaz i idarisi hakkında is
tisnai bir şekil olamaz. 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kapitülâsyon denilen şeyleri bilmez ve yok
tur. 

Kars 

Cavid 

Riyaseti Celileye 
Gayet kıymetli mütalâatı ve derin nazariyatı ve canlı vesaiki tarihiyeyi ihtiva eden bu

günkü Celse Zabıt ceridelerinin tâbi ve temsiliyle birer nüshasının Heyeti Murahhasaya ve
rilmesini teklif ile Heyeti Müşarünileyhadan berveçhi âti mevaddı nazarı dikkate almaları
nı rica edeceğim. 

1. Mesaili Evkafı hal için bir memuru şer'inin kisvei ilmiyesiyle beraber alınması. 

2. Makamatı mukaddesenin kurtarılması için âzami fedakârlığı yapmaları. 

3. Mebus arkadaşlardan birisinin beyanatı esnasında hatıra getirdiği (Sevr) paçavrası
nın birer nüshasmın beraberlerinde bulundurulması. 

Lazistan Mebusu 

Mehmed Necati 

REİS - Müsaade buyurur musunuz? Beyefendinin bu teklifi için cevap vereceğim. Bu
nun derhal temim kabil olamıyacağını biz de düşündüğümüz için... 

YASİN B. (Gazianteb) - Bu gece gitmiyorlar ki... 

REİS - Müsaade edin, sözümü kesmeyin. Bunun için zabıtları tebyiz ettiriyoruz. Bi
rer suretlerini kendilerine vereceğiz. 

Riyaseti Celileye 

Şarki-Trakya'nın bilâkaydüşart ve her zaman Devletin kuvayı umumiyesinin tahtı te-
kâfülünde bulunması gerek kendisinin gerek İstanbul'un ve gerek Anadolu'nun emniyeti 
için elzemdir. Bu hususun müzakeratı sulhiyede katiyen temini ve Garbi-Trakya'da misa
ki Millî mucibince müracaat edilmesi tabiî olan ve reyiâme, oraya ahiren başka taraflardan 
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getirilip yerleştirilen Rum ve Ermenilerin iştirak ettirilmemesi esbabının istikmalini teklif 
ederim. 

3 Teşrinisani 1338 
Cebelibereket 

Faik 

Riyaseti Celileye 

Gayriyunani ırklar ve bahusus İslâmlar hakkında en imhakâr bir millet olduğu bu ka
dar vakayi ile sabit olan Yunan idaresinde Makedonya gibi cesîm ve el'an ahalii İslâmiyesi 
ekser olan bir kıtanın terk ve ipkası caiz olamıyacağmdan Makedonya'da Cemiyeti Akvam 
idaresinde bir muhtariyet teşkili hususunun dahi Konferansta temin edilmesini teklif eyle
rim. 

Aydın 

Tahsin 

Riyaseti Celileye 

Urfa, Anteb, Mardin ve M araş ahalisi Meclisi Âlinizin küşadından evvel memleketimizi 
işgal eden düşmanları kendi silâhlariyle, kanlariyle, mallariyle kamilen hududu tabiîsinden 
tard etmiştir. Efendiler şimendiferin cenubunda kalan bütün Türk, Kürt aşiretleri, müs
temleke sekenesi olarak ecanibin tahakkümü ve tehekkümü altında mahrumu istiklâl ola
rak yaşamaktansa ölmeyi canlarına minnet bilmektedirler. Milletlerin arzuları her esasa 
hakimdir, diyen Avrupalılara bu esasat altında kalan yüz binlerce halkın hissiyatı milliye-
lerine riayetkar olmalar mı ve hiçbir zaman buralara malik olamıyacaklarını bilmelerini ve 
haksız yere, beyhude yere tekrar sefki dimaya meydan vermemelerinin insaniyet namına 
ihtar edilmesini ve bu azmimizin bütün âlemi medeniyete ilân olunmasını Heyeti Murah-
hasamızdan talebeyleriz. 

3 Teşrinisani 1338 

Urfa Mebusu 

Pozan 

Riyaseti Celileye 

Türk, Kürt bir kütlei vahidedir. Kürtler, hiçbir vakit Türkiye camiasından ayrılamaz ve 
bunu ayırmak için hiçbir kuvvetin tesiri yoktur. Avrupa hükümetlerinin Kürtleri müdafaa 
etmeye salâhiyetleri olmadığı biddefaat memleketimiz halkiyle beraber protesto edilmiş ol
duğu halde yine akalliyetlerin mevzuubahsedilmesi şayanı teessüftür. Kültür her vakit 
Türklerle beraber vatan uğrunda daima ölmüş ve ölmeye hazır bulunmuş oldukları cümle
nin malûmudur. Buna binaen Erzurum Mebusu Necati, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya beylerin 
ekalliyetler hakkındaki nutuklarının musâraaten neşriyle cihana ilânını teklif eyleriz. 

3 Teşrinisani 1338 

Bitlis Mebusu Mardin Genç 

Arif Necib Ali Vasıf 

Kastamonu Mebusu Muş Mardin 

Abdülkadir Kemali Abdülgani Esad 

Bitlis Siird Diyarbekir 

Derviş Necmeddin Hamdi 

Muş Urfa Van 

Ahmed Hamdi Pozan Hakkı 

REİS - Efendim bu neşir ve ilâna dair bir takrirdir. Arkadaşlarımız bunu çok iyi dü
şünmüşlerdir. Fakat bu nokta nizamnamei Dahilîde musarrahtır. Zabıt çıkmadan evvel bu 
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mesele tahtı karara alınamaz. Onun için zabıt intişar edinceye kadar neşir ve ilân mesele
sini reye koyamam. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Fransızlarla akdedüen Ankara İtilâfnamesinin tarihi akdinden nihayet bir sene zarfın
da Antakya ve havalisinden Fransız Hükümetince mahallî bir idare tesisi mebhûs itilâfna
menin ahkâmından olduğu halde el'an böyle bir teşkilât yapılmaması esbabiyle beraber bu 
hususun acilen temini için teşebbüsatı lâzimede bulunmak üzere işbu takririmin Heyeti 
Veküeye havalesini teklü eylerim. 

2 Teşrinisani 1338 

Kângırı Mebusu 

Neşet Nâzım 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüesine 

İtalyanlarla evvelce münakit Uşi Muahedenamesiyle hukuku hükümranisi tasdik edi
len ve bilâhara tahüye üe bize iadesi mukarrer bulunan on iki ada hakkmda Misakı Mül 
finizde sarahati kâfiye bulunmadığından dolayı mebhûs adaların Sulh Konferansında vazi
yeti hukukiyesüıüı tesbit edilmesi endişesiyle bu hususun Heyeti murahhasamıza tebliğ ve 
bu bapta muhaberat ve vesaik dahi cemolunmak üzere işbu takrüimin İcra Vekilleri He
yeti riyasetine havalesini taklü eylerim. 

3 Teşrinisani 1338 

Kângırı Mebusu 

Neşet Nâzım 

Riyaseti Celüeye 

Heyeti Murahhasamıza verilmek lâzımgelen veçhenin hututu umumiyesi şudur: 

1. Misakı Mülînin ne metninden ve ne ruhundan bü parmak bile feda etmemek... 

2. Ermenistan meselesi gibi bazı gayriaskerî mmtakalar tefriki gibi, ordumuzun tahdi
di gibi, hâkimiyet ve istiklâlimize mugayir şeyleri, hattâ mevkü müzakereye bile koymaya 
tahammül etmemek... 

3. İdarei maslahat ve pamuk ipliği ile bağlamak gibi zihniyetlerle asla iş görmeyerek ka-
tî yürümek. 

4. Sulha arzukeş olmakla beraber icabında daha uzun zamanlar tamamiyeti istiklâli
miz için müttehiden mücadeleye amade olduğumuzu büerek imanla hareket etmek. 

3 Teşrinisani 1338 

Burdur Mebusu 

İsmail Subhi Soysalh 

Riyasyeti Celileye 

Sulh Konferansma daveti tazammun eden nota -ki nefretle yadedeceğim- gayritürk tâ-
büi vardır. Ben Kürdüm ve bu suretle cihana bü defa daha ilân ediyorum ki Misakı Millî 
dâhilinde böyle bü tâbüi taşıyan bü fert dahi yoktur. Çünkü camiasında bulunan Türk, 
Kürt bü küldür ve yek vücuttur. Heyeti Murahhasamızdan rica ederim böyle kelimeyi işit
tiği zaman kemali nefretle reddetmesini teklü ederim. 

3 Teşrinisani 1338 

Mardin Mebusları namma 

Necib 

Riyaseti Celileye 

Misakı Mifiîmizin bütün teferruatı ve hudutları hakkmda izahat verümiştü. Ayrıca şu 
hakikatin büinmesi lâzımdır, ki Anadolu çok eski zamandan beri Türktür. Beş bin sene ev
vel yaşamış olan Hititler Turaniyülasıldır. İskenderun, Antakya ve Haleb havalisinin Hitit-
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lerle meskûn olduğu bir çok asarı atîka mütehassıslarının tetklkatı ezman cümle Liverpol 
Darülfünununun muallimlerinden Profesör (Jorj Gating) 1338 de İskenderun havalisinde 
Sakcagözü Höyüğünde icra ettiği hafriyat ve tetkikat'ta sabit olmuştur. Binaenaleyh tarihi 
hakikat karşısında o havaimin Ana Vatandan ayrüması kabü olamıyacağmdan Heyeti Mu
rahhasımızın bu ciheti nazarı itibare almaşım arz eylerim. 

Kayseri Mebusu 

Ahmed Hilmi 

Riyaseti Celüeye 

(Misakı Millîmiz Garbi-Trakya'da arayı umumiyeye müracaat olunmasını temin etme
mizi amirdir. Yunanlılar Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu emri yerine getirmek hususun
daki azmini bildiklerinden İzmir ve Trakya havalisinden giden Rumları Garbi-Trakyaya yer
leştirerek orada suni bir ekseriyet teminine çalışmaktadırlar. Heyeti Murahhasamızın ve 
Hariciye Vekâletimizin bunu men'e şimdiden teşebbüs etmelerini ve Garbi-Trakya'da arayı 
umumiyeye müracaat esnasında Rum muhacirlerin ahalü asliyeden addolunamıyacağını ü-
an eylemelerini teklif ve temenni ederim. 

Trabzon 

Nebizade Hamdi 

Riyaseti Celileye 

Affı Umumiden hukuku şahsiye harice kalsa büe bir kere affedilmiş denince kimsenin 
hukuku şahsiyesini aramak cesaretim gösteremiyeceğini, caniler, katüler ve gaasıpların 
merhum ve mazlum halkın gözü önünde getireceği vukuatı sabıka ve mütaaddide üe sa
bittir. Binaenaleyh, Yunanldara fiilen ve müsellâhan iştirak ederek hatır ve hayale gelmi-
yecek işkenceler, zulümler ve garetler irtikâb eden eşhasm tekrar bu mületin başına belâ 
edilmemesi esbabımn istikmalini rica eylerim. 

Ertuğrul Mebusu 

Necib 

Riyaseti Celileye 

Ermenüer, Van, Bitlis, Erzurum vilâyetleri arazisi dâhilinde millî yurt temim hakkmda 
Sevr Ahidnamesinde mevcut ahkâmın ahiren Hükümeti Milliye ile Ermenistan Hükümeti 
arasında münakit mukavele ve hâdisat ile merfu olduğunun ve hiçbir zaman mevzuubah-
solamıyacağınm Heyeti Murahhasımızca nazarı dikkate alınmasını teklif eylerim. 

Muş Mebusu 

Abdülgani 

Riyaseti Celileye 

Âtide muharrer maruzatımın Heyeti Murahhasamızca nazarı itibara alınmasını temen
ni eylerim. 

Maraş 
Mehmed Hasib 

Madde 1. - Heyeti Murahhasamız Konferansda Fransız ve İtalyanların mületimiz hak
kındaki temayül ve muhabbetlerini muhafaza edebilmek için ilk defa Boğazlar meselesinin 
münakaşa ve halledilmesi. 

Madde 2. - Beş yüz bin nüfusu ihtiva eden Antakya, Beylân, İskenderun mıntakaları-
mn Anavatan'a ütihakının temini. 

Madde 3. - Adana, Maraş, Anteb havalisinde Ermeni komitacılarının imha ve tahrip
kâr maksat ve emellerine kendi resmî memur ve askerleriyle müzaheret ederek havalii mez-
kûreyi tahrip ve ihrak ettiren Fransızlardan memahki mezkûre ahalisinin zarar ve ziyanı 
şahsüerinin tazmini. 

Madde 4. - Mesaili sairenin münakaşası. 
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Riyaseti Celileye 
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Murahhaslarımız millî hudutlarımız dahilindeki anasırı gayrimüslimenin mübadelesi 
esasmda mutabık kalırlarsa bu mübadele de memleketimizdeki gayrimüslimlerin emvali 
gayrimenkulesi dâhil olamaz. Bu kısım emval bu gayrimüslimlerin müslüman emvaline 
karşılık tutulmak zaruridir ve haktır. Ecnebilerden davet olunacak müslümanların emvali, 
bedeli mukabilinde o muhitte ecnebi olan devlet tarafından satınalınmalıdır. Bu hususu 
bilhassa İsmet Paşa Hazretlerinin nazarrı dikkatine arz ederim. 

3 Teşrinisani 1338 
Eskişehir Mebusu 

Emin 
Riyaseti Celileye 

Düşmanı makhurun yaptığı tahribat ve soygunculuk, Muhterem Vehbi Efendi Hocamı
zın buyurduklarından pek çok fazladır. 

Bu zararın miktarı, nev'i, mekânı ispat ve iddia edilmesi elzemdir. Bu hususta noksan 
olduğunu istidlal ediyorum. Hemen ikmali nevakıs buyurularak bu mühim vesaiki cina-
iyenin acilen Heyeti Murahhasamıza isali için takririmin Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Ra
uf Bey efendiye ehemmiyetle ve müstacel kaydiyle havale buyurulmasını arz eylerim. 

3 Teşrinisani 1338 
Eskişehir Mebusu 

Emin 

Riyaseti Celileye 

Fransız İtilâfnamesinde hududu gayritabiîyi tashih ve Misakı Millînin birinci maddesi 
esası üzerine tesebbüt etmiyen her hangi bir muahedata vereceği rey kırmızı kâğıt değil, 
yüz binlerce halkımızla beraber kırmızı kan olacağını arz ve şimdiden üân eyleriz. 

Gaziantep Bu dahi 
Şahin Yasin 

Riyaseti Celüeye 

Berveçhiâti maddenin Heyeti Muralıhasaya not ettirümesini teküf eylerim: 

Yem Türkiye hududu dâhümde hiçbü ecnebi, emvali gayrimenkuleye tasarruf edemez. 

Kozan 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celüeye 

Berveçhiâti mevaddın Heyeti Murahhasaca nazarı dikkate alınmasını rica ederim: 
1. Kürtler hiçbü suretle kendilerini Türklerden ayrı addetmedikleri ve Türklerle bera

ber son dakikaya kadar ve üelebet vatanı mübareki müdafaa hususunda kanlarını döktük
leri ve ebediyen dökecekleri için ırki ekalliyetler meselesi yoktur. Avrupalılar bizde Türk ve 
Kürtten başka bü ırk tevehhüm ediyorlarsa hezeyandır. Bunun için söz söyletmeye büe 
meydan verilmemelidü. 

2. Avrupalılar Ermenilere yurt icadetmek istiyorlar. Memleketimizde başkasına yurt it
tihaz edüecek bü kulübelik büe yer yoktur. Çünkü, Erivan'a civar yerlerde tek Ermeni yok
tur ve hariçten gelecek bü tek yabancı Ermeniye de yer verecek Türk, Kürt tasavvur oluna
maz. Van'dan, Bayezid'den Ermenilere hisse ayırmak istiyorlarsa, büsinler ki, oraların 
Türkleri, Kürtleri kendi memleketlerinde değü, Erivan'da büe Ermenüere yer vermiyecek de
recede kanlar dökerler de bü karış yerin verilmesine razı olmazlar. Zaten Büyük Mület Mec
lisi ve onun Hükümeü de hatırından böyle bü şey geçümemektedü ve Misakı Mülî üe bu ci-
heti tesbit eylemiştü. 3 T e ş r i n i s a n i 1 3 3 8 

Van 
Hakkı 
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Riyaseti Celileye 
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Nöbeti kelâm âcizlerine gelmeden müzakerenin kifayetine karar verileceğini tahmin et
tiğim için berveçhi âti maruzatımın kıraat ve zapta geçilmesini teklif eyliyorum. Şöyle ki: 

Madde 1. - Heyeti murahhasamızın mükâlemeye başladıklarında kendilerine vâki ola
cak ilk teklif ihtimal ki, akalliyetlerin himaye ve hukukundan bahsetmek olacaktır. Akalli
yet denilince hatırıma ilk gelen şey Hıristiyan akalliyetleridir. Bizde Hıristiyan akalliyetlerin 
hukuku Teşkilâtı Esasiye kanunu mucibince müemmendir. Çünkü, Teşkilâtı Esasiyede biz 
her karye ve kasabayı bir nahiye addiyle o nahiyeye bir hukuk ve bir şahsiyeti mâneviye 
verdik. Eğer hukuklarından bahsolunan Hıristiyanlar bir nahiye teşkil edecek ekseriyette 
bulunurlarsa her köy ve kasaba bir nahiye teşkil ederler. Şu halde Müslümanlarla aynı hu
kuka maliktirler. Binaenaleyh akalliyetlerin hukuku meselesinin Heyeti Murahhasaca na
zarı dikkate ve mütalâaya alınmaya yeri yoktur. 

Saniyen: Eğer düveli İtilâfîye bu salâhiyete ve bu teminata kanaat etmezlerse Hıristi
yan meselesinin en büyük çarei halli mübadele keyfiyetidir. Esasen en mâkul çarei hal de 
budur. Çünkü içimizde Hıristiyanlar şimdiye kadar olageldiği gibi bundan sonra da ecne
biler elinde alet olurlar ve vakit vesilei ihtiras olmaktan hâli kalmazlarsa, ki içimizde mev-
cud oldukça bugün değilse bile yarın yine böyledir. Bizim için selâmeti fikirle vatanımız dâ
hilinde serbest, müdahalesiz, müsterih yaşamaya bir veçhile imkân yoktur. Binaenaleyh 
Heyeti Murahhasamız bu anasırın memleketimizden tathirine şu suretle hizmet ederlerse 
bence en büyük vazifei vataniyelerini ifa etmiş olurlar. 

Madde 2. - Fransızlarla İtilâfname akit ve imza ettiğimizin gecesi memleketleri ve hu
kuklarının muhafazası için mebusları tenvir etmek üzere gelmiş olan Antakya ve havalisi 
Heyeti âzasından bir zat ile Kayseri Mebusu Rıfat Beyin hanesinde birkaç mebus arkadaş
larım da beraber oldukları halde görüştüğümüz vakit ismi hatırımda kalmıyan o muhterem 
zat bana şu suali sormuştur. Bizi hududun öbür tarafında ecnebiler elinde bırakmaya ka
rar verirken vicdanınızda teessür duymadınız mı? demiş, ben de göz yaşları arasında vata
nın menafi ve selâmeti umumiyesi ve âtiyesini muhafazaten sureti muvakkatede ve ıztıra-
riyede ihtiyar edilen şu fedakârlığa şimdilik sizin de kemali sükûn ve itminan ile sabır ve 
istikbale intizar etmeniz zaruridir. Emin olunuz Türk ve Müslümanların kıblesi sizin tara
fınızda, Kabe'si orada, Peygamberi orada iken sizi hiçbir vakit unutamazlar ve Müslüman
lar kıbleleriyle kendileri arasında dikelmiş olan haçı bir gün olup da kaldırmayı elbette dü
şünürler ve düşünmek icabatı diniyelerindendir, demiştim. Ve o muhterem zatın âcizane 
teessüratını velev muvakkaten olsun izaleye çalışmıştım. Binaenaleyh Heyeti Murahhasa
mız kalbgâhı islâmiyete uzanmış olan o hâilin ref ine çalışmayı da hatırdan çıkarmasın. 

3 Teşrinisani 1338 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS - Efendim takrirlerin hepsi okundul, Heyeti Murahhasaya beyanatta bulunuldu. 
Bâzı arkadaşlar şifahen söyledikleri gibi birtakım arkadaşlar da tahrirî teklifatta bulundu
lar. Müsaade buyurursanız şimdi bu takrirlerin kâffesinin Heyeti Murahhasa riyasetine 
tevdi olunması hususunu da reyinize vaz edeceğim. Efendim bu takrirlerin tamamen He
yeti Murahhasa riyasetine tevdüni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müttefıkan ka
bul edilmiştir efendim. 

AVNİ B. (Saruhan) - Benim de bir takririm vardı. 

REİS - Efendim zatıaliniz, bu zabıtların tab'ını teklif buyuruyorsunuz. Halbuki derhal 
tabi yetişemez, tebyiz ettirip suretlerini takdim edeceğiz. Bunu arz ettim efendim. 

Efendim bir takrir var : 
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I. Dönem Z. C. 
Cüt : 24, S : 523 
15 Kasım 1922 

B. KONFERANS BAŞLIYOR : 
1. - Lozan Sulh Konferansı hakkında Hariciye Vekili İsmet Paşadan mevrud telgraf: 
REİS - Rauf Beyefendinin bir tebligatı olacak. 
ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Meclise tebligat olunur mu? Arz edecek, rica ederim. Dik

kat buyurun Reis Bey, 
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF B. - Efendim Sulh Heyeti Murahhasamız Reisi 

Hariciye Vekilimiz ismet Paşa Hazretlerinden bu sabah bir telgraf aldım. Heyeti Âliyenize 
arzı bir vecibe addettim. Telgraf 14 Teşrinisani 1922'de Lozan'dan çekiliyor. 

Ankara'da İcra Vekilleri Riyasetine 
Lozan'a muvasalatımı âtideki telgrafla, Fransa, İngiltere, İtalya Hariciye Nazırlarına 

bildirdim. 

"Sulh Konferansının içtimai hakkmda Fransa, İngiltere, İtalya hükümetleri tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine resmen vukubulan davet ve bu bapta teati olu
nan notalar üzerine bu konferansın küşadı için 13 Teşrinisani tarihi sureti katiyede takar
rür ettiği cihetle Lozan'a muvasalat eden Türk Heyeti Murahhasasmın sureti müşterekede 
takarrür eden bâlâda mezkûr tarihte müzakerata güişmeye amade bulunduğu zatıasilâne-
lerine tebliğ ile kesbi şeref eylerim. 

"Akdi sulhun taliki Türk milleti için vüsati takdir edilecek fedakârlıklar ve mezahimi te
madi ettüecek ve bertaraf edilmesi münhasıran bizim hüsnüniyetimize taallûk etmiyen 
gayrimuntazar netayiç tevüdedebilecek bü mahiyette olduğunu benimle bülikte zatı asila-
neleri de takdü edecektü. Bu cihetle cihan sulhunun menfaati namma konferansın muvaf
fakiyeti seriası için perverde ettiğim en hararetü temennüeri zatıasilanelerine tebliğ ve ihti-
ramatı faikamın teminine müsaraat eylerim." ^4 Teşrinisani 1338 

İsmet 

RAUF B. (Devamla) - Malûmuâlüıiz arkadaşlar Müttefik Devletlerin sulh konferansının 
iptidası tarihi olarak 13 Teşrinisani tarihini bize teklü ettikleri ve tarafımızdan sulhun sü
rati istihsali için İzmü'in daha münasibolacağı ve telgraf muhaberatının teahhürü dolayı
siyle meselenin teahhüra uğrayabileeği serd edilmekle beraber binnetice Lozan'ın mahalli 
içtima olmak üzere kabulü zaruri görülmüş ve öyle cevap verilmişti. Bu cevabımızı bü ce
vabi nota üe de senet ittihaz ettiklerini ayrıca devleUer bize bildirmişlerdi. Şu halde Mecli
si Alinizin en yüksek hissiyatı sulhperverane ile mütehassis olduğunu bü kere daha ispat 
etmek için zamanın müsaadesizliğine bakmıyarak her türlü vesaitten istifade ederek sulh 
yapmak için sulh murahhaslarımızı vaktimuayyeninde Lozan'da bulundurduk. İçtima tari
hi geldi. Diğer devlet murahhasları orada henüz ispatı vücudetmediler. Hariciye Vekilimiz 
bu nota ile Büyük Millet Meclisimizin doğrudan doğruya milletimizin amali sulhperverane-
süıi Düveli Müttefika Hariciye Nazırlarına tebliğ ettikten başka sulhun akdinin teahhurun-
dan tevellüd edecek mahaziri sarahaten ifade etmiş ve bunu menetmek için yalnız bizim 
hüsnüniyetimizin kâfi olmadığım da işaret etmiş, bu suretle milletimize ve mümessüi ha
kikileri olan sizlere bü daha tekrar ediyorum: Cihana bir kere daha bizim sulh istihsali için 
mücadele ettiğimizi ve istiklali millîden başka hiçbir şey istemediğimizi cihana üân etmiş 
oluyoruz. 

REİS - Rauf beyefendi Mazhar Müfid beyefendinin sual takrüinin cevabını veriyorlar. 
Şimdi bu cevabı kâfi görüyorlar mı? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) - Kâfidir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) - Şüahi bü sual sormaklığıma müsaade buyuruluyor mu? 
Efendün! Gazetelerde Amerika efkârı umumiyesini aleyhimize imaleye çalışıldığını ve 

propaganda edildiğini görüyoruz. Buna dair Hükümetimiz bü şey düşünüyor mu? Lehimi
ze çevümeye çalışıyor mu. 

REİS - O başka bü meseledir. Cevap verilemez. Efendün ekseriyetimiz hâsıl olmuştur. 
Takrüleri reye koyacağım. Fakat ekseriyette tereddüt vardır. Ekseriyet hâsıl oluncaya ka
dar Salih Efendinin sual takririne cevap verilecek. 
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Cilt : 25 - S. 112 : 120 
29 Kasım 1922 

I. Dönem Tutanak Dergisi 

2. - İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin ahvali hariciye hak
kındaki beyanatı 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. (Sivas) -
Efendim rüfekayi kiramdan bazıları son hafta zarfında âcizlerinden Hariciye Vekâleti Veki
li sıfatiyle gerek Lozan'da içtima etmekte olan konferans ve gerekse bâzı hususat hakkmda 
sual sordular. Ve Bittabi kendilerinin bu baptaki suallerine bir an evvel cevap vererek ha
kikati tenvir etmek mecburiyetinde idim. Ancak men'i kendi iktidarımda olmıyan sıhhi ma
zeretlerin haylûletiyle bu vazifemi daha evvel ifa edemediğimden çok müteessirim. Bu vesi
le ile şunu da Heyeti Âliyenizin huzurunda söylemeye mecburiyeti vicdaniye görüyorum ki 
gerek Ankara'da ve gerek İstanbul'da ve gerekse memleketimizin sair mahallerinde intişar 
etmekte olan mülî matbuatımız Konferans suretiyle cereyan eden müzakerattan hem Heye
ti Celilenizi ve hem de halkı vâsi mikyasta tenvir etmiş bulunduklarından dolayı zannedi
yorum ki vaziyet hakkında uzun müddet havadissiz kalmamışsınızdır. Matbuatm bu hiz
metine Hariciye Vekili olarak ayrıca teşekkür ederim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis] - Reis Bey ilk evvela sual takrirlerine cevap versinler. 

İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF B. - Efendim müsaade buyurursanız Lozan'da devam 
eden müzakeratı sulhiye hakkında Hükümetimizin murahhaslarından muttali olduğu hu-
susatı telhisan Heyeti Âliyenize arz edeyim. Malûmuâliniz bundan evvelki maruzatımda da 
konferansa Heyeti Murahhasamızın davet edildikleri tarih olan Teşrinisaninin on üçünde 
Lozan'da her türlü mezahimi iktiham ederek bulunduklarım arz etmiş ve fakat mukabü ta
rafın gelemediklerini de ifade eylemiştim. BUâhara konferans ayın yirmisinde içtüna etti. İlk 
içtimada İngiltere namma bulunan Heyeti murahhasa Reisi Lord Curzon tarafından irade-
dilen bir nokta Heyeti Murahhasamız Reisi İsmet Paşa Hazretleri de gazetelerde manzum 
afileri olan ve fakat aslının henüz elimize gelmediğim kemali teessüfle söylemeye mecbur 
olduğum nutukla mukabelede bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, İstiklâlimizi temin edecek bir sulha son derecede taraftar oldu
ğumuzu, yalnız alkalimizle değil, efalimizle dahi gösterdik. Ve ispat ettik kanaatindeyiz. 
Bunun bir an evvel husulü için de konferansın memleketimizde içtimaını teklif ettiğimiz ha
tırınızda olsa gerektir. Bu hususta en büyük faide; vesaiti muhaberatm müşkülâtını düşü
nerek ve müzakeraü arzumuz hühafına da uzatmamak ve zamanın uzamasından hâsıl ola-
büecek suitefehhümlerin derecesini nazarı itibara alarak muharebenin en emin ve seri ol
masını temin edecek bir mahallin intihabı arzusu idi. Fakaty buna muvaffak olamadık. Ve 
Lozan'a gittik. Muhaberat hususundaki bu müşküâta mukabil Düveli Müttefika, âzami tes-
hüâtı göstererek muhaberatımızı temin edeceklerim vadetmişlerdi. Bu vâde rağmen muha
berelerimiz muntazam olamıyor. Şifrelerde birçok noktaları tekrar ettirmek mecburiyetinde 
kalıyoruz. Ve iş uzuyor. Fakat ümidediyoruz ki gün geçtikçe bu mahzuru izale edeceklerdir 
ve daha muntazam ve seri muhabere temin edüebüecektir. Bu suretle mâruzâtta bulunma
ma sebep Başmurahhasımızın nutku iftitahiyi açık olarak keşide ettiği telgrafın henüz He
yeti Veküe riyasetine vâsıl olmadığmı ifade etmek mecburiyetinde olduğumdandır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - Şayanı teessüf, cidden şayanı teessüf. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF B. (Devamla) - Heyeti Murahhasamız Teşrinisa
ninin on üçünde Lozan'da bulunup da diğer devleüer murahhaslarının bulunmadığını gö
rünce ve yirmide içtima ihtimali anlaşılınca İsmet Paşa vakitten istifade ederek Paris'e azi
met etmiş ve Fransa Başvekili Mösyö Poincare üe görüşmüş ve bu mülakattan Lozan'da ce
reyan edecek müzakeratın bir tarafın diğer tarafa teklifi ile ve imlâ şeklinde değil, hukuku 
mütesaviye tarzında ve müzekere halinde cereyan edeceği hakkmda kanaat getirmiştir. 
Bundan başka şimdiye kadar denebüir ki, dâvamızın bidayetinden bugüne kadar ilk evvelâ 
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vaziyetimizi hakkiyle görmüş ve o günden beri aledderecat görmek sureatiyle hakkımız bi
lerek müdafaa etmiş olan Fransız matbuatma, nikatı nazarımızı bir kere daha izah etmiş 
ve bu matbuat vasıtasiyle cihanı medeniyete dâvamızı vuzuhiyle, tafsilâtıyle arz etmiştir. 
Fransa'da temaslardan bu suretle iki noktai nazardan istifade edilmeye çalışılmıştır. Pa
ris'te diğer bazı temaslarda bulunduktan sonra Lozan'a avdet eden Başmurahhasımız; ora
da da vukubulan temaslarından konferansta her halde haklarımızın sükûnetle istima edi
leceğini ve müzakeratm mutadolan tarzı malhumdan fazla bir maniaya tesadüf etmiyeceği-
ni anlamıştır. Bu temaslarında bir nokta daha sarahaten kendisine ihsas edilmiştir ki, o da 
akalliyetlerin mübadelesi hakkındaki noktai nazarımızın, arzumuza muvafık olarak haflo-
lunabileceği meselesidir. 

Malûmuâlileri gerek Heyeti Âliyenizin ve gerek Heyeti Murahhasamıza verilen hututu 
esasiyenin istihdaf edeceği gayelerimizden biri de bu mesele idi. Bu hususta da kendisine 
burada ismini ifadeden bir fayda hhasıl olmıyacak olan, şayanı hürmet menabiden bu tarz
da teminat verilmiştir. 

Konferans Teşrinisaninin yirmisinde küşadedilmiş ve evvelce de muhaberedeki müş
külât münasebetiyle arz etmiş olduğum gibi, nutukların teatisinden sonra konferansın tar
zı mesaisini tanzim edecek olan nizamnamei dahilî tertibedilmiştir. Usulen o günkü mu
amelât ve merasimin hitamından sonra diğer içtima gününe kadar geçen zaman ve fırsat
tan istifade eden Başmurahhasımız, İngiltere Heyeti Murahhasası Başmurahhası Lord Cur-
zon ile vhaki olan temasmda tahribat hakkındaki mütekabil iddiaları bîtarafane dinliye-
ceklerine dair Lord Curzon'un sarih bir ifadesine sâmi ve şahidolmuştur. Malûmuâlileri her 
türlü mevcut uhuda mugayir olarak vatanımızın en zengin aksamına çıkan ve ahiren tarzı 
malûmda buraları terke mecbur olan Yunanlıların iras eyledikleri tahribat tahminin çok 
fevkindedir. Eğer dünyada hak ve adalet varsa -ki vardır- bunların her halde tamiri ve ki
min tarafından da tamir edilmesi lâzımgelecği şüphesiz malûmdur. Bu surede beyanatta 
bulunan ingiltere Heyeti Mahsusası reisi bu hususu bizim noktai nazarımızdan görmekte 
olmasmı ifade etmiş oluyorlar. Bunu memnuniyetle kaydederiz. Bilâhara içtima eden he
yette, Heyeti Murahhasamız tarafından Trakya hakkındaki mutalebatımız izah ve müdafaa 
olunmuştur. Şarki -Trakya'da 1913 hududu ve Garbi- Trakyada'da delaili muktazıye ve 
muknia iraesiyle -reyi âm usulü talebedilmiştir. Yunan murahhası Venizelos, Bulgarlara 
verilen hududun kabul edilemiyeceğini iddia ve Bulgarlara serbestti ticaret verileceğini ce
vaben beyan eylemiştir. Sırp Murahhası da Venizelos'u teyidetmiş ve ayrıca bitaraf mınta
ka ile gayriaskerlikten bahseylemiştir. Bu maruzatım Edirne'deki hudut mesailine taallûk 
ediyor, ve Garbi-Trakya'da Misakı Mihîmizin tesbit ve tasrih ettiği ârâyı umumiyeye müra
caat meselesini de ifade eyliyor. Yani müzakerata Trakya hudutlariyle Garbi-Trakya'da ârâ
yı umumiyeye müraccat mesailinden başlanmıştır. Ve Heyeti Murahhasımızın müdellel, 
mukni beyanatına mukabil Yunan Başmurahhası ile Sırp murahhasının beyanatını arz et
miş oluyorum. Romanya Murahhası da her iki murahhasm yani Sırp ve Yunan murahha
sının nikatı nazarını teyideylemiştir. Biz ise her halde atiyen de samimî ve menafii müteka
bile esasına müstenit dostluk tesis emelinde bulunduğumuz Bulgar komşumuza, hayatı 
milliye ve iktisadiyelerinin serbestli inkişafını temin edecek bir mahrece taraftar olduğu
muzu ifade ettik. Yani murahhaslarımız bunu ifade etti. Bulgar murahhasları ise bir mah
reç ve Garbi-Trakya'nın müttefikin emri altında bitaraf kalmasını talebetmişlerdir. Bu me-
talib ve mukabil iddialar üzerine Heyeti murahhasamız, umumuna birden içtimai atide ce
vap vereceğini söyliyerek içtimaa nihayet vermiştir. 

Ancak; Heyeti Murahhasamız reisinin bu yoldaki cevabı, İngiltere Heyeti murahhasa-
sının itirazını mucibolmuş ve seri ve hemen cevap verilmesi tarzında mukabil teklif serdi-
ne sebebiyet vermiş ve bu teklif hakkındaki noktai nazar da ısrarı bâdi olmuştur. Bilâha
ra aynı meselenin müzakeresi için içtima edilince, Lord Curzon 1913'te Bulgarlara bilihti-
yar terki arazi ettiğimizi ve notalarımızda daima Edirne ve Meriç'ten bahsettiğimizi söyle
miş ve devletlerin müttehidolduklarını mükerreren iddia etmiştir. Efendiler! Malûmu Âlile
ridir ki: Notalarımızda filhakika Meriç ve Edirne'den bahsedilmiştir. Ancak bu Meriç ve 
Edirne bahsi, Mudanya Mukavelenamesiyle Yunan ordu, memurini mülkiye ve askeriyesi-
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nirı hangi bir hattın arkasına çekileceğini ifade etmek için kullanılmış tabir a t tır. Ve Mudan
ya Mukavelenamesi de sulh müzakeratımıı devam ettiği müddetçe ve hitamına kadar mu
teberdir. Şu suretle bu tâbirat; bizi hiçbir veçhile kayıt altına alacak ve metalibi meşruamı-
z iddiada zafımızı mucibolacak veyahut hakkımızdan sarfınazar ettiğimizi gösterecek bir 
kaydı hukuki değildir. Lord Curzon'un bu tarzı iddiasına Fransa ve İtalya murahhasları da 
iştirak etmişler ve bu noktai nazarı teyideylemişlerdir. 

Onların kendi noktai nazarlarınca Türkiye'nin Trakya'daki hududu şu suretle olması 
lâzımgeliyor. Meric'e kadar hudut; Edirne Şimalinden bir noktadan bed' ile ve Meriç tara
feyninden yirmi otuz kilometrelik bir mıntaka yapılacak ve Cisrimustafapaşa, Dedeağaç şi
mendiferi beynelmilel olacak ve Garbi-Trakya Yunanistan'a kalacaktır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Haya haya.... 

RAUF B. (Devamla) - Sırpların teklifine göre de Karadeniz'den Tunca'ya kadar bitaraf 
ve otuz kilometrelik bir mmtıka ihdas olunuyor. Ve bitaraf m m takanın gayriaskerliği gay-
rikabil görülüyor. Bizim Heyeti Murahhasamızca bunun gayrikabili kabul bir mahiyeti var
dır; ancak teferruatı anlaşılmadıkça hükmü katî vermek imkânsızdır. Bu hususun diğer bir 
komisyonda tetkik ile tesbitine ve ona nazaran muhakeme ve mukabil teklif serdine karar 
verilmiştir. Arazi hakkındaki komisyon, bilahara tekrar içtima etmiş ve Başmurahhasımız 
İsmet Paşa Hazretleri; Sırp ve Bulgar delegeleriyle Venizelos'un beyanatına cevap vermiş 
ve cevabında kanaatbahş vesaik de ibraz eylemiştir. Yani Paşanın beyanatının esası; Yuna
nistan'ın mütaarriz olduğu ve sulhu tehir ettiği ve bu yüzden mesul bulunduğu ve Garbi-
Trakya'nın mukadderatı (Neuilly) muahedesiyle açık bırakıldığı, yani sarahaten Türkiye 
sulhuna talik edildiği ve mukadderatının elyevm tayin edilmesi lazım geldiği istatistikler ve 
sair vesaiki resmiye ile iddia ve Şarki- Trakya hududunun 1913 hududu olması lazımgele-
ceği ve teati edilen notalar, tahliye mesailiyle alakadar olduğu cihetle hudut mesailinde 
noktai nazarımızı ihlal edemiyeceği ve Bulgarlara bir mahreç verilmesine Türkiye'nin taraf
tarı olduğu ve Garbi ve Şarki-Trakya arasında bitaraf bir mıntaka, Dedeağaç Limanı ve şi
mendiferinden bulgarlar'ın istifadesi hususlarının komisyonda tetkik edilmesi lazımgeldiği 
izah olunmuştur. 

Lord Curzon buna cevaben bitaraf mıntakadan maksadı, gayriaskerî bir hale getirilmiş 
bir mıntaka olduğunu söylemiş ve başmurahhasımız da keyfiyetin komisyonda tekrar tet
kikini talebeylemiştir. Başmurahhasımızın bu teklifi üzerine bu mesailin başlıbaşına tetki
ki için ayrıca bir komisyon teşkil edilmiştir. Bu komisyon Karadeniz'den, Adalardenizi'ne 
kadar hududun tarafeyninde 35-40 kilometrelik bir mmtakanm gayriaskerî bir hale kon
masını teklif etmiş ve işbu mıntakadaki jandarma kuvvetiyle teslihatmı da derpiş eylemiş
tir. Komisyon; gayriaskeri mmtakanm bitaraf mıntaka olması hakkındaki kabule mütema
yil olmamışlar. Arkadaşlar mukabil tarafın teklif ettiği Karadeniz'den Adalardenizi'ne kadar 
30-40 kilometrelik bir şeridin gayriaskeri bir hale konulmasıdır. Biz bunun yalnız gayrias
kerî değil tamamen bitaraf bir koridor olmasını teklif ediyoruz. Ve bununla da sarahaten 
sulhperverliğimizi gösteriyoruz. Fakat şimdilik bu mutalebemize karşı mütemayil görünme-
mişlerdir. Ümidederiz ki, Şark'ta, Balkanlar'da sulhu hakikinin uzun müddet devamı için 
hakiki bir âmil olacak bu şekil alakadarlarca da kabul edilecektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Öbür tarafta samimî sulh âşıkları bulunmazsa hiçbir şey ol
maz. 

RAUF B. (Devamla) - Cisri Mustafapaşa ve Dedeağaç şimendiferlerinden Bulgarlarca 
da istifade edilmesi için muktazi tedabiri teemmül etmek üzere ayrıca bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Rüfekadan birisinin sözünü ben de tekrar ediyorum: Dediler ki (Komisyonlara 
havale olunan işler, çıkmaması matlubolan işlerdir). Halbuki sulh müzakeratında komis
yonlara havale olunan işler süratle tesbit edilmesi matlubolan işlerdir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) - Temenni ederiz ki Cenabı Hak sizin sözünüzü doğru çı
karsın. 

RAUF B. (Devamla) - Arkadaşlar, şimdiye kadar telhisan arz ettiğim müzakeratm ce
reyanı esnasında bâzı hâdisata da murahhaslarımız şahidolmuşlardır ki bunu zikretmeden 
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geçmeyi, Heyeti Âliyenize vukubulan beyanatımda vazifei mecburemi vicdanen mükellef ol
duğum bir vaztfeyi natamam bırakmış olmaklığın itibariyle; muvafık görmüyorum. Malû-
muâliniz Garp'ta, alelhusus 8-10 seneden beri mületüniz ve Hükümetimiz hakkında haki
katin tamamiyle zıddı denebüecek derecede mühim bü teşkilata malik vesaitten istüade et
mek şartiyle vahim ve propaganda denilen aleyhtarlıkta bulunulmuştur. Bunlar Avrupa'da 
olduğundan daha ziyade Amerika'da şiddetli bü surette devam etmiş ve maalesef Türkiye 
sulhu her ne zaman mevzuubahsolmuş ise o zaman bü kat daha çüküı çehresini cihana 
göstermeye ve müessü olmaya çalışmıştır. Hatırlarımzdadır. Bundan evvel Venedik konfe
ransı mevzu ubahsolduğu sırada memleketimizden bazı muamelât dolayısiyle hüsnükabul 
görmediği fikrine zahibolarak çıkan bü Amerikalı kendi mahafili Tesmiyesinde ruyu iltüat 
görmeyince İngiliz matbuatından istifade ederek aleyhimize nareva ve hakikata katiyen mu
vafık olmıyan neşriyata başlamış ve bunu vesüe ittihaz eden ve Cemahüi müttefikamn ha
kiki tebaası olmaktan ziyade Amerika'nın misafirperverliğinden istüade eden büçok yaban-
cılar da bu makûs ve gayrivâkı havadisleri tevsi ve teşmil etmek suretiyle Amerika efkârı 
umumiyesini aleyhimize çevirmeye çalışmışlardır. Bu defa da Lozan Suh konferansı mev-
zuubahsolunca mürettep ve hakikaten iyi düşünülmüş ve uzun zamanda tertibedümiş olan 
bu hareket tekrar meydana gelmiş ve Amerika'da ve Avrupa'nın bâzı aksamında aleyhimiz
de Hıristiyanlık aleyhtarı olmak; tekrar tehcü ve taktil üe itham eder tarzda çüküı, her 
munsif kalb ve vicdanın nefret edeceği yalanlarla sıvanmış neşriyata, aleyhtarlığa germi ve-
rümiştir. Efendiler! Bunların istinadettiği iddialar güya Hükümeti Milliyeniz Anadolu'da bu
lunan anasırı gayrimüslimeyi cebren memleketinden çıkarmaya başlamış ve müfrit müli-
yetperverlik meslekini ihtiyar ederek İslâm üe Türkten maada hiç kimsenin memleketimiz
de yaşamamasına karar vermiştü. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbakır) - Böyle olacak. 
RAUF B. (Devamla) - Ve diğer noktadan da memleketimizde bulunan Amerika mües-

sesati tedrisiyesüün ve eytamhanelerüün kapatılarak, eytamın ve heyeti tedrisiyenin ve di
ğer mensubininin cebren dışarıya atüdığmı işaa ediyorlar. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehü) - Ne büyük yalan, ne büyük yalan... 

RAUF B. (Devamla) - Efendiler, hepinizin büdiği ve aramızda bulunan ve en buhranlı 
ve en hayati dakikalarımızda bizden samimî, kalbi dostluk ve her türlü teshilât gören ve 
bunu aynı samimiyeüe karşılıyan hakiki Amerikalıların şahidolduğu Mesaü, bu adice neş-
redüen havadislere tamamiyle mugayüdü. Tekrar ediyorum ve kemali şükran üe tfade edi
yorum ki bu yalanlara amerika mahafili resmiyesi inanmamıştır. Ve aldatılamamıştır. Ha
dise şudur: Malûmuâliniz mületimiz Harbi Umumiden soma da İstiklalimizi temin için di
ğer bü mücadeleye ve daha çetin bü mücadeleye başlamıştır. İcabatı harb memlekete güip 
çıkanlar hakkmda azami takyidi yapmak zaruretini hâsü ediyordu. Bu takyit ırk ve mezhep 
gözetilmeksizin büakaydüşart Türkiyeli halkın hepsine teşmü edümişti. Ve teşmü zaruri idi. 
Bu bü kaidedir, ve harbin zaruri küdığı bu usul her yerde ve her memlekette aynıdır. Ve di
yebüüün ki en hafifini de biz tatbik etmişizdü. Mücadelemiz uzunca sürdü, fakat son za
manlarda Mudanya Mukavelesiyle velev muvakkat büe olsa müsait şeraite malik olduk, is
tikamet hareketini Mecüsi Âliden telâkki eden Hükümetimiz bu fırsattan istifade ederek 
tekrar ediyorum bilâcins ve mezhep memleket efradının bu fırsattan istifade etmeleri için 
bü ay müddetle harice gidebileceklerini tebliğ etti ve iklim ve mevsim icabatiyle bü aydan 
soma gidememek zaruretim nazarı dikkate alarak ve belki hakikaten bilinemez o ahvalin 
tebeddülü ihtimaline mebni kuyut vaz'ma Hükümetiniz mecbur olmuştu. İşte efendiler 
Hükümetinizin düşündüğü ve millete karşı kendisini vazüedar addettiği bu suhuleti düş
manlarınız hariçte İslârnın Hıristiyana karşı bü hareketi ve yahut Türk milletinin, müfrit 
bü milliyetçüiği şeklinde diğer müliyetleri memleketlerinde yaşatmamaya karar verdiği şek
linde üân edecek kadar zayıf vicdanhlık göstermişlerdü. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehü) - Yunanistan'a baksınlar. 

RAUF B. (Devamla) - Diğer Amerika müessesatı meselesine gelince: Efendiler, Meclisi 
Âliniz ve Hükümetiniz aramızdaki münasebatı siyasiye münkati olmakla beraber Amerika 
efkârına ve Amerika milletine her zaman hürmetkar ve muhip bulunmuştur. 
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NECATİ Ef. (Lâzistan) - En buhranlı zamanlarda bile onları sıyanet etmiştir. 

RAUF B. (Devamla) - Efendiler Harbi Umumide olduğu gibi bu çetin millî mücadelemiz
de her zaman Amerika müessesaüna muhafızlık vazifesini bizim cepheden iktisad ettiği
miz askerlerimiz yapmıştır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - Pek doğru; bir hakikati uzma.. 

RAUF B. (Devamla) - Millî mücadelemiz zamanında Amerika memurini Tesmiyesinin 
tavsiyeleri halinde her hangi bir Cemahiri Müttefika tebaası memleketimizde diyebilirim ki, 
kendi efradı milletimizden daha müsait şerait altında serbest seyahat etmişlerdir ve ettiril
mişlerdir. Hiçbir zaman hürriyeti şahsiyelerine ufak bir kayıt koymak, memurlarımızın ha
tırından geçmemiştir. 

Amerika müessesatı tedrisiyesine gelince: Malûmuâliniz Şarkı Karip Muavenet Heyeti 
teşkilâtı ile eytama nezaret etmekte olan cemiyet hertürlü metalibi meşruasını hükümeti
nize bilâvasıta müracaat suretiyle ifade etmiş ve hükümetimiz de en kısa zamanda ve en 
yüksek hüsnüniyetle mesuUerini is'afa çalışmıştır. Son zamanda bu cemiyetin merkezde 
bulunan ve mernleketimizi yakından tanımakta olan Mümessili, hükümetimize müracaat 
ederek eytamhanelerinin harice nakline muvafakat edip etmiyeceğimizi sormuştur. Ve mu
vafakat etmemizi sureti mahsusada iltimaz etmiştir. Bu müracaata nazarı dikkate alan hü
kümetiniz, tekrar ediyorum, son hasıl olan vaziyetin müsait bulunmasından istifadeyi dü
şünmüş yani müracaat sahiplerinin istifade ettirilmesini düşünmüş ve bu müracaat is'af 
edilmiştir. İşte efendiler! Bu kadar samimî düşüncelerle tarafeynin müracaaüeri üzerine 
anlaşılarak halledilen ve tarafeynin memnuniyetlerini mucibolan bir mesele cihan efkârı 
umumiyesine karşı Amerika memurinini, Amerika müessesatı tedrisiyesini yakapaça hu
dut haricine atıyorlar şeklinde ilan edilmiştir. Efendiler! Bu kizbi sarihtir. Ve yalnız şaya
nı teşekkürdür ki: Gerek içimizde bulunan Amerikalı memur dostlarımız ve İstanbul'da 
bulunan memurini resmiyesi kuvvetle ümidediyorum ki; Hükümeti merkeziyesi bu gibi ya
lanlara inanmıyorlar. Hakikati yalandan görüyorlar. Ve inşallah bu muzır insanların telki-
natını yalanda iptal ve tashih edeceklerine şahidolacağız. Diğer taraftan efendiler! Hakika
ten davayı millimizin iptidayi tarihinden itibaren ilk makasıdı milliyemizi tetkika başlıyan 
ve anladıkça cihan matbuatmın hepsinden evvel noktai nazarımızı kabul ettiklerini, haki
kat olarak cihana ilân eden ve bu suretle İstiklâl aşıkı Fransız milletinin hakkımızdaki na
zarlarım doğru yola şevke en büyük yardımı olan ve mületimizin her zaman takdirle yâde-
deceği Fransız matbuatını da aleyhimize çevirebilmek için diğer bir hud'aya müracaat et
mişlerdir. 

Efendiler bu teşebbüsatta bulunanların kimler olduğunu söylemek, zannediyorum 
fazladır. Hepiniz bunların kim olacağını acı hatıralarla biliyorlar zannederim. (Malûm ses
leri) Bu teşebbüsde şöylece başlıyor: Güya avni hakla mazhar olduğumuz muzafferiyatı 
ahire, efkarı milliyemizi tehyiç ve bizleri sükûneti fikirden mahrum bırakarak dâhilde bu
lunan ve Türke aidolrmyan her müesseseyi yıkmak kararım verdirmiştir. Ve bu meyanda 
Fransız müessesatı tedrisiyesini kapatmaya teşebbüs etmişizdir. 

NEBİL EF. (Karahisarı Sahib) - Bu karar Meclisten mi çıkmış? 

RAUF B. (Devamla) - Evet; hariçteki meclislerden tertibedilmiş ve ortaya atılmıştır. 

Efendiler, bunun da ne kadar çirkin düşüncelerin mahsulü olduğunu söylemeye hacet 
yoktur. Fransız müessesatı tedrisiyesinin memlekette icrayı faaliyet etmesini biz Türkler şu 
tarzda telâkki ediyoruz. 

Fransız nuru maarifine muhtacız, aynı zamanda bu nurdan milletimizin evlatlarının 
istifadesine son derece taraftarız, fakat evlâtlanmızın bu nurdan istifade etmesi lazımdır. 
İstifade edebilmesi için Türkçe okunması lâzımdır. Coğrafyamızın evlâtlarımız tarafından 
bilinmesi lazımdır. Tarihimizin evlatlarımız tarafından bilinmesi lazımdır. Ve benim kana
atim Fransız hayırperver insanlarının arzusu da bundan başka bir şey değildir. Her halde 
Fransız müessesatı tedrisiyesinin memleketimizde tesisinden maksat, Türkleri Fransız 
yapmak değildir. Türkileri Fransız dostu yapmak, Fransızları da Türk dostu yapmaktır. Ve 
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bu gayeyi temin edecek Fransız müesseseleri bizim için merdut değildir; muteberdir ve bu 
husustaki nizamnamelerimiz aynı şeraiti ihtiva ediyor. Bundan fazla hiçbir kaydı derme
yan etmiyor. Efendiler; bundan başka Hükümetiniz şahidolmuştur ki, bizim teftişimizi ka
bul etmiyen bir ecnebi mektep; coğrafya dersi olarak -mektepte bu vatanın evlâtları da dâ
hil olduğu halde- İzmir'i Yunanistan, Vilâyatı Şarkıyeyi Ermenistan diye öğretmeye kalkış
mıştır. (Kahrolsun sesleri) 

Efendiler, biz dostlardan dostluk bekleriz. Küçük yaştaki evlatlarımız için bu memle
ket hakkmda yanlış malûmat vermeyi ve memleketimizi yanhş tarzda anlatacak teşebbü-
satı reddederiz. Ve bittabi buna müsaade edemeyiz. İşte efendiler müsait bulunmadığımız 
hususat hilafı hakikat mesaildir. Yoksa hakkın her vakit memleketimizde tecellisi tarafta
rıyız. Hakkın memleketimizde en yüksek ve muhterem bir mevkii vardır. Sulh müzakeratı-
na dair Heyeti murahhasanm Hükümetinize bildirdiği hususatı bir defa daha telhis edecek 
olursam anlaşılır ki, müzakerat Trakya'daki hudutlardan başlamıştır. Ve Garbi-Trakya'da-
ki ârâyı umumiye meselesini de ihtiva ediyordu. Hudutlar hakkında arz ettiğim gibi bir şe
rit tasavvur ediliyor. Otuz kırk küometre arzında, buna Karaağaç'ı bize terk etmemekle baş
lıyorlar. Meric'in sağ sahilini gösteriyorlar. Biz 1913 hududunu istiyoruz. Ve bunu müda
faa ediyoruz. Ve bu müdafaada sebat edeceğiz. Efendiler! Edirne'nin Türk olduğunu kabul 
edip de Karaağaç'ı veririz demek Edirne'yi iktisaden imha demektir. Efendiler; biz yaşamak 
için çalışıyoruz. Kapalı eşkâl içinde boğulmak için çalışmıyoruz. Böyle birtakım elfaz altın
da tedrici ölüme mahkûm olmayı kabul edemiyeceğiz. Evimizin kapısını taşla ördürmiyece-
ğiz. Edüne'nin Türk olduğu gibi Karaağaç'm da Türk olması lazımdır. (Şiddetli alkışlar) 
Garbi-Trakya meselesine gelince: Efendüer; davamız haktır. Ve bu davada kendimize talep 
yolunda hiçbir cihet yoktur. Düveü Müttefika ve Düveli Muazzama Garbi-Trakya'nın mu
kadderatının hallini, Türk sulhüne kendüeri talik etmiştir. Bugün Türkiye ile muhasımlar 
arasında sulh mevzuubahsoluyor. En samimî sulh hisleri ve arzusiyle konferansa iştirak 
ettik ve bu hissimize zerre kadar halel gelmemiştir. Sulh perverliğimizde devam edeceğiz. 
Ve biz sulh aleyhtarlığı gösterebüecek bir şey yapmryacağız. Ve böyle bir zanna meydan ver-
miyeceğiz. Ümidederiz ki, karşı tarafımızdaküer de aynı hisle mütehassistirler. Ve bu suret
le inşallah sulha naü olacağız. Efendiler; Garbi-Trakya'da reyi âm istiyoruz. Ve bu yalnız bi
zim talebimiz değüdir. Cihanı medeniyetin talebidir. Bunda esas kanaatimiz yirminci asır
da insanların ağnam sürüsü gibi şuna veya buna satdamıyacağı, verüemiyeceği noktası 
teşkil eder. Garbi-Trakya'da yüz binlerce insan vardır. Bize verin demiyoruz. Fakat filâna 
verin demekte kimsenin hakkı yoktur. Kimi istiyorlarsa, nasü idare istiyorlarsa oradaki in
sanlar buna bilâkaydüşart karar vermelidir. Bu, hakkı müdafaadan başka bugün cihanı 
medeniyetin ortaya attığı ve ısrar eylediği hattâ hayatını tehlikeye atarak müdafaasını ka
bul ettiği bir haktan başka bir şey değüdir. Orada efendüer, hayat ve numuslarmı muhafa
za için senelerce en büyük tehditlerin ve en müthiş tazyiklerin altında mevcudiyetini, istik
lâllerini muhafazaya sây etmiş en güzide insanlar yaşıyor. Bunlar evvelce de dediğim gibi 
ağnam sürüsü gibi pazarı müzayedeye konamaz. 

YASİN B. (Gaziantep) - Antakya, İskenderun gibi... 

RAUF B. (Devamla) - İşte efendiler, Hükümetimizin Heyeti Umumiyenize bugün arz 
edebüeceği hususat bunlardan ibarettir. Ayrıca Murahhasımızla İngiliz Murahhası arasın
da sureti mahsusada mevzuubahsolmuş olan bir de Musul meselesi vardır. O da bir mü-
kâleme sekimde cereyan etmiştir. Henüz bir mahiyeti resmiyesi olmaması lâzımgelir. Mec
lisi Âlinizin ve zannediyorum bugüne kadar cihanın malumudur ki, Musul vüayeti, Misa
kı Millî hudutlarımıza dâhildir. (Dâhildir sesleri) Bu hususta İngüiz murahhaslarının mu
halif fikirde olduğu anlaşüıyor. Ve mükâlemat da gaz madenlerine inhisar ediyor. Efendi
ler, iktisadiyatta Heyeti Aliyenizce kabul edilen mesleki tekrar telhisan arz edersem, zan
nedersem pek hata etmemiş olacağım. Hükümetimizin iktisadiyattaki şeraiti umumiyesi 
serbestü ticaret meselesidir. Bir memleketteki membaı servetten istifade etmek demek, o 
memleketin o kısmmı zabıt ve işgal etmek demek değüdir. Efendiler, Türkiye ve milleti, is
tismar edüemez Asırlardan beri ispat ettiği gibi babalarının evlâdı olmaya lâyık olduğunu 
son mücadelesiyle de ispat etmiştir. Ve müstakildir. Müsavi şerait altında memleketimizde-
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ki menabii servetten kavaninimize itaat etmek, şeraitimize riayet etmek suretiyle istifade 
edebilirler. Fakat ondan istifade etmek gayesiyle topraklarımızı istimar etmek, "memleketi 
alacağım" demek çürük bir dava olur. Efendiler, konferans hakkmda müsaade buyurursa
nız bu malumatımın hulasasını bu kadarla arz etmiş olayım, Âtiyen alacağımız malûmatı 
Heyeti Aliyenize ilk ve münasip bir zamanda arz ederim. (Adalar meselesi var sadası) Evet, 
Adalar meselesine dair müzakere başlamıştır. Çanakkale'ye civar olan ve Yunan işgali al
tında bulunan Adalar hakkında müzakere ediliyor. Heyeti Aliyenize etraflıca arz edilecek bir 
şekilde henüz bir zemin hâsıl olmamış ve bize gelmemiştir, gelince onları da arz ederim. 
Efendim; bu hafta zarfında rüfekayı kiramdan bazı zevat Hariciye Vekâletinden sual sor
muşlardır. Müsaade buyurursanız ve fazla tasdi etmiş olmazsam bu suallere de cevap ver
meye hazırız. 

5) a. - Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Sırbistan ve Yunanistan itilafı hakkındaki sual 
takriri ve Hariciye Vekhâleti Vekili Rauf Beyin şifahi cevabı 

REİS - Evvelâ sual takriri okunsun efendim. 

Riyaseti Celileye 

Sırbistan ile Yunanistan'ın birçok mevad üzerine itilâf ettiklerini gazetelerde görüyoruz. 
Meselenin derecei ehemmiyeti vârestei tezkâr olmakla bu mesele muvacehesinde Hüküme
timizin ittihaz ettiği tedabir ve itilâfın mahiyeti esasiye ve siyasiyesi hususunda istihsal et
tiği malûmat neden ibarettir? Buralarının müsaraaten beyanını sual eylerim. 

13 Teşrinisani 1338 

BiÜis 

Yusuf Ziya 

YUSUF ZİYA B. (Bitüs) - Reis Bey, Bir takririm daha var. 

RAUF B. (Devamla) - Efendim Bitlis Mebusu Muhteremi Yusuf Ziya Bey arkadaşımızın 
da takririnde ifade buyurdukları gibi Balkanlarda bazı menafii müştereke esasına müste
niden bazı müzakerat cereyan ettiği Hükümetimizce de görülmüştü ve tetkik, takibedilmek-
teydi. Hulasaten vaziyetin mahiyetini Hükümetiniz şu tarzda telâkki etti. Garp devletleri 
Türkiye meselesinde müttehidolarak hareket etmeyi menafii siyasiyelerine muvafık gör
müşlerdir. Ve bu vahdeti temin için de Balkan hükümetlerini kendi taraflarında bulundur
mak zaruretini hissetmişlerdir. Balkan hükümetlerini bir zümre halinde kendi taraflarında 
bulundurmak için aralarında şimdiye kadar münaziünfih olan mesaili hal ve onları tatmin 
edecek şekiller düşünmüşlerdir. Müzakerenin bazı safahatından da anlaşılıyor ki faraza, 
komşumuz Bulgaristan'a bir mahreç, Yugoslavya'ya Selanik'te, Yunanistan'a da Garbi-
Trakya'da bazı tâvizat vermek suretiyle bugün ve icabında müştereken bir hakkı takibedil-
mek imkânım istihsal etmiş olabilirler. Buna mukabil bizim de güvendiğimiz, mütevazı ve 
fakat hak ve hakikate istinadeden dâvamız vardır. Ve bu dâvanın hak olduğuna iman et
mişizdir. Hiç kimseye karşı tecavüzkâr bir fikir ve emelimiz yoktur. 

Ümidediyoruz ki, bu hak anlaşılacak ve bu gibi tedabire de lüzum kalmıyacaktır. 

REİS - Efendim; sualinizin cevabım kâfi görmüyor musunuz? 

YUSUF ZİYA B. (Bitüs) - Bunu kâfi görüyorum. Fakat başka bir takririm daha vardır. 

5) b. - Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Lozan Sulh Konferansı hakkında sual takriri ve 
Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin şifahi cevabı. 

Riyaseti Celüeye 

Fransa, İngütere ve İtalya murahhaslarının Lozan Sulh Konferansına iştirakten evvel 
toplanarak murahhaslarımıza karşı alacakları müttehit cephe esası üzerinde birleştiklerini 
ve aralarında itilafı tam hâsü olduğunu matbuat neşir ve beyanda müttehittir. Aralarında 
Müsyö Poincare gibi Türkiye'nin hakkını, hukukunu tanımış, Türkiye'nin yalnız magsup 
hukukunu istirdat gayesiyle harbettiğini, hakkı teslim ve kabul edilmeyince silahını elin
den bırakmıyacağına kanaat getirmiş büyük bir recüU siyasi dahi mevcut bulunmuşken bu 
Anlaşmanın ve itilâf eyleminin hangi esasa iptina ettiğinin ve Hariciye Vekâletinin bundan 
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derecei malumatiyle milletimizin tercümanı efkâr ve kanaati olan murahhaslarımızın hak
lı bir sulh istihsal yolundaki arzularını bu itilaf ve ittihadın işkâl edip etmiyeceğinin Hari
ciye Vekili tarafından şifahen ve müsaraaten beyanını teklif eylerim. 

22 Teşrinisani 1338 

Biths Mebusu 

Yusuf Ziya 

RAUF B. (Devamla) - Efendim; malûmuâlileri, Fransa, İngiltere, İtalya hükümetleri bu
gün, vahdet temin etmiş değillerdir. Harbi Umuminin bidayetinde aralarında bir itilaf üe 
müttehiden hareketi kararlaştırmışlardır. Ve ayrıca da bir muahede üe münferiden sulh 
yapmamayı kabul etmişlerdir. Şu halde Türkiye Sulhu mevzuubahsolunca, tabiatiyle müş
terek olarak geleceklerdir. Nitekim müşterek gelmişlerdir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Ama Fransızlar münferiden itilâf yapmışlar
dır. 

RAUF B. (Devamla) - Evet efendim. Arz edeyim; bendenizce bu şekhn son tezahüratı 
yeni bir şeküden çok yüksek bir şey tarzında kabul edilmemesi lazım gelir. Şükrü bey arka
daşımızın buyurdukları gibi biz Fransa Hükümetiyle Ankara'da akdettiğimiz bir Mukavele 
üe hali muhasamaya nihayet vermiştik. Fakat sulh akdetmemiştik. Bugün akdetmek üze
re bulunduğumuz veyahut yolunda yürüdüğümüz sulh, sulhu katî olacaktır. Biz, bugün is
teriz ki: İstiklali için hayatta malik olduğu en kıymetli şeylerini fedaya alışmış olan Fransız 
milleti, bizimle her türlü fedakârlığı ihtiyar ederek yaşamak için lazım olan istiklalimizi mü
dafaa ettiğimizi takdir etsin. Bu mületin efkârı hiç şüphesiz çok zamandan beri bize leh-
tardır. Bu efkârı umumiyenin lisanı beyanı olan Fransız matbuatı da bugüne kadar oldu
ğu gibi bu hakayıkı neşir üe tekrar ile, hakkımızda samimî duygularını -bizim şükranımızı 
mucibolacak veçhüe- aleme Uân üe vazifelerini ifa etmiş olacaklardır. 

Efendüer! Bugün Fransa Hükümetinin re'sikârında bulunan büyük recüli devlet, her 
halde dünyada mâruf ve en yüksek Devlet adamlarından biridir. Bu hakayıka şahidolmuş, 
milletin en mütehassıs doktor gibi nabzım muayene ve tetkik etmiş ve anlamış büyük bir 
Devlet adamıdır. Bu malumat nazarı tetkikten geçirilirse her halde Fransız milletinden, 
Fransız Hükümetinden ve bunları temsü eden Fransız Heyeti Murahhasasından nâümidol-
mamamız icab eder kanaatindeyim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Var olsunlar. 

RAUF B. (Devamla) - Yusuf Ziya Beyin bu sualine bu suretle cevap vermiş olduğumu 
zannediyorum. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Muhterem arkadaşlar; Hariciye Vekili Muhteremim kemali 
ehemmiyetle dinledim. Zannedersem kanaatlerime muvafık olmasa büe lisanlarım anladım. 
Çünkü Veküi Muhterem bir diplomat, bir siyasi lisanla, sorduğum mesele etrafında söz 
söyledüer. Elbette ki siyaset ve diplomat lisanı, o hududun haricine çıkamaz. Bendenizin 
kanaatine gelince: İngiliz siyasüeri, daha doğru bir tabirle "Gladstone" mektebinin bugün
kü şakirtleri, hâlâ Lloyd George'ların müzmarratmı, hâlâ kanlı emellerini kullanıyorlar. Ve 
İngüiz siyasetini eğri büğrü yollarla kanlı, muzlim hedefe sevk ediyorlar. Yükselen sadayı 
insaniyete kulaklarım kapamış ve dünkü Osmanlılarla bugünkü genç Türkiye'yi birbirin
den fark edemiyecek bir amayı basarla ve ağızlarında bomba olarak Lozan Konferansı ka
pısında bulunuyorlar. Ve bu şeküde konferans akdediyorlar. Lord Curzon'lar muttasd, Tür
kiye'ye karşı alınacak müttehit cepheden bahsede ede Lozan'a geliyorlar. İstiyorlar ki muz-
maratlarını, kanlı emellerini, büyük Fransız Milletine ve asırlarca istiklâli için kan döken 
İtalyanlara da telkih etsinler. İstiyorlar ki, insanlığı, kalbleri insanlıkla çarpan siyasileri ve 
yine insani emellerle meşbu olarak ük defa Lozan konferansına koşan Türkiye murahhas
larına karşı müttehit bir cephe halinde çıkarsınlar. Bendenizin zannımca İngüiz siyaset 
çehresi budur. Ve zannedersem Lozan Konferansında İngüiz siyaseti siyah bü örtü ile mes
turdur. Muhterem arkadaşlar; bu çehre, bu kanlı çehre karşısında yapılacak bir şey var ki: 
Bütün beşeriyete, beşeriyetin munsif ve hakperest evlâtlarına bağırmak ve haykırmak lâ-
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zımdir. Bugünkü Türkiye'nin yüksek ruhu, halaskar kalbi; sulh için bütün beşeriyetin hu
zur ve sükûnu için çarpıyor, daraban ediyor. Bugün cihanda Osmanlı Hükümetinin resmi 
tedfin âyininden dönen genç, dinç, zinde bü Türkiye vardır. Bugün cihanda, o VVilson'ların, 
Lloyd George, Clemenceau'ların sadasını dinliyen Avrupa nedü? Onlar bümelidü ki onla
rın sadası karşısında sar'aya tutulmuş gibi titriyen bü Osmanlı Hükümeti yoktur. (Bravo 
sadaları) Hakkını, hukukunu ariyan ve yalnız beşeriyeti adalet esasları üzerinde yaşatmak 
istiyen genç, dinç, zinde bü Türkiye vardır. O elinden silâhı alınan, kolları bağlanan, esü 
edüen ve edümek istenilen Osmanlı Hükümeti tarihe, fenaya karışmıştır. Bugün cihanda 
istiklali uğrunda ölmek ve ölürken tarihe ebedî bü nam bırakarak şan ile ölmek istiyen ve 
yolsuzluklar, mahrumiyetler içinden azîm bü varlık çıkaran, elinde tüfeği, süngüsü olduğu 
halde ayakta bekliyen genç, zinde bü Türkiye vardır. Öyle bü Türkiye ki: FüTi harekâtiyle 
varlığını, bü kere daha cihana teslim ve kabul ettümiştir. Öyle bü Türkiye ki kuvvettü, is-
tikbaldü. Hâlâ eski zihniyetle İngilizlerin muzlun emeller arkasından koşması, yüminci asır 
medeniyetine; bu zihniyede hareketin temin edeceği müspet netice olsa, olsa bolca bü kan 
daha akıtmak olabüü. Binaenaleyh yüminci asır medeniyetini, bü defa daha İngüizlerin iğ
renç, mütaaffüı siyaseüerine kahkahalarla güldürmek olur. Fakat ümidedelim ve itünade-
deüm ki, Fransa İhtilâli Kebüinden üham alan ve asırlarca istiklali için kan döken İtalyan
ların ahfadı, hükümetlerinin siyasetlerinin bu muzlun ahvale tevcihini kabul etmiyecekler-
dü. Binaenaleyh efendiler; her halde insani emellerle meşbu olarak sulh konferansına gi
den Türkiye murahhasları elleri boş dönmemelidü. Elleri boş dönecek olursa bütün cihan, 
bütün beşeriyet ve bütün medeniyet yeniden bü kan akıbetine atılacak, yeniden bütün be
şeriyeti müştereke kanü akıbet içinde boğulacaktır. Asya'nın her tarafında yükselecek kan, 
duman, ateş tufanları volkanları; bütün beşeriyeti, beşeriyeti mazlumeyi, beşeriyeti zalime-
yi yemden kana boyayacaktır. 

Çünkü Türkiye'nüı sulh için yalvaran murahhasları eh boş olarak dönecek olursa, Av
rupa siyasüerinin ünzalariyle mümzi Avrupa mületi namma bü senet getirecektir ki; o se
nedin münderecatı; "Bütün beşeriyet yekdiğerini boğsun, mesuliyeti biz kabul ederiz" den 
ibaret olacaktır. O vakit bizzarure ve bittabi bütün Şark ve Bütün Şark'ın müttehit rnület-
leri kıyam edecek ve bizzarure beşeriyet, yekdiğerini kanında boğmak akıbetine doğru gide-
cektü. Bunu âlemi insaniyete işittümek, bunu beşeriyete işittümek bizim için bugün bü 
borç, bir vazifedü. Beşeriyetin âtisi için bu sadayı işitmek kâfidü. 

REİS - Yusuf Ziya Bey, izahatı kâfi görüyor musunuz? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Kâfidü. 

REİS - Cevap kâfi görülmüştür. 
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I. Dönem Tutanak Dergisi 

Cilt : 25 - 409 : 417 

16.12.1922 

3. - Lozan Sulh Konferansı hakkında Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin beyanatı 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. (Sivas) -
Efendim rüfekayı muhteremeden Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyefendi ile Saruhan 
Mebusu Avni Beyefendi, Lozan'da cereyan etmekte bulunan Sulh Konferansı müzakeresi 
hakkında bendenizden bir sual takririyle malûmat talep buyuruyorlar. 

Efendiler; konferans içtimainin bugün 26 nci gününü idrâk ediyoruz. Heyeti Aliyeni
ze müspet ve katî, taayyün etmiş, her hangi bir hususta bir şekil gösterecek mevki ve va
ziyette değilim. Çünkü gerek Heyeti Murahhasamız ve gerek Sulh Konferansma iştirak eden 
diğer millet ve devletlere mensup heyatı murahhasa henüz bir şekil tesbit etmemişler ve her 
her hangi bir madde üzerinde tevakkuf edip bir şey intacetmemişlerdir. 

RAGIB B. (Kütahya) - Maatteessüf... 

RAUF B. (Devamla) - Konferansta bugüne kadar mevzuubahsolan hususatı sırasiyle 
Heyeti Aliyenize arz edeceğim. Evvela Trakya hudutlarından müzakerata başlanmıştı, bun
dan evvel bu bapta Heyeti Umumiyede arzı malumat etmiştim. Bilâhara Adalar meselesi 
mevzuubahsoldu, mütaakiben Adlî, Malî ve İktisadi kapitülasyonlar mevzuubahsoldu. Bi
lâhara Düyunu Umumiye mevzuubahsoldu. Tamirat mesaili mevzuubahsoldu, Boğazlar 
mesaili mevzuubahsoldu ve bugün de kemali hararetle akalliyetler meselesi müzakere edil
mektedir. Fakat mevzuu müzakere ittihaz edilen mesailin hiçbiri, heyeti umumiyesi itiba
riyle intacedilmiş ve bir karara raptolunmuş değildir. Vaziyeti şöyle tasvir edebilirim. 

Milletimizin her ferdinin iman ettiği ve istiklalimiz için elzem olan ve pek mütevazı bu
lunan şeraitimizi, ki, Misaki MiUîmizdir, bidayetinden bugüne kadar cihana arz etmiştik. 
Bugün de aynı mevad üzerinde meşru olan hukukumuzu muhafaza ile mükellef olan mu
rahhaslarımız, heyeti umumiyeye nikatı nazar izahiyle meşgul oluyorlar. Denebilir ki, kar
şımızdakiler bir harb müdafaa cephesini yoklar gibi cephemizi her noktadan yoklamak ve 
zorlamak vaziyetinde bulunuyorlar. Biz sulhperver olan milletimizin arzusu dâhilinde -biz 
deyince muradettiğim murahhaslarımızdır- kemali sabır ve sükûn ve fakat vekar ve sebat 
ile dâvamızı parlak bir surette müdafaa ediyoruz. Şimdiye kadar ancak bu temaslar devam 
etti, bugün müzakere sırası ekalliyetler meselesine geldi ve bu mesail üzerinde iki günden 
beri hararetli münakaşat cereyan ediyor, henüz bir neticei ameliyeye iktiran ettiğine dair 
hükümetimizin malumatı yoktur. Arz ettiğim malûmatı sırasiyle ve hükümetinize malûm 
olan eşkâl dairesinde ifade eyliyerek Heyeti Âliyenizi tenvir etmek zaruretini görüyorum. 
Müsaadenizle bu mkat hakkında hükümetinizin bildiklerini Heyeti Aliyenize arz edeceğim: 

Adalar meselesinde (Dedecanese) adalarım hallolmuş bir mesele diye telâkki eden bir 
kısım vardır. Bâzı adaları gayriaskerî telakki eden diğer bir zümre vardır. Boğaza civar olan 
adaların ancak Boğaz mesaili ile müzakeresine taraftar olan Heyeti Murahhasa vardır. 

Bu vaziyet anlaşıldıktan soma diğer bir meseleye geçilmiştir ki, o da Adlî, İktisadi ve 
Malî Kapitülâsyon mesailidir. Bunlara temas eden müttefik devletler ve müşarikleri ve kon
feransta bulunan düveli saire murahhasları Adlî Kapitülâsyonlar mesailinde bazı teminat 
ve Kanunu Medenide tadilât şeklinde tekâlifte bulunmuşlar; fakat bir neticeye iktiran et
meden o noktada tevakkuf etmişlerdir. İktisadi ve Malî Kapitülâsyonlar meselesine gelince: 
Bu hususta kemali teessürle müşahede ediyoruz ki, mukabil taraf el'an Türkiye milletinin 
Kapitülasyon ismine itiraz ettiği zehabmı zannedecek kadar hataya sapmışlardır. 

ŞEVKİ B. (İçel) - Anlamadıkları için teessüf olunur. 

RAUF B. (Devamla) - Efendiler malumuâliniz bilâkaydüşart istiklalini temine uğraşan 
milletimiz bilâkaydüşart istiklâlini temin edecek olan bir sulh konferansına gitmiştir. Hal-
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buki, kapitülasyonlar, istiklali siyasimize ve İstiklali Mülîmize en büyük engel olmuş ve mil
letimizi terakki yollarından en şedit manialarla menetmiştü. Müstakü Türkiye Kapitülas
yon kabul edemez, Türk mületi Kapitülâsyon ismine değil, bunun ahkâmının tatbikatına 
muarızdır. Ve senelerden beri bunu ilga etmiştir. Görüyoruz ki, arkadaşlar, diğer bü şekil 
teklifi tarzında, yani başka bü tarzı teklü ile gümrüklerimize kuyut vaz i ve bazı tekâfifimi-
ze müddet tayini gibi bü takım mukabil tekliflerde bulunuyorlar. Bittabi bunlar Heyeti Mu-
rahhasamızca muvafık görülmüyor ve bu noktada tevakkuf edilmekle beraber arasıra mü
zakerat da cereyan ediyor. Bundan soma Düyunu Umumiye mesafi mevzuubahsolmuştur. 
Düyunu Umumiye mesailinde şimdiye kadar Tali komisyonlarda istihsal edilebüen bü ne
tice varsa o da Düyunu Umumiyenin, Hududu Milümiz haricinde bulunan ve şimdiye ka
dar henüz mukadderatları taayyün etmiyen, İmparatorluktan ayrılması halinde başlıbaşı-
na yaşamak kudretini gösterecek olan diğer milletlere varidat nispetinde tevzii esası üze
rinde anlaşılmıştır. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Yani Manda altındaküer vermiyecek mi? Onlar hisseleri
ni deruhde etmiyecekler mi? 

RAUF B. - Biz Manda altında bizden ayrümış hükümet tasavvur etmiyoruz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) - Henüz Büyük Millet Meclisi böyle bü karar vermemiş
tir. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Bu, bize ait bü mesele değildü. 

RAUF B. (Devamla) - Tamirat mesaili mevzuubahsolunca müttefikler, murahhaslarımı
za memalikimizde bulundurdukları kıtaatı askeriyenin masarüi olmak üzere işgal masarifi 
namı altında mühim bü alacak tekfif etmişlerdü. (Davet mi ettik sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) - İstanbul'da yaptıkları yağma ne olacak? 

RAUF B. (Devamla) - Hiçbü ahde mukarin olmıyan bu gibi işgalleri mületimizin kabul 
etmediğini bilen murahhaslarımız bittabi masanf bahsine yanaşmamış ve kabul etmemiş
tir. BUâhara Yunanfilar, gerek taarruzlarında ve gerekse malûm tarzda memleketleri tahli
yeleri esnasmda o şüin memleketimizin tahribatı hakkmda mufassal müdafaatta bulun
muş ve fakat bu müdafaat esnasmda bu tahribatın kendi taraflarından yapüdığmı itüafa 
mecbur olmuşlardır. Şu halde tamirat meselesinde henüz katî olarak bü şekü tebarüz et
memiş ve bu mesele hakkmda da karar ittihaz edüememiştir. 

Bilâhara Boğazlar meselesi mevzuubahsedümiştü. Malûmualüıiz Misakı Minimizde, 
milletimizin Boğazlar hakkmda kabul ettiği esas Boğazlardan münakalatı bahriyenin ser
bestisini kabul, fakat buna mukabü makarrı Hilafet olan İstanbul'umuzun... 

SELAHADDİN B. (Mersin) - Münakalatı ticariye.. 

RAUF B. (Devamla) - Evet münakalatı bahriyeyi kabul ve m a k a m Hilafet olan İstan
bul'umuzun emniyeti üe lâyenfek bü surette ütibati olan Marmaranın emniyeti talebedü-
miştir. Boğaz sevahüme hâkim ve sahib bulunduğumuzdan serbestü münakalatı kabul 
eden milletimiz mukabil taraftan bu teminatın kendisi için kanaat bahşolacak bü tarzda 
bizi ikna etmesini istiyor ki, zannederim hakkı meşrudur. İtilâf devletlerinin veyahut müt
tefiklerin buna mukabil tebellür eden tekalifi, tüccar sefaininin harb ve sulhte hiçbü kayıt 
ve şarta tabi olmaksızın geçmelerini talep ve safaini harbiyenin de Türkiye bitaraf olduğu 
bü zamanda -hafi harbde bazı şeraite tabi olarak- Boğazlardan serbestü mürurunun temi
nini istemek olmuştur. Bulgaristan, Karadeniz'in gayriaskerî bü hale ürağını, Boğazlarda 
Tuna'da olduğu gibi seyrüseferin temini için bü komisyon bulunmasını talebetmiş, Roman
ya Karadenizin gayriaskerîliğini talebetmekle beraber sefainin Boğazlardan mürurunun 
serbestisini ve Boğazlarda İtilâf Kuvvetlerinüı bulunmasmı talebetmiştir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) - Yaşasm çorbacüar. 

RAUF B. (Devamla) - Moskova Muahedesiyle meyanemizde dostluk teessüs eden ve bu 
muahedenin ahkâmı mucibince Boğazlar hakkında mukarrerat ittihaz edecek olan bü kon
feransa iştüak hakkım da haiz olan Rusya, Ukrayna ve Gürcistan murahhasları; Boğazla-
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rın hemen hemen Harbi umumiden evvelki vaziyete ircaını talebetmişlerdır. (En doğrusu, 
yaşasın Ruslar sesleri) Arkadaşlar Boğazlar hakkında noktai nazarımız, Misakı Millîden 
başka hiçbir şey değildir. İstanbul ve Marmara'nın emniyetini kafil olan ve bizi ikna edebi
lecek olan şerait temin edilmek lazımdır. Bu şeraitin ne olması lâzımgeldiğini, mukabil ta
raf izhar ve ispat etmelidir. Biz Boğazların münakalatta serbestisine taraftarız ve bu fikir
den de zerre kadar rücu ve nükûl etmedik. Ancak dediğim gibi İstanbul'un ve Marmara'nın 
emniyeti mutlakası elzemdir. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Ne ile?. 

RAUF B. (Devamla) - Müsaade buyurun efendiler malumuâliniz; İstanbul yalnız bizim 
için makam Hükümet değil, aynı zamanda makarrı hüâfeti İslâmiyedir. Makarrı hilafeti İs
lâmiye olarak rubu meskûnda yaşıyan ve düşünceleri, teveccüh ettikleri istikametler her 
halde cihan efkârı umumiyesinde mutlak olarak ehemmiyeüe telâkkisi icabeden üç yüz 
müyonu mütecaviz İslâmın da merkezi teveccühüdür. İstanbul'un emniyeti Hüâfetin istik
lâli meselesidir. Makarrı hüafet taarruzdan masun olmalıdır. İstanbul'un ve Marmara de
nizinin masuniyeti mevzuubahsolurken karşımızda bulunan muhaliflerimizin, bizimle an
laşmak istiyen ve bizim anlaşmak istediğimiz müttefiklerin bu noktai kemali ehemmiyetle 
nazarı dikkate almaları lazımdır. Bizim Boğazlar hakkında bugün düşündüklerimiz budur. 
Yani Misakı Millînin mutlak olarak ifadesinden başka bir şey değüdir. 

Efendüer İstanbul'da yakın zamanlarda hepimizin gördüğü ve bildiği elîm tecrübelere 
şahidolduk. Harbi Umuminin nmayetinde sabık Amerika Reisicumhuru Mister Wüson'un 
malûm olan taahhüdatı üzerine, bugün rei'si kârdan çekilmiş olan İngiliz Başveküi Loyd 
Corc'un... 

FAİK B. (Cebelibereket) - Lanetullahu aleyhi İane ten vası'a... 

RAUF B. (Devamla) - Parlamentoda 1918 de cihan efkârı umumiyesine ve kendi müle-
tine ve İngüiz tebaasından olan İslâmlara resmen ifade ettiği, Trakya, ile Türklerin yurdu 
olan Anadolu Türklere kalacaktır, ifadesine itimaden mületimiz sulha talib olduğundan İti
lâf devleüeriyle anlaşmak için teşebbüs etmiş ve sulhun umumi olacağı ifadesi cevabiyesi 
üzerine bir mütareke akdetmiştik. Akdolunan bu Mütarekenamede efendiler İstanbul'un 
işgal edileceğine dair hiçbir kaydı sarih olmadıktan başka aksine dair protokollerde mez
kûr kuyudu sariha vardır. Biz ahdimize sadakatle sabit kalıp Boğazları açtıktan soma ve 
İtilâf kuvai bahriyesi İstanbul'da demir attıktan sonra taraflarından İstanbul'un işgalinde 
hiçbü muhalefet tasavvur edilmediği bir anda İstanbul'u işgal etmişlerdir. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Aynı hal tekerrür etmiyecek mi? 

RAUF B. (Devamla) - İşte efendüer bizim endişemiz bu noktadadır. Ve endişemiz mu-
hiktir. Çünkü pek yakın ve elîm bir tecrübeye istinadediyor. Boğazlar meselesini düşünür
ken bu noktai nazarı her zaman göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. 

Efendüer Lozan Konferansında iki zıt fikir cereyanı vardır. Bu muhalif iki cereyanı fik
ri birbirine el'an tekarrübetmemişür ve takarrübü için çok müşkülât olduğuna kanaatim 
vardır. Çünkü mesele esastan anlaşılmamıştır. Tarafeynin takarrübü sulhun bir an evvel 
akdini intacedecektir. Zihniyet farklarını üade etmek lâzımgelirse birisi mukabü tarafın zih
niyetidir ki; Hükümetimizi ve mületimizi Mondros Mütarekesi akdedildiği zamandaki vazi
yetimiz noktai nazarından muhakeme ediyorlar. Diğeri bizim noktai nazarımızdır ki, bizde 
Mudanya Mukavelenamesi noktasından vaziyeti muhakeme ediyoruz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) - Haklı değü mi? 

RAUF B. (Devamla) - Mondros Mukavelesini mevcut addetmek hatayı fahiş olur. Mil
letimiz o zaman o mukaveleye fartı sadakat göstermiştir. Her ahdinde olduğu gibi mahzur
larına rağmen fartı riayetle hürmet göstermiştir. Fakat efendüer, düveli İtüafiye sarih ola
rak mütarekeyi ihlâl etmiştir. Malûmualiniz mütarekeler, muahedeler bir kül teşkü eder. 
Tecezzi kabul etmezler. Bir maddesi ihlâl edüirse mevaddı sairesinin de ihlâl edümesi ka
bul edilü. Adananın işgali mütarekenamede yoktu. Şimendiferlerimize vazıyed etmek Mü
tarekenamede yoktu. Müessesatı Maliyemize vazıyed etmek Mütarekenamede yoktu. İstan-
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bul'a asker çıkarmak Mütarekenamede yoktu. Onu Mütarekenamenin yedinci maddesinin 
tefsiri suretinde yapmak caiz değildir. Çünkü aksinde protokollerde kayıt vardı. Mütareke
namenin daha sarih bü maddesi bariz olarak ihlâl edümiştü. Bizim ambarlarımızda cemet-
üğüniz esliha ve cephane tahribedilmişür. Kalelerünizdeki toplar tahribedümiştü. Ve bun
lar sarahaten tahribedümemesi meşrut olan mevadiydi. Şu halde efendiler her noktadan 
tahribedümiş olan Mütarekename bizim tarafımızdan katiyen muteber addedilmemiştü. Bu 
mesele üzerinde mülahaza ve münakaşa etmek doğru olamaz zannederim. Ve bu zihniyet 
sulhu tacü ve teshü etmez. 

Efendüer; söze başlarken arz ettiğim gibi; sulh Konferansının içtimainin 26 ncı günü
nü idrâk ediyoruz. Zaman geçiyor, müzakerat uzuyor. Bu meyanda Mudanya Mukavelena
mesiyle İstanbul'da hasıl olan ve pek de tabii olmıyan vaziyet vardır. Bü taraftan her feda
kârlık mukabilinde öz vatanım istüdadetrnek arzu ve gayesiyle çarpan kalblerden, çeükten 
göğüslerden mürekkep bü ordu anayurduna gözünü dikmiş bakıyor ve her gün davasımn 
kabul edilip emeline kavuşacağını bekliyor. Diğer taraftan İstanbul'da vücutlarım Mudan
ya Mukavelenamesi üe kabul ettiğimiz ecnebi kıtaatı askeriyesi bulunuyor. Efendüer, bu
rada bu vaziyetin nezaketinden istüade etmek istiyen başka insanlar da mevcudolduğunu 
farz edelim. Biz ne kadar ahdimize sadık olursak olalım, ne kadar sulhperver olursak ola
lım ve bu kanaatlerimize ne kadar riayetkar olursak olalım, bü tarafın sadakati ve hüsnü
niyeti, meselenin hüsnü intacına kâfi değüdü. Diğer tarafın da aynı hisse merbut olması lâ
zımdır. 

Efendüer, maatteessüf zikre mecburim ki, bazı müfsitler bizim sulh arzularımıza mü-
manaatle güya kendi istikballerini temin edebüecekleri mülâhazasiyle kolaylıkla bu iki kuv
vet araşma nüak sokabüüler ve arzumuz hilafında bu vaziyet şayanı arzu olmıyan bü şek
le inkılâbedebilir. Hükümetinizin endişe ettiği nokta budur. Bunun için de bü an evvel mü-
zakeratın neticelenmesini arzu ediyoruz. Bu noktai nazardan da böylece Konferansın uza
yıp gitmesine taraftar değiliz. Bu maruzatımı müeyyid bü hadiseyi Heyeti Âliyenizüı huzu
runda zikri.. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Burasını pek muğlak söylediniz. Maksadınız nedü? Tav
zih buyurun. 

RAUF B. (Devamla) - Misalini söylersem anlaşüir. Heyeti Âliyenize arz etmek mecburi
yeti vicdaniyesini hissediyorum. Mudanya Mukavelenamesinde Çanakkale şehrinde Kon
feransın neticei kararma kadar vücutlarını kabul ettiğimiz bü İngiliz müfrezei askeriyesi 
vardır. Ve mukavele mucibince kuvvetlerini tezyidetmiyecekti. Efendüer, geçenlerde bu 
kuvvete aslen Ermeni olan bütakım insanlar amele namı altında iltihak ettüilmiştir. Bun
dan sarfınazar efendüer, amele namı altında Çanakkale'ye gelen Ermeniler, Çanakkale şeh
rinde muhadderâtı İslâmiyeye tecavüz etmişlerdü. (Lanet olsun, sesleri), (Mudanya Muka
velenamesini ihlâl ediyor, sesleri) 

NECATİ Ef. (Lâzistan) - Bu adamları öldürmelidü. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Buna mukabü Hükümetimiz ne yapmıştır? (Neticeyi dinli-

yeüm sesleri) 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. - Efendiler 
vaziyetin ne kadar hassas ve nazik olduğunu nazarı dikkati alinize arz ederim. Buna cesa
ret eden bu bedbahtlar diyeceğim, Hükümetimiz tarafından tevkif edilmiş fakat İngiliz kuv
vetleri kumandanı bunları kendi adamları olmak üzere himayeye teşebbüs etmiştü. 

FAİK B. (Cebelibereket) , Alçaklığa sevk ettikleri insanları himaye etmek onlara yakı
şır. 

RAUF B. (Devamla) - Efendüer tabiî hükümet vazifesini yapıyor ve yapacaktır. İstan
bul'da uzun müddet devamı caiz olmıyan gayritabiî vaziyetin mahiyetini derecei hassasiye
tini izah için bir misal arz ettim. Bugün de bidayeti maruzatımda sırasiyle tasrih ederken 
tfade ettiğim gibi ekalliyetler hakkında müzakere cereyan ediyor. Müttefikler namma söz 
söyliyen Hariciye Nazırı Lord Cürzon Ermenilere bü yurt tayini meselesinden başlayarak 
(Britanya'da sesleri, cehennemde sesleri) 

381 

TBMM KUTUPHANESI



ŞEVKİ B. (İçel) - Türkiye'nin yurdu ancak kendisine kâfidir. Britanya'dan çıkarsın ver
sinler. 

RAUF B. (Devamla) - Diğer Ekalliyetler hakkmda da bazı nikatı nazar serd etmektedir
ler. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) - Ermeniler yurt nereden istiyorlar? Ermenilerin yurdu Eri
van'dır. (Cehennemdir sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) , Merak etme hocam, Amerika'da boş arazi pek çoktur. Wil-
son'larına müracaat etsinler. 

REİS - Dinliyelim efendim. 

RAUF B. (Devamla) - Efendim henüz mahal tayin buyurmamışlardır. Ancak bizim bil
diğimiz ve dost olduğumuz bir Ermenistan vardır. Akdettiğimiz muahedelerle hudutları 
muayyendir. O Ermenistanla dostuz. Ve Muahedelerimize sadıkız. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Öyle şey tanımayız. Ve burada mevzuubahsolmamalı. 

RAUF B. (Devamla) - Avni Bey arkadaşımız sual takririnde bu ekalliyetler mesailin de 
bilhassa İstanbul'daki ekalliyetler üzerinde tevakkuf buyurmuşlardır. Evet efendiler İstan
bul'daki Rumlar hakkmda müzakere cereyan etmiş ve Düveli Müttefika İstanbul Rumları
nın İktisadı millîmize muavenetleri noktai nazarından hayırhahane düşünerek (Handeler) 
İstanbul'da bekalarını muvafık görmüşler. Bizim murahhaslarımız ise onlar m diğer Rum
lar gibi esas itibariyle kabul edildiği anlaşılan mübadeleye tabi tutulmalarını teklif etmiş
lerdir, bu meyanda Garbi-Trakya İslâmlar inin mübadelesini mukabil taraf teklif etmiş ve 
hiç şüphesiz aynı zamanda Garbi-Trakya'daki müslüman Türkler ekseriyeti kahire olduğu 
noktasında zühul eylemiştir. Ekalliyetler meselesinde de tekrar ediyorum. Henüz kesbi ka
tiyet etmiş bir şekil mevcut değildir. Onun için bu bapta henüz fazla maruzatta bulunamı-
yacağım. 

NECİP B. (Mardin) - Musul ile Cenup huduüarı hakkındaki müzakerattan da bahis bu
yurunuz. 

RAUF B. (Devamla) - Tâli komisyonlarda cereyan eden müzakeratta mülkiyeti edebiye 
ve sınaiye ile posta ve telgraf ve şimendifer mesaili gibi hususatta anlaşma olmuştur. (Ma
şallah sesleri) 

Hulâsa efendiler, sözümü bitirmezden evvel vaziyeti bir kere daha nazarı alilerine 
vaz'edebilmek için Lozan'daki Konferans müzakeratını bir cümle ile telhise çalışacağım. Ve 
diyeceğim ki: Vaziyet müşküldür ve mesaii çok girifttir. Bugünden neticenin velev yüksek 
bir isabetle, tahmini imkânı yoktur. Fakat bizim tahminimiz arzumuz ve kalblerimizdeki 
samimî duygu hakiki sulhtur. Konferansın sulh ile nihayet bulacağında ümidimiz kuvvet
lidir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - Öyle ise orduları yürütünüz. (Bravo sesleri) 

RAUF B. (Devamla) - Efendiler Yahya Galib Beyin işaretine cevaben arza mecburum ki: 
Medeniyetin ihtiva ettiği en son vesaite karşı yalın göksü ile karşı koymuş ve İzmü harekâ
tını şerefli bü surette başarmış olan ordumuzun teçhizatı iki misü olmak üzere emrinizi tfa-
ya hazırdırlar. (Yaşasm sesleri) (Alkışlar) Onu sevk ve idare eden büyük kumandanların 
imanı, aşkı mülisi, Meclisin amaline fartı muhabbet ve riayeti büfül sabit olmuştur. (Şiddet
li alkışlar) Efendüer biz Sulh istiyoruz. Sulhtaki arzumuz çok yüksektir ve şüphe götürmez. 
Fakat hiçbü zaman hiçbir şey pahasına istiklalimizi veremiyeceğiz. (Bravo, alkışlar) Sulh 
konferansına iştüak ederken Heyeti Âliyenizden istikametini alan Hükümetimizde bir fikri 
mahsus vardı, bu fikrin bugünde de Hükümetimizde velev cüzi tezelzüle uğramadığını He
yeti Âliyenize arz etmeyi muvafık görüyorum. 

Efendüer, Harbi Umumi nihayetinde ve mütareke devresinde malûm olan tarzda terti
batı memleketimiz hakkmda, milletimiz hakkında düşünen Düveli İtilâfiye rüesayı Hükü
metinden bü Clemanceau, bü Loyid Corc vardı, Müsyö Clemanceau, müttefikler arasında 
Türkiye'nin mütalebatının hak ve hakikat olduğunu suratla gören Fransa efkârı umumiye-
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si muvacehesinde, bazı vakayii sairenin de inzımamiyle, terki mevkie mecbur oldu. Mösyö 
Loyid Corce memleketimizi manatıkı nüfuza taksim, milletimizi ana yurdundan ayırmaya 
azmetmiş ve bunun mümkünülicra olduğunu zannetmişti, Mösyö Loyid Corc da Hâdisaü 
ah irenin tecelliyatı bahiresi karşısında terki mevkie mecbur olmuştur. İtalya ise aylardan 
beri müttefikleriyle beraber hareket ediyor. 

Efendiler, artık bütün cihan anlamış olmalıdır ki; bizi dahilen inhilâle uğratmak imkân 
ve ihtimali yoktur. (Hiçbir zaman sesleri) Biz zannediyorduk ve bugün dahi ufak bir tadi
lâtla zannetmekte devam ediyoruz ki, artık bunu karşımızdakiler de anlamışlardır. Müte
akiben efendiler, inhilâli dahili projesinde muvaffak olamayınca vekâletlerini Yunan hü
kümetine tevdi ettiler ve dediler ki: Git bizim mukarreratımızı tatbik et, Türkiye'yi inhilâl 
ettir, arazisini taksim edeceğiz. Bize şu ve şu, size de hizmetinize mukabil ve ivaz olarak şu
rası verilecektir. (Çok güzel yaptı sadaları) Efendiler; Yunanlılar İngilizlerin dediklerine tev
di ettiği vekâletin tesiriyle anadolumuzu hurdahaş ettiler, tahribettiler. En zengin memle
ketimizi ve mamur noktaları bilâsebep ihrak ettiler. Dindaş ve vatandaşlarımız üzerindeki 
taaddiyat ve tecavüzat, beşeriyeti ikrah ve nefret ettirecek derecenin çok yükseğindedir. Bu 
vazifeyi nasıl ifa ettikleri bugün cihanca taayyün etmiştir. İşte efendiler maruz rüesayı hü
kümetin nasıl sukut etmiş olduğu, bu suretle; bundan evvelki hükümetlerin zihniyetinin 
iflas etmiş bulunduğu cihanca artık malûm olmuş bulunmaktadır. Bu hakayikı umumiye 
karşısında biz Garp milletlerinden bihakkın intizar ediyoruz; sulhumuzu bir an evvel tacil 
etmelidirler. İstediğimiz hakkımızdır, müstakil yaşıyabilmek için asgari hakkımızdır. Bu
nun üzerinde sözlerle; cümlelerle vakit kaybetmekte tehlike vardır, beşeriyet için tehlike 
vardır ve beşeriyetin bu işe muvafakat etmiyeceğine kanaatimiz vardır. 

Eğer efendiler sulh teahhur ederse ve tehlikeye düşerse Allah ve cihan şahittir ki, ona 
Türkler sebebolmamıştır. Biz istiklalimizin muhafazasını müdafaa ediyoruz ve edeceğiz, 
hakkımızdan başka bir şey istemiyoruz. Bu dünyada sair milletlerden aşağı görünmeyi ka
bul etmiyoruz ve etmiyeceğiz. Müsavat istiyoruz. (Bravo sadaları) Bizi kendileriyle müsavi 
görenlerin bizim yanımızda en yüksek mevkii ihtiramı vardır. Bizi kendilerinden bir parmak 
aşağı görenlere bizim itimadımız yoktur. (Alkışlar) Ve herkesinkinden fazla hiçbir şey iste
miyoruz. 

Bu bapta zauâlüerini fazla tenvir edemiyeceğime müteessirim. (Musul meselesi nasıl
dır, sadaları) 

REİS - Müsaade buyurun efendim, sözü kesmeyiniz. Sizden evvel söz alanlar vardır, 
isimleri yazılmıştır. Rica ederim sırasında söz söyleyiniz. Müzakere yapmıyoruz. Suale ce
vaptan ibarettir. 13 kadar da arkadaş zannederim sual sormak üzere söz istediler. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) - Sualin bitirilmesi lazımsa bundan iki gün evvel Yeni-
gün'de gördüğümüz bir fıkra vardır. Paşa Hazretlerine bir telgraf gelmiş ve o da cevap ver
miş ve gelen telgrafı da Heyeti Vekileye havale buyurmuş olduğunu okuduk. Bu doğru mu
dur, ve meali nedir? 

RAUF B. (Devamla) - Efendim konferansta Müttefik devletlerin murahhaslarını teşkil 
eden Lord Curzon, Mösyö Barer ve Garoni imzalariyle Reisimiz Gazi Paşa Hazretlerine bir 
telgrafname gelmiştir. Bu telgrafnamenin meali; "Şerefli bir sulh akdi için Lozan'da üç haf
tadan beri uğraşıyoruz. Şu sırada İstanbul'un vaziyeti hâzırasını tebdil etmekten bir fayda 
memul değildir. Bu, vaziyetimizi işkal edebilir. Bunun için rica ederiz, ehemmiyeti mahsu
sa ile telâkki buyurun. Ve böyle bir hâdiseye mahal kalmasın" diye bir temenniden ibaret
tir. Gazi Paşa bu telgrafa kendileri re'sen cevap vermediler. Usulen Hükümete tevdi buyur
dular. Hükümet tetkik etti. İstanbul vaziyetini bir kere daha tetkik ettik ve hakikaten şa
yanı kabul olmıyan bir hâdise gördük. Fakat İtilaf devletlerince değil, biz Türklerce sayam 
kabul ve tecviz olmıyan bir hadiseye şahidolduk. O da efendiler; e lan İstanbul'da Yunan 
mümessili siyasisinin ve konsolosunun sancak çekerek ifayı vazifeye berdevam olmasıdır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbakır) - Refet Paşa kanunu tadil edeceğine, bu herifi kovmalıy-
dı. 
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RAUF B. (Devamla) - Şükrü Bey arkadaşımız zannediyorum, kendilerinin de muvafa
katiyle kâfi gördükleri bir meselede tekrar tariz buyurmazlar... Refet Paşa azami gayretle 
çalışmaktadır ve birçok mesailde de muvaffak olmuştur. Fakat bu meseleyi doğrudan doğ
ruya İtilâf hükümetleriyle alâkadar görmüştür ve İtilâf devletleri bu meseleyi kendileriyle 
alâkadar göstermiştir. Refet Paşa bu bapta teşebbüsatı siyasiyede bulunmuş ve teşebbüs-
atında devam edegelmiştir, biz tetkikata vaziyed ettiğimiz anda bu şekli gördük ve Hükü
metimiz cevaben İstanbul'da Mudanya Mukavelenamesi mucibince sulh konferansı netice
sine kadar vücutları kabul edüen kuvayı itüafiyenin vaziyetlerini tebdü yolunda hiçbü hâ
dise olmadığını anladık. Fakat buna mukabü izzetinefsi mülîmizi cerihadar edecek olan ve 
hukuku düvele katiyen muhaüf bulunan Yunan konsolosunun ve memurlarının halen İs
tanbul'da bulunmasma beyanı hayret ettiğini büdümiş ve kemali ehemmiyetle nazarlarını 
bu hususa celbetmiştir. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Keşke Patriği de yazaydmız. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) - Yunan bandırası ve Yunan konsolosu hâlâ duruyor mu, 
yoksa defoldu mu? 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) , Efendim sual sail üe mesul arasında olur. Başkası so
ramaz. (Hep soracağız sadaları) 

RAUF B. (Devamla) - Efendim Kütahya Mebusu Cemil Beyefendi arkadaşımız Hariciye 
Vekaletinden, Yunanlılar tarafından kuvayı müliye taraftarlığı ile itham edilerek Yunanis
tan'a götürülmüş ve ağır cezalara mahkûm edümiş olan birçok masum ırkdaşlarımız hak
kmda ne yapümışür, diye soruyor. Bu teşebbüslere Mudanya Konferansı esnasmda başlan
mış, bugüne kadar devam ediyor ve sebaüa takibediyoruz. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) - Yunan bayrağı üe Yunan konsoloshanesinin... 

RAUF B. (Devamla) - Beyefendi müsaade buyurunuz, cevap vereceğim. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) - Hayret ediyorum. Yunan banduası hâlâ nasü İstanbul'da 
duruyor. 

RAUF B. (Devamla) - Efendim Esad Efendinin bü takriri vardır. Onu okuyorum. 

Riyaseti Celüeye 

Garbi-Trakya'da ve RumeÜ'nin aksamı sairesinde Müslümanlar, imha ve envai meza
lim icra edüiyor. Hükümet bu mezalime karşı ne gibi tedabü itühaz etmiştü? Sual ediyo
rum efendim. 

20 Teşrinisani 1338 

Aydm Mebusu 

Esad 

Kendüerinin de malûmu olsa gerektü ki, en şedid protestolarla, bu nıkat üzerinde mü
essir olması için Düveli İtüafiye nezdinde teşebbüsatı siyasiyede bulunduk. Erzurum Me
busu Salih Efendi arkadaşımız da "Sulh Konferansının tecüi beynennâs söylenmektedü, bu 
hakikat mıdır?" diye bir sual soruyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) - Çok eski meseledir. 

RAUF B. (Devamla) - Bunun cevabmı zannederim evvelce maruzatım mey anın da arz 
ettim. 

Soma Trabzon limanında bulunan bü sefine hakkmda soruyorsunuz beyefendi; o da 
halledümiş bü meseledü. Amerika sefinesi bizim malûmatımız tahtında umanlarımızı ziya
ret ediyor. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) - Bu Yunan bayrağı üe konsolosluğu hâlâ İstanbul'da mev
cut mudur? Yoksa indirilmiş ve kovulmuş mudur? Bunu soruyorum. Şimdiye kadar defe-
dümemesi belki bü kusur, fakat hâlâ duruyor mu, kovuldu mu? 
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RAUF B. (Devamla) - Efendim, evvelce Yunan fevkalâde Mümessili namiyle bir kimse
nin İstanbul'a geldiğini haber aldım. Derhal Refet Paşa biraderimize yazdım. Müessir teşeb
büsatta bulunduğuna ve iade edildiğine dair cevap aldım. Ancak hâdisatm bu son tecelli
sinden; Yunan Konsoloshanesinin veya bâzı memurini siyasiyenin mevcudolduğu anlaşı
lıyor ve bir haftadan beri Refet Paşanın bu meseleyi halle meşgul bulunduğunu biliyorum. 
Henüz bir neticeye iktiran etmemiştir. Çünkü muhabere İtilâf mümessilleriyle siyasi bir şe
kilde cereyan ediyor. 

Efendim, bir noktayı daha Heyeti Celilenize arz etmek lüzumunu görüyorum. Sualler 
karşısında unutmuştum. Müsaadenizle malûmat hâsıl olmak üzere söyliyeyim. Malûmuâli-
niz murahhaslarımız, konferansta hemen denebilir ki, cihanın mukavemeti karşısında ha
kikaten milletimize lâyık bir surette sebat, tevazu, vekar ve metanetle hukukumuzu müda
faa ediyor. (Alkışlar) (Allah razı olsun sadaları) Çok müşkülât içinde hakikaten büyük kud
ret ve liyakat gösteriyorlar. Efendiler, bu kadar pek müşkül vaziyete ilâveten son günlerde 
bir hâdise daha vaki olmuştur. O da Hakanı merhum Abdülhamid veresesinin ve bazı ser
mayedarların petroller münasebetiyle konferans muhitine koştuğu görülmüştür. 

MUSTAFA B. (Tokad) - Onun malı yoktur. Mal milletindir. (Babalarının malı mıdır? Sa
daları) 

RAUF B. (Devamla) - Efendim malûmualinizdir ki, Meşrutiyetin akabinde Meclisi Me-
busanın bir karariyle, eşhasa aidolmıyan, zevata aidolmıyan mali mirinin bir kısmı Hazinei 
Devlete devredilmişti. Mütarekeden soma hepinizin malûmu olan gayrimeşru ve gayrimeş-
ruti şekilde tecelli eden hükümetler bunu muvakkat bir kanunla yine Hazinei Hassa namı
na dewetmiştir. Ve Ferid Paşa Hükümeti zamanında bunu bir kumpanyaya satmak teşeb
büsüne girişmişler. Bu zevatın bâzıları Hakanı merhumun veresesi olduğu anlaşılıyor. 

RASİH Ef. (Antalya) - Mel'un de şuna! 

RAUF B. (Devamla) - Bu mukavelenamenin bir sureti Hükümetimizce elde edilmiştir. 
Hükümetimizin haberi vardır. Buna istinaden Amerika sermayedarları ve bazı ingiliz ser
mayedarları Lozan Konferansmda hakkı müktesebolarak iddia etmek ve bu yüzden vaziye
ti daha müşkülleştirmek istemişlerdir. Şunu söylemek isterim ki, bu gibi mesaili hallet
mek için Türkiye'de yegane bir merci vardır, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi Umuru İk
tisadiye Vekâletidir ve herkese karşı teshilât ve kanunu siyyanen tatbik vazifesiyle mükel
leftir. Lozan'a kadar giderek fazla vakit izaasına lüzum yoktur. Arzu edenler o makamı res
miye müraccat ederler. Meseleyi tarafeynin menafi ine muvafık bir surette halle imkân bul
muş olurlar. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) - Rauf Beyefendi, Ermeni Patriki Zave'nin Lozan'a gitti
ğinden malûmatınız var mıdır? Türk tâbüyetinde bahseden bu adam Hükümetin nazarın
dan nasıl kaçıp gider? 

RAUF B. - Efendim Ermeni Patriki Zave'nin Türk tabiiyetinden olduğunu iddia ettiğini 
ve Lozan'a gittiğini gazetelerde gördüm. Refet Paşa Hazretlerinden sordum. Henüz cevap 
alamadım. 

İSMAİL SUBHİ B. - Efendim, Hükümet Ermeni Patriki olduğunu resmen tanıyor mu? 

RAUF B. (Devamla) - Arz ediyorum. Ermeni Patriki Zave'nin muamelâtım gazetelerde 
gördüm ve tahkik ediyorum. Resmî bir şey cereyan etmemiştir. 

REİS - Efendim, ortada zaten müzakere edilecek bir şey yok. On dört rüfeka, gerek su
al ve gerek söz için söz almışlar dır. Bir kere müzakereyi reye koyalım. 

OSMAN B. (Kayseri) - Reis Paşa müzakere yok. Yalnız müsaade ederseniz bâzı nikatı 
kısa olarak İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden sual edeceğiz, müzakere yoktur. 

REİS - Bâzı arkadaşlar sual soracaklar, cevap verecek misiniz Rauf Beyefendi. 

RAUF B. - Tahriren olursa cevap veririm. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 -5. 1146 : 1163 

YÜZ ALTMIŞ ALTINCI İNİKAT (BİRLEŞİM) 

25 Aralık 1922 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE (OTURUM) 

REİS - İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi 

KÂTİPLER : Süleyman S u n Bey (Yozgat), İbrahim Bey (Mardin) 

REİS - Celse Açılmıştır. Celsenin hafi olmasmı reyinize arz ediyorum : Kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. - Lozan Konferansı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Beyin izahatı. 

REİS - Buyurunuz Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi) (Sivas) - Efendim, bundan evvel iki 
alenî celsede Lozan konferansında cereyan eden müzakeraün hulâsalarını Heyeü Âliyenize 
arz etmiştim. Son maruzatımda vaziyet tebellür edemediğini ve ettirilemediğini ve yekdiğe
rine girift şekildeki mesail üzerinde müzakeraün devam etmekte olduğunu arzetmiştim. O 
günden bugüne kadar Hariciye Vekâletine ve Hükümetimize bu babta gelen mesaili muh-
telifye ait hulâsalarını Heyeti Âliyenize arz edeceğim. Lozan ile Ankara arasındaki muha
berat, hakikaten arkadaşlar, endişe bahşolacak kadar sakat cereyan etmektedir. Resmî ka
nallardan şikâyetimizi tekrar ettik. Ayrıca murahhasımız da teşebbüsatı lâzimede buluna
caktır. Telgraflarda tekaddüm ve teahhur gittikçe çoğalmaya ve aynı zamanda şifrelerin en 
mühim kısımlarının bir kaç satırları halledilemeyecek şekilde gelmişlerdir. Bittabi bu hu
susta ve şüphesiz mukabü tarafta murahhaslarımız müşkülât görmektedirler. Vaziyeti 
tahlil edemiyorlar. Buna karşı kuryelerimizi takibe başladık. Muhaberatımızı tashihen o va
sıta üe de teyit ediyoruz. Böyle olmakla beraber Heyeti umumiyesi hakkmda Heyeti Âliye-
nizi son vaziyetin vasü olduğu kademeye kadar malûmattar edebileceğimi zannediyorum. 
Fasü fasü hulasaları Heyetinize arz edeyim. 

(Konferansta mevzubahis olan maliye umuruna dair olan kısım okundu) (1) 

Yani murahhaslarımızın mukabil tarafın tekliflerine karşı iddia ettikleri, yani şimdi 
okuduğumdur. Mukabü tarafın teklifine gelince müttefikler hükümetimizden otuz milyon 
altın lira işgal masrafı istiyorlar. (Gürültüler) 

DURAK BEY (Erzurum) - Dinleyelim de ondan sonra cevap verelim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Harbi umumi esnasmda tedavüle çıkardan evrakı 
nakdiyenin bir tertibinin mukabili olan altınlar ki malûmu âliniz müsadere etmişlerdi. 
Bunları da şimdiden mahsup etmek istiyorlar. (Handeler) kendi tabaalarına ait şahsi zarar
ları şimdiden istiyorlar. Tabiî murahhaslarımız bunu gülünç bulmuşlardır; hiçbir suretle 
işgal masrafı kabul etmemişlerdir; büâkis bize, işgalleri yüzünden verdikleri zararın tazmi
ni lâzım geldiğini söylemişlerdir. Şahsi zararlar hakkında mütekabüen zararların tazmini 
esası tabu muvafık görülmüştür. Tekrar ediyorum : 

(Tebaamız hakkındaki zarar ziyan kısmı okundu) (2) 

Tesviye için bir hazine tahvüatı çıkaracakmışız ve ashabı matluba verüecek bu hazine 
tahvilâtma karşılık olmak üzere yeni teminat gösterecekmişiz. Ayrıca tabu komisyon me
murlarının maaşlarını da biz verecekmiş iz. Bunun hepsini teminen bu komisyonu teşkil 
eden memurine de masuniyeti hayatiye, yani süfera gibi masuniyeti siyasiyeyi haiz olacak
mış. (Oooh sesleri) Esnayı harpte kendilerinden gayri memleketler halkına teminat olarak 

(1) Belge bulunamamıştır. 
(2) Belge bulunamamıştır. 
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gösterilen menabi vesaireyi de keenlemyekûn addedeceklermiş. Bir malumat lehimize ola
rak ihsas etmişler. O da güya Fransız murahhasları son dakikada bu işgal masraflarından 
sarfı nazar etmek için hükümetlerinden emü almışlardır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekü) - En çok edepsizlik edenler de Fransızlardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Düyunu Umumiye mesailinden 1914'e kadar olan 
borçlarımızı hududu millîmiz haricinde kalacak olan memalike tevziini kabul etmişlerdü. 
Biz ise 1918 senesine kadar tevziini talep ediyoruz. Bunu onlar kabul etmiyorlar. Mukabü 
taraf tevzü nisbi usulünü biz muhtelit usulünü tevziatta kabul ediyoruz. (Anlayamadık ses
leri) Efendün, düyunu umumiye tevziatında mütehassisini maliye mütehassıslarımıza 
muhtelü eşkâl tavsiye ettiler. Yani memleketlerin hududu milliyemiz haricinde kalan aksa
mının varidatlarına göre borçları tediye etmek var, nüfusuna göre, mesahai sathiyesine gö
re ve daha saüesine göre borçları tediye etmek var. Bizimkiler bunun halitasından bü şe
kil çıkarıyorlar. Onlar bü nisbi usul söylüyorlar. Bu herhalde tahsilat noktai nazarından 
bü terkiptü. 

Banknotların tevzü meselesine gelince: Yani harbi umumî esnasmda tedavüle çıkardı
ğımız evrakı nakdiyenin de bu meyanda tevzü ve Berlin konferansında esasları kabul edil
miş olan düyunu Umumiye bekayasmm da mahsup edilmesini teklü ediyoruz. Kabul et
miyorlar. Mamafih esasta anlaşılmış bü nokta varsa o da Düyunu Umumiye üzerinde nis-
beti varidat usulü ile olmuştur. Komisyonlarda, encümenlerde bu esas üzerinde olduğu an
laşılıyor. Evrakı nakdiye meselesi, Düyunu Umumiye iktikrazı dahüî mesaüi ve bunlar gibi 
emsalinin taksime ithali henüz muallâktadır. Duyunu Umumiye İdaresinin tanındığına da-
ü muahedeye madde dercim talep ediyorlar. Biz ise katiyen reddediyoruz. Düyunatm heye
ti umumiyesinin Frank üzerinden tespit ve tediyesini biz teklü ediyoruz. Onlar kabul etmi
yorlar. Bu yüzden maliye hususatınm tespiti için teşekkül eden tali komisyonlar müzake
resi ilerleyemiyor. Hali tevakkuftadır. 

Gümrük mesaüine gelince: Hukuku mütesaviye ve mütekabüe üzerine gümrük usu
lünü iddia ediyoruz. Bunu esas itibariyle kabul eder gibi görünerek muvakkat bü rejimden 
yani usulden bahsediyorlar. Bizim projemiz şudur; halihazır tarifemizin beş sene müddet
le altın para üzerinden tatbiki, iki sene zarfında yeni tartfe hazırlayıp, her devletle münfe
riden mukavelei ticariyeye gümek, mümasili dahilde istihsal edilen aşyada aynı resim al
makta tarafeyn yekdiğerine en ziyade naili müsaade mület muamelesi tatbik etmektü. Bi
ze mahsus altın ihracı ve müskirat memnuiyetini idame eylemek ile istihlâki dahüi rüsu
muna elyevm tabi eşyayı tashih ve beş sene müddetle muhafaza etmektü. Onların tekhfi şu 
tarzda imiş efendim : 

1. İki sene müddeüe rayiç usulünü vasati % 1 zamla ve % 21'den fazla resim almamak, 

2. İki sene zarfında Türkiye'nin hazırlayacağı tarüeyi onlara tebliğ onlar itüaz ederler
se meseleyi hakeme havale etmek... (Oooh sesleri) Tarüe % 15 üâ % 20 arasında olacak ve 
% 15 meri olacaktır. Mukavelei ticariye meselesine başlamakla beraber itilâf olunamazsa 
veyahut onlar vazgeçmek isterlerse % 15 tarüeye devam etmek hakkı memnuiyet olmamak 
ve en ziyade naüi müsaade mület muamelesi yapılmak... İthalât ve ihracat için devletler 
arasında istisna yapmamak, dahilde mümasüi olmayan eşyadan istihlâk resmi aldırmamak 
istiyorlar. 

Kapitülasyonlar mesaili : Eski usulün yerme diğer bü usul ikamesi mevzubahis... Mu
kabü tarafın iddiası, bunlar yek cihet olmayıp muahedata müstenit bulunduğu, hatta sa
bık müttefiklerimizden Almanlar büe lağvını serdettiğini söylüyorlar. Bu hususta üç komis
yon teşkil edilmiş, büisi ecnebi eşhas için maddî ve manevi şeraiti kanuniye. İkincisi ida-
rei iktisadî noktai nazardan ecanibin şeraiti kanuniyesi, Üçüncüsü; asarı atikanın taharri 
mesaüi... Bunlar hakkmda görüşülmek üzere üç komisyon teşkü edümiş. Biz kanunlarımı
zın herkes için teminati kâfil olduğunu, tali komisyonlarda müstakil milletlerin ihtiyacati-
na taallûk eden mesaüi müzakere edebileceğinizi serdetmişizdü. Bu hususta tekltfatimız 
berveçhi atidü: 
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1. Ecnebilerin mahkemelerimize ciheti müracaatı hakkında ancak şu derecesinde ku
yudata tabi tutulup teminat akçası kuyudatına tabi olmamak, tebaa derecesinde yani bi
zim tebaamız gibi kefaleti müteselsileye tabi olmamak, kefalet akçası alınmamak diyorlar. 
Hatta bunda da bir hile yapmak istiyorlar. Mesken, yani ikamet vesikası göstermekten bi
le kendilerini vareste bırakmak istiyorlar. 

2. Beynelmilel mahkemei daimi tarafından teklif olunacak hâkimlerin Türk adliyesine 
iltihak ile ecanibe ait mesailde bizim hâkimlerimizle teşriki mesaî salâhiyetini haiz olmala
rı. 

3. Bunların kavaninimizi ihtiyacatı asriyeye göre tespit etmek üzere ıslâhat lâyihaları
nı ihzarda bir vazifeye sahip olmaları, Ecnebi hâkim usulünü prensip itibariyle reddettiği
mizden mesaili adliyeye başlanamamıştır. Ecnebilerin kasabalar haricinde araziye ademi 
tasarrufu ve bazı mebaninin tebaamıza lüzumu hasrı hakkmda metalibimize karşı İsrar 
ediyorlar. Kapitülasyonlar hakkındaki mesaii de bu derecededir. 

AkalliyeÜer mesaili : Bu mesaii hakkında komisyonlarda ciddi münakaşat cereyan edi
yor. Irkî ve lisanî akalliyet tefrikim kabul etmiyoruz. Gayri müslim akalliyetler diyoruz. Son 
tekliflerinde Ermem yurdu tayyedilmiştir. Fakat haremlerdeki kadm ve çocukları istiyorlar. 
(Hâlâ mı sesleri), (Taharri memuru göndersinler sesleri), (Handeler) Alelumum akalliyeüer 
hakkmda Avrupa muahedatındaki kavaidi umumiyeyi bize kabul ettirmek, affı umumî ilan 
ettirmek ve ledelhace askerlikten affettirmek, serbestli seyyahat, emlâk ve hukuklarına te
sir edecek tedabirin ademi vazını bilhassa istiyorlar. İstanbul'da ve Yunanistan'da Rumla
ra ve Türklere ait akalliyet hususaünın tatbikına bir heyet tarafından tetkikına ve sulhtan 
sonra Cemiyeti Akvama girmek arzusunda olduğumuzu ve noktai nazarımızı o vakit bildi
receğimizi beyan ve Hıristiyanların bedel ile askerlikten muafiyetini reddettik. Muahedatı 
umumiyede mevcut olan ahkâmdan maada bilcümle mevat olarak düşündüklerini hep red
dediyoruz. (Bir ses-Aferin), (Diğerlerini kabul mu sesleri) Başka ne beklediniz efendim? Ka
lacak İstanbul Rumları 1918 senesine kadar şehir emanetinin hududu dahilinde mukay
yet olanlardır. Sıhhiye mesaili : 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) - Bunda hallolan nedir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Neticede hulasaten arz edeceğim. 

Fransa heyeti son dakikada işgal masarifinden sarfınazar ettiklerim bildirmişlerdir. İs
tanbul'da mevcut beynelmilel sıhhiye komisyonlarını daha ağır şekilde teklif ediyorlar. Biz 
ilgasmda ısrar ediyoruz. 

Şirketler : Kanunen Osmanlı tabiiyetindeki kumpanyaları ecnebi addettirerek bunlar 
için tazminat istiyorlar. Biz kumpanyaların ecnebi ad ve tazminat itasmı reddediyoruz. Bu 
mesele de muallâktadır. 

Kapitülasyonlar ve seyri sefain mesaili : Kavaidi umumiyeye tevfikan serbestîi seyri se-
fain ve İngiliz murahhasının müdahalesiyle garip olarak efendiler kabotaj hakkımız kabul 
olunmuştur. (Anlayamadık sesleri) Malumu âliniz, müsaade ederseniz kısaca izah edeyim. 
Efendim, kendi sevahilimizde iskeleler arasında işleyecek sefalnin, Osmanlı sancağına has
rı hukuku hakimiyet dahilindedir. Küçük de büyük de malûmu âliniz şimdiye kadar bun
lardan taammül ve kapitülasyon namı altında ecanip istifade ediyor ve biz de ticareti bah
riye bu yüzden istifade edemiyordu. Hakikaten bu çok büyük muvaffakiyettir. Ticareti bah
riyemiz noktai nazarından şayanı şükran bü muvaffakiyettir. Bundan sonra Marmara 
havzasında Osmanlı sancağı (Türk sesleri) seyri sefer edecek, yani mensup olacağı şüket 
ile Umanların hepsi bizim sevahüimizde bulundukça oraya Osmanlı sefaini sefer edecektü. 

Şimendifer, posta ve telgraf ve telsiz telgraf hususunda biz ün şimdiye kadar iştüak et
mediğimiz beynelmüel mesaili ve mukarrerat kabulünü teküf ediyorlar. Tarafımızdan kabul 
olunacağı tabu, beynelmilel mesaii kabul olunacaktır. 

Rehineler meselesi : Yunanlılar elindeki rehinelerimizin derhal iadesi esas itibariyle ta
karrür etmiş, bunu müteakip üseramızı iade edeceklermiş. Bizim taraf da, üseramız ora
dan geldikten soma Yunan üserasmı sulhun akdinden evvel iade edeceğiz. 
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Boğazlar meselesi : Boğazlar hakkında müttefiklerin verdikleri projeyi aynen okuyaca
ğım efendim. Tabii hulâsa olacaktır. Boğazlarda ve Marmara'da serbesti! müruru menede-
cek daimî ve askerî ve bahri tesisat olmayacaktır. İstanbul Boğazında sarkan Şile-darıca-
Kekbuze ve garben Akpınar-Küçükçekmece hattı hududuna kadar Çanakkale Boğazında 
Tekfurdağı ve Karaçatal burnu hattının cenup şarkîsindeki hattın ve Gelibolu şibihcezire-
si, Karabiga, Biga, eski İstanbul burnu hattı hududuna kadar gayri askerî bir hale vazolu-
nacaktır. Jandarmadan başka burada asker bulunmayacaktır. Marmara adaları, Limni, 
Bozcaada, İmroz gayrı askerî hale konacaktır. İstanbul'da tarzı teslihi serbest on iki bin ki
şilik bir kuvvette sahip olabileceğiz. Sefaini ticariyenin harp ve sulhte mürurları serbestir. 
Hali sulhta Karadeniz devletlerinden en kuvvetli donanması olandan fazla olmamak şartiy
le her devlet sefaini harbiye geçirebilecektir. Karadeniz devletleri sefaini harbiyeyi tamamen 
ilga ederlerse devletlerin her bireri 10 bin tonilatodan fazla olmamak üzere üç gemi geçire
bilmeleri hakkı olacaktır. Hali harpte Türkiye muhasım olursa her türlü tedabiri tedafüiye-
yi ittihazda serbest olacaktır. (Ne ile sesleri) Fakat bitaraf sefainin mürurunu temin edecek. 
Türkiye bitaraf kalırsa muharip bir devlet bütün kuvvei bahriyesiyle bir taraftan diğerine 
geçebilecektir. Harp gemilerinin fasıla ile geçmesi esası yoktur. Beynelmilel bir komisyon 
boğazlarm seyri seferini tanzim edecektir. Biz İstanbul ve Marmara'da baskınlara karşı te
minat istiyoruz. Küçük harp sefinelerinin iki boğaz arasında tehlike teşkil etmeyecek veç
hile tahdidini İstiyoruz. Harp ve sulh zamanında ticaret sefaininin serbesti mürurunu ka
bul ediyoruz. Türkiye'nin dahil olacağı veya bitaraf kalacağı ahval tahtında hukuku mah
susa istiyoruz. Tuna komisyonu gibi beynelmilel bir komisyon mevaddı esasiyesini teklif et
tik. Marmara'nın kuyuttan ihracını, orada donanmamızın ve İstanbul'da tersanemizin mev
cudiyetini istedik. İstanbul Boğazı tarafeyninde on beş kilometrelik bir mıntakanın gayri 
askerî bir hale vazmı kabul ettik. Çanakkale boğazmda, Anadolu tarafında 20 kilometre 
umkunda bir arazi, Rumelinde Baklaburnu hattına kadar Gelibolu şibihceziresi gayrı as
keri hale ifrağ olunacaktır. İmroz, Bozcaada ve Limni'nin gayrı askerî olmasını kabul ettik. 
İstanbul ve mülhakatının şimendifer hatlarmdan asker nakliyatında istifade edeceğiz. Mü
tehassıslar Marmara'da Tahtelbahirle torpil endahtma mahsus tertibatı istiyorlar. Prens 
adaları ki, Büyükada, Heybeliada, Kınalıadalarına tesmiye ediyorlar. Bu kuyuttan azade ol
masını kabul ediyorlar. Fakat İmralı adaları için mütehassıslarına müracaat edeceklerdir. 
Marmara için kuyud yoktur. Tahtelbahirlerimiz serbest olacaklardır. Donanmamızın gayrı 
askerî kısımda serbesti hareketi, demir atması kabul edilmiştir. Marmara'nın Anadolu sa
hilinde hiç bir kayıt olmamasını kabul ediyorlar. Fakat Rumeli sahilinde hiç bir top, torpil 
bataryasının konmamasını şart koydular. Yunan donanmasının da gayri askerî adalarda, 
gayri askerî Yunan adalarına demir atmasını ve efradm adalarda talim etmesini istiyorlar. 
Donanma, donanmamızdan Tahlelbahirlerin Vaşington konferansı kuyuduna tabi olduğu
nu söylüyorlar. Malumu âliniz Vaşington'da Aksâyı Şark Komisyonu içtima etmişti. Bura
da inşaatı bahriye hususunda nisbetleri dahilinde tahdidat kabul ettiler. Buna tabi tutmak 
istiyorlar. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Dahil olanlara... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleü Vekili) (Sivas) - Yavuzun kendilerine iadesin
de ısrar ediyorlarmış. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Sultan Osman'ı veriyorlar mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Garip olarak Reşadiye'nin torpil şeyi meselesi dola-
yısiyle on bin lira alacakları varmış. Bilvasıta onu istemişler. (Handeler) Ordu mevaddı as
keriye ve bahriye olmayacaktır. Yani şimdiye kadar ordumuz donanmamız için yukarıda 
arz ettiğim veçhile tahtelbahirlerden başka hiç bir kayıt tasrih edilmemişir. Boğazlar Ko
misyonu İstanbul'da bizim tahtı riyasetimizde düveli muazzama, Karadeniz hükümetleri, 
Yunan ile atiyen Amerika murahhaslarından mürekkep bir komisyon mürura ait hidema-
tm meselâ, fener, kılavuz, şamandıra gibi hidematın hüsnü cereyanına emniyet ve gayri as
kerlik ve serbesti mürur kaidelerinin tatbiki muhafaza olunup olunmadığına sefaini har-
biyenin tahditatma nazaret edecektir. Biz Yunanın vücuduna itiraz ediyoruz. Buna her şey
den evvel tahammülümüz olmuyor. Murahhaslarımız hakikaten Yunan murahhaslariyle 
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karşı karşıya gelince, çok asabileşiyorlar. Bazı Avrupa matbuatında gördüm; gazeteler dü-
veü mütteflkaya tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki, düveli müttefika Yunanlıları konferanstan çı
karsa ve yerlerine bunların müdafaasının diğer devletlerden büisi kabul etse çok iyi olur. 
Çünkü İsmet Paşa ve refikleri bizimle konuşurken, gayet centümen iken Yunanlılar araya 
girince hiddetleniyorlar ve hamlediyorlar. Konferansın selameti cereyan için bunlar çıksa 
daha iyi olur diyorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Tabu değü mi ya? Rahmanı ile şeytanî bir arada yaşaya
maz. 

SAİP BEY (Urfa) - Rıza Nur Beyle Venezilos arasındaki meseleden bahsedin... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim akalliyetler meselesinin hini müzakeresin
de, tali komisyonda, sui tesadüf, Rıza Nur Bey arkadaşımızla Venezilos'u karşı karşıya ge-
tümiş ve Rıza Nur Bey kendisine has bü şeküde Venezilos'a taarruz etmiş ve gürültü bü
yümüş ve Reis, komisyonu taüle mecbur olmuş. 

REFİK BEY (Konya) - Orada hiddeti ilerleyip de gırüağından boğsa idi daha iyi olurdu. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Devam ediyorum efendün. Gayrı askerlik ve serbest-
tîi mürur esası, ihlâl olunursa azadan büi CemiyeÜ Akvam Meclisine müracaat edecektü. 
(Handeler), (Maşallah sesleri) Bu Meclisin ekseriyeti ârâ ile vereceği karara göre tayin olu
nacak tedabiri ittihaz edecekler ittifakı efkâr olmazsa, yani karar müttefikan olmazsa, He
yeti Umumiyenüı sülüsanı ekseriyetle vereceği kararı münferiden tatbikte muhtar olacak
lardır. Biz, Boğazlar meselesinde tahkimattan vazgeçmek, bunu yalnız sahüe değil, bü mik
tar da dahile teşmil etmek, harp gemüerinin müruru gibi fedakârlıklar yaptıktan soma ge
çit hakkında müttefiklerin projelerini de kabul ettik. Fakat Yunan donanmasının Boğaz 
karşısına gelebilmesi ve Yunan adalarında bulunması gibi teferruatı kabul edemeyiz. Ana
dolu'da ve Rumeli'de -Okuduğum murahhasların mütalâatidır Bü gûna tahdidatı askeriye 
olmamasım ve bizzat İstanbul'da bü kolordu bırakümasını ve Marmara'nın Anadolu seva-
hilinin büâkaydü şart takviye ve tahkim edüebümesini Marmara'da tahtelbalıülerimizin 
müstakil ve faal olması suretiyle esbabı kâfiyei müdafaa ve binaenaleyh emniyet tesis edü-
mesini istiyoruz. Onlar Gelibolu'da muhtelit bü kıta, yani top bulundurmamızı reddediyor
lar. İstanbul'dan istasyonerlerin çıkarılmasında tereddüt ediyorlar. İmroz adası verümedik-
çe Bozcaadayı kabul etmiyoruz. Bugün mesele murakabe meselesi etrafındadır. Biz Boğaz
lar komisyonunun vezaifini meselei esasiye yapıyoruz. Serbestü mürur layihasındaki ahkâ
mın hüsnü cereyanına ıttıladan başka vazaüin gayrı askeriliği murakabeye teşmilini redde
diyoruz. Diyoruz ki, Boğaz tahkimatı bidayetinde hep beraber tahrip olunmuştur, boğazla
rın açık olduğunu ilân edeceğiz. Gemilerin geçmesi için nizamnameleri tayin eyledik. Harp 
gemilerinin dahi geçmesi için, tonilato nisbetlerüıi muhafaza etmek üzere beynelmilel bo
ğazlar komisyonunu kabul edeceğiz. Fakat bundan başka hiçbü murakabe kabul etmeye
ceğiz. Gayri askerilik vesaire kamilen bizim muahede ile taahhüdatımıza tabi olmalıdır. Bu 
mesailin aleyhimize sebebi müdahale olmasına tahammül edemeyeceğimizden mesele, mu
allâktadır ve henüz halledilememiştir, komisyonlar, yalnız sefaini harbiyenin müruruyla 
alâkadar olmalıdır. Berri ve bahri mesaüin senede bü defa bizim zabitlerimizin de iştirakiy
le ataşemiliterler tarafından muayenesi reddi katimiz karşısında bu mesele de böyle kal
mıştır. İntaç edilememiştir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekü) - Boğazlar hakkmda Ruslar ne söylüyorlar Beyefendi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Evvelce de arz etmiştim. Onlar tamamiyle kapalı ve 
Türkler elinde büâkaydü şart kalmasını istiyorlar. Halbuki Misakı Millîmizde, esas itibariy
le, boğazlardan münakalatı bahriyenin serbestü mürurunu kabul etmişizdü. Onlar da Mos
kova muahedesiyle bizim Misakı Millîmizi tasdik ve kabul etmişlerdir... Bugün vaziyeti... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekü) - Musul meselesi?.. Beyefendi, hiç söylemiyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Söyliyeceğün efendün, lütfedersiniz, sorarsınız arz 
ederim. 
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Bugün vaziyeti tasvir etmek lazım gelirse, Sulh konferansının bugün vaziyeti, müte-
fikler bize eski idarede tasvip etmediğimiz bütün kelimeleri kaldırıp onların yerine transit, 
yani geçit devresi namı altında ve yeni bir usulde ve fakat ekseriyetle daha şiddetli ahkâm 
koymak istiyorlar. Malî, adü mesailde, akalliyeüer hususunda vesaireden hep bu fikir hâ
kimdir. 1918 senesindeki galibiyet ve hâkimiyet fikirlerini muhafaza ediyorlar, Geçenlerde 
bilvesile arz etmiştim; zihniyet farkları vardır. O farklar tekarrüp etmedikçe, hallolunma-
dıkça, sulhun akdi ihtimali pek uzaktır, diye arz etmiştim. Son gelen şekli tasvir de onu 
gösteriyor. 

Saniyen müttefikler İstanbul'da murakabe fikrindedirler ve umumiyetle gerek akalli-
yeüerde ve gerek diğer mesailde murakabe tahmil etmek istiyorlar. Hemen her meselede 
dayandık kaldı -İfadelerini kullanıyorum- eski usul muaddel bir Sevr muahedesi yapmak 
istiyorlar. Biz ise her medeni ve müstakü mület gibi bir sulh yapmak istiyoruz. Sulh olmak 
için bizim hukuku hayatiyemizi onların kabul etmesi ilk şartı mübremdir. Asgari metalibi
mizden rücu edemeyiz. Bugünkü düşünceler efendiler maalesef arz ediyorum, müsbet bir 
hedefe doğru müteveccih değüdir. (Anlayamadık sadaları) Müzakerenin bugünkü şekh 
müsbet bir hedefe müteveccih görünmüyor ve vaziyet hakikaten sükûnetle telâkki edilecek 
ve etrafiyle düşünülecek derecede ağırdır, arkadaşlar... Musul meselesi ne şekildedir buyu-
ruldu; ona da kısaca cevap vereyim. Musul meselesi bugüne kadar resmî celselerde konu
şulmadı. Musul hakkmda İsmet Paşa sureti hususiyede gerek İngiliz hariciye müsteşariyle 
ve gerekse doğrudan doğruya hariciye nazırı ile temaslarında vaki olan yenilmez bir iman, 
bükülmez bir kuvvet ile Musul'u alacağız dedi. Mukabü taraf ta vermeyiz dedi. İsmet Paşa 
her temasında bunda ısrar ediyor ve mesele henüz resmî bir celseye konmamış ve kesbi ka
tiyet etmemiştir. Son bir mektup üe Lort Gürzon Musul'u Vermiyeceklerini İsmet Paşa'ya 
büdirmiştir. Bu mektupta esbabı mucibe zikrederek bü rapor da vermiştir. Fakat henüz bi
ze vasü olmadı tabu mületimizin, meclisimizin emeh ve misakı millideki kaydı sarih, Mu
sul'un akibetini tayin ve takdü etmiştir. Hiç şüphesiz Allanın avni inayetiyle Musul'un, mu
kadderatı inşallah, o, olacaktır. Bundan başka bü şey olmıyacaktır. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Karahisarı Sahip) - Suriye hududu meselesi?. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, Suriye hududu meselesi hakkında müsa
adenizle tafsüât veremiyeceğim. Yalnız bazı arkadaşların bana Hariciye Vekili sıfatiyle mü
racaatlarından hasıl ettiğim intiba üe noktai nazarımı, bir kaç kelime üe arz edeyim. Heye
ti murahhasamızın konferansa azimetinden evvel Meclisi Âli mesaili umumiye meyanında 
Suriye hakkmda cereyan eden şedit münakaşat Heyeti murahhasamızı müşkülce bir vazi
yete sokmuştur. Efendüer ya harp yapılır, yahut siyaset yapılır. Siyasette her istenüen şey, 
her zaman açıktan söylenmez. Söylenince hem kuvveti kalmaz ve hem de elastikiyeti kal
maz. Bu ikisi kalmayınca mesul olarak memur ettiğimiz, arkadaşlarımızın salâhiyetini elin
den almış olursunuz ki, bu da doğru değildir. Bu itibarla bugüne kadar bu babta resmî bir 
muamele cereyan ettiğine dair malHumatım yoktur. Diğer cihetten bazı rüfekanın mahal
lerinden aldıkları telgraf ve muhtıraları -ki, murahhaslarımızı muntazam haberdar ediyo
ruz- Meclisi Âlinizde sık sık, mevzubahis oluyor ve okunuyor. Arkadaşlar, Antakya'n kar
deşlerimiz için bizim de kalbimiz kanıyor. Tabu istikametini, mesaisini sizin emelinize tev
hit etmek isteyen ve şüphesiz sizin fikrinizde olan murahhaslarınız düşünüyor. İsmet Pa
şa ük Avrupa'ya temasında teşebbüs etmiştü. Fakat çok rica ederim, alenî celsede bu me
sele, suallerle, takrirlerle mütemadiyen karıştırüacak olursa hüsnünetice vermiyeceği ka-
naatmdayım. Bundan başka Tunalı Hümi Bey arkadaşımızın sual takriri vardır. Bunun ak
samı Sulh konferansına taalluk ediyor. Onun için bunu müsaadenizle hafi celsede arz ede
yim. Şunu nazarı dikkati âlinize arz edeyim ki arkadaşlar, benim emelim, arzum, her al
dığım haberi vakti zamaniyle arkadaşlarıma arz etmek isterim. Fakat bunun hem imkânı 
yoktur, hem de mazarrat tevüt edeceğini zatı âliniz de takdir edersiniz. Bunun için telhis 
ediyorum. Müsait zamanda Heyeti Âliyenize arz ederim. Bu mesail üzerinde sual takriri ve
rip ısrar edince beni, ve ben iktiham etsem bile murahhaslarımızı müşkül mevkide bıra
kırız. 
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REFİK BEY (Konya) - Gazetelerde görüldüğü üzere Hasan Beyin avdeti meselesine da
ir resmî malumat var mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bendeniz fikrimi arz ediyorum. Hatta teşebbüs edil
se bile kabul buyurmazsınız. Yoksa bir şey talep etmiyorum. Tahminim budur. Kabul ve 
ademi kabul size aittir. 

Hilmi Beyin suallerini madde bemadde okuyorum : Yunan'lılar Rusya'dan, Kafkas
ya'dan, Anadolu'dan topladıkları Rum muhacirleri Garbi Trakya'mıza doldurmaktadırlar. 
Buna mümanaat için ne gibi musir ve müfit bir teşebbüste bulunduk. 

Bilvesile arz etmiştim; akalliyet meselesini mevzubahis ederken Garbi Trakya'daki İs
lâmları akalliyet farziyle mübadele fikriyle ileriye süren Yunan murahhasların karşı Müs
lümanların ekseriyeti kahire teşkil ettiğini iddia ettik ve biliyorsunuz, Trakya'da ârâyı umu
miyeye müracaat edilmesini istiyoruz. Yunan muhacir getiriyor. Diğeri bilmem muhacir ge
tiriyor, filan getiriyor, koyuyor. Biz protestodan başka bir şey yapamayız. Onu da yapıyo
ruz. Fazlasını beklemeyin. 

"Bir taraftan Lozan'da Sulh konferansı vardır, diğer taraftan Şark ve Cenup hudutları
mızda İngiliz'lerin köylerimizi yakmak, binlerce kardeşlerimizi doğramak gibi melanetleri, 
şenaatleri vardır. Bunların konferansın müddeti içtimaiyesine kadar fasıla verilmesi zım
nında ne yaptık?" 

Efendiler protesto yaptık, mütemadiyen devam ediyoruz. Konferans akamete maruz 
olursa fiilen de yaparız. 

"Lozan'dan gelen bir habere göre Başmurahhasımız İsmet Paşa bir Fransız gazetesine 
güya itilafı tamme ile tespit edilmiş olmak dolayısıyle konferansta Suriye hududundan bah-
sedilmiyecekmiş. Antakya mmtakası ve teferruaüna ait olan kısımlardaki feryadü figana, 
bu babta Hükümetin malumatı var mıdu?" 

Malumatı yoktur. 

"4 üncü madde - Fransızlar Antakya mıntıkasındaki kardeşlerimize pek haşin mu
ameleleri ve hatta işkenceleri lâyık görmektedirler bu nasd dostluktur? Bu acıklı hallere 
son çekilmesi için Fransız Hükümeti nezdinde ne gibi teşebbüste bulunuldu?" 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) - Tunalı, gâvurdan dost arıyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurursanız arkadaşlar, bu hususta He
yeti Âlinizden bir ricada bulunacağım. Mebus arkadaşlarımızdan bazı zevat Hariciye Vekâ
letine müracaatta bulunuyorlar. Gerek Riyaset Makamı ve Gerek Hariciye Vekâleti sıfatiy-
le bizzat müessir bir surette müracaat ediyorlar. Biz de teşebbüste bulunuyoruz. Fakat ma
atteessüf bir iki defa müşkül ahvale düştük. Madde tasrih edilmeden umumi surette filan 
yerde bu fecayii yapıyorlar diye müracaat ediyorlar. Biz de doğru telakki ediyoruz. Tabii 
başka türlü telakki edemeyiz. Tetkik ettik, böyle bir şey olmamıştır; efendiler. Elîm vaziye
te düşüyoruz ve Hükümetinizin böyle vaziyete düşmesini siz de istemezsiniz. Geçen sefer 
de bilmem Suriye'de engizisyon mezalimine taş çıkartacak gibi dikenli beşik yapmışlar, içe
risine adam atmışlar, işittik. Bu fecayi tüyleri ürpertiyor. Vallahi efendiler bunu tetkik et
tik. Bir şey çıkmadı. Madde tespit edin, üzerinde çalışalım Efendiler, propaganda safhası 
başkadır. Fakat Hükümetinizden teşebbüs talep ettiğiniz mesaii büsbütün başkadır. Bu 
hususta nazarı dikkati alinizi celbe mecburuz. Bu hususta takibatta bulunuyoruz. Müsbet 
bir şey bulursak daima bunu düşünüyoruz. Bilhassa bendeniz Fransız'ların memuru mah
susu ile pek sıkı temastayım. Daima ikaz ediyorum, tasrih ediyorum. Kendileri de hüsnü 
telâkki ediyorlar. Emin olunuz ki samimi olarak çalışıyorlar. İnşallah sulhu katî ile mesele 
esasından halledilmiş olur. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Rauf Beyefendi Avrupa hudutları hakkında bir şey buyur-
madınız? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Avrupa hudutları hakkmda evvelce maruzatta bulun
muştum. 
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HASİP BEY (Maraş) - Ben daha evvel söz almıştım. Niçin bize söz verilmeyip te diğerle
rine veriyorsunuz. Bendeniz ilk defa istedim. 

REİS - Efendim, söz alanları yazdık, sizi de yazıyorum. 

SAİP BEY (Urfa) - Efendim, Süleymaniye havalisinde ve Şeyh Mahmut riyasetinde bir 
kabine teşekkül etmiştir, bu ne derece doğrudur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, Şeyh Mahmut bir zenci tarikatinden, har
bi umumide hakikaten memleketimize mücahedesiyle hizmet etmiş ve nafi olmuş bir zat
tır. Bu zat mütarekeden sonra Süleymaniye havalisinde hulul etmek istiyen İngilizlerin ha
rekâtı dolayısiyle nâhoşnûdîsini celbetmiş ve onlar tarafından tevkif ve nefyedilmişti. Ahi
ren İngilizler tarafından iade edilerek bir kabine teşkil eylediğini biz de işittik. Evzaını, eşk
alini derin surette tetkik diyoruz, yakında icabederse neticeden de malumat veririz. 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Efendim, konferans netayicinin menfi bir cihete doğru gitti
ğini söylüyorsunuz. Demek ki, şu halde, düveli mutelife sulh akdetmek hususunda sami
mi değillerdir. Eğer böyle ise harbin zuhuruna kadar şimdiden tedarik etmek üzere kulla
nacakları kuvvet taharrisiyle meşgul müdürler ve bulmuşlar mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, Osman Beyin ifadelerine bir kere cevap ver
mek için bü kere konferansın menfi cihete gittiğini söylemedim. Sonra, düşmanların zaman 
kazanarak kuvvet mi topluyorlar? diyorlar. Efendim tophyabilirler. Konferansın müsbet bir 
cihete gitmediğini söyledim ve ifadelerimin heyeti umumiyesi de nazarı dikkati âlilerini cel-
betmişür ki, hali tevekkül ve hali muallâktadır. Bundan başka buyuruyorlar ki, zaman ka
zanarak kuvvet mi toplıyorlar? Bizim bu hususta malumatımız olmasa da farz edilebüü, 
mületimizin kabiliyeti malûmdur, mukavemet kabüiyeti malûmdur, azmi imanı malûmdur. 
Biz, her hale karşı muntazır ve hazırız. 

HASİP BEY (Maraş) - Beyefendi bundan evvelki alenî celsede Lozan konferansına ait 
beyanatı âlilerinin sansüre uğradığını haber aldım. Sansüre uğradığım görüyoruz, niçin ya
pılıyor efendim? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Arz edeyim efendim, malûmu âlileri İstanbul matbu
atına, ecnebi sansürü üga edilmişti, binaenaleyh Mudanya mukavelesi mucibince vücutla
rını kabul ettiğimiz kıtaat aleyhine vesaüeye tevessül edecek olan şeyleri bizim tarafımız
dan tayyedilmek hususu idi. Onu da yapıyoruz. Hatta elimde yapıyorum. 

AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, buradaki gayri müslimler gitti. Bütün mamelikini alıp 
veyahut satıp gittüer. Halbuki Selanik, Serez, Manastır gibi bizim mamur şehülerimizde 
bulunan zengin Müslümanların emvali menkuleleri terk ettirilererk çıkarıldığında menku-
lelerine karşı ne göstereceğiz? İstanbul'daki Rumlar kalacak mı? Mübadelede bü muvaze
ne yapümış mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, mübadele hakkında maruzatta bulunma
dım. Başka bü şeye muttali değilim. Yalnız muayyen miktarda orada doğmuş, büyümüş 
1910 senesine kadar şehremanetinde mukayyet bulunanlar muayyen ve mahfuz miktarda 
olan Rum'ların kalabilmek ihtimali vardır. Muhakkak değildir. Müsbet bir istikamet alma
mıştır. Ve menfi değildir. 

MUSTAFA BEY (Kozan) - Hali tevakkuf ve muallâkıyyetin zamanı ne kadardır, kaç bin 
senedir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hükümetiniz aynı kanaattadır. Heyeti Murahhasa-
mıza şüphesiz itimat buyurdunuz. Milletinize lâyık, hakikaten milletinizin hukukunu mü
dafaaya kadir hepinizin iftihar edeceği muktedü arkadaşlardır; her noktada cidden mü
dafaalarını mükemmel yapıyorlar. Şahsen hem müftehir, hem minnettarım. Sulh istihsali 
mümkün olacak olursa ihtimal ki efendiler, bizim vicdanımız şunu yapmadık diye mütees-
sü ve muazzep olmıyacaktır. Fakat buyurduğunuz noktayı meslek ittihaz ederek sürati 
mümküne ile intaç ediyoruz. Murahhaslarımız da aynı gayeyi takip etmektedüler. Zanne
diyorum ki, karşı tarafın oynıyacağı oyun kalmamıştır. Binaenaleyh ya rücu, ya inkıta var. 
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REİS - Buyurun Yusuf Ziya bey... 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Rauf Beyefendi Türk'lerin mukadderatından bahsedecek... 
Olsa olsa bu Mecliste var ve bu Mecliste bulunanlardan başka Kürt'lerin hukuk ve mukad
deratından bahsediliyor; bu neye müstenittir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) - Malûmu âliniz efendiler, İngiliz'lerin Türkiye'de sakin 
Türk ve Kürtleri imha edebilmek için teşebbüsatlarının hepsi bu iki necip milletin vahdeti 
karşısmda iflas etmiştir. Her türlü mefsedetleri, din kardeşi, kan kardeşi, emel kardeşi olan 
insanların karşısında erimiştir. En ziyade yıkmak için istihdaf ettikleri mühim nokta bu
dur. Bu noktaya temas etmek ve bu noktada bizi vurmak istiyorlar. Buyurduğunuzu pekâ
lâ biliyorum. Türkler namına söz söyliyecek yegâne insanların bu Meclisi Ahde olduğunu 
pekâlâ takdir ediyorlar. Ancak bu emellerinden sarfınazar etmiyorlarsa onun için her akal
liyet mevzubahis oldukta, lisan akalliyeti, ırk akalliyeti, bilmem ne çıkarıyorlar. Bu nokta
ya temas etmek, vaziyeti tırmalamak istiyorlar. Bizim murahhaslarımız bu hususu bir da
ha ihtar etmek istemişlerdir ki Türkiye halkı ile mukadderatları birdir, her şeyleri birdir, 
gayeleri, dinleri, birdir. Akalliyetler bunlara teşmil olunamaz. Bugün Kürt için akalliyat 
mevzu bahis etmek Türk için akalliyet bahsetmek demektir. Şu halde bu tamamen reddo-
lunmuştur. (Teşekkür olunur sesleri.) 

Efendiler bu vesile ile Heyeti Muhteremenize bir nokta hakkında rica tarzında maru
zatta bulunacağım. O da bazı noktaları nazarı âlinize hoş gelmeyen ve kanuna mugayir gö
rünen ve bazen esbabı zaruriye ve ilcaiye dolayisiyle bir noktayı Heyeti Celilenize arz ede
ceğim. Bendeniz çok bağırıyorum, zannediyorum konuşuluyor, Efendiler, geçenlerde asker 
ailelerinin tehciri dolayisiyle münakaşat cereyan etti. Hatalar isnat edilerek itham edildi. 
Bunlarm hepsi Meclisi Âlinizin mükellef bulunduğu vazifei vicdaniye ve esasiyeden oldu
ğunu biliyoruz ve hiç şüphe etmiyoruz. Binaenaleyh bu nokta üzerinde askerlerinizin ne gi
bi şerait altında yeni baştan tesis ve bina edildiğini ve nasıl mehalik karşısmda mukabele 
etmek mecburiyetinde bulunduğunu takdir edersiniz. Çünkü ben esir idim, siz onun içeri
sinde idiniz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) - Bu kanun neye Meclise geldi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendiler, böyle bir hadise yoktur demiyorum. Böyle 
bir hadise varken size söylemeyin demiyorum. Bendeniz düşüncelerimi arz ediyorum. Bu 
noktai nazardan Elcezire cephemiz çok müşkilâta maruzdur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Halkı tenvir ediniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Salâhattin Bey arkadaşımız pekâlâ bilirler ki halkı 
tenvir için zaman ve mekân nazarı dikkate alınmak lâzımdır. Aşair hayatında yaşayan ve 
hiç şüphesiz ki, Salâhattin Bey arkadaşımız pek çok temas etmişlerdir, yalandan tanışan 
arkadaşlarımız pekâlâ bilirler ki, tenvir ve tenevvürden senelerle tayin ve tahdidi imkânı ol
madığını takdir buyururlar. Bu noktaya bu kadar temas ederek geçiyorum. Binaenaleyh 
tevbih ettirin, tecrim ettirin, fakat bu gibi mesaili hafi celsede bahsedelim. Sulhun veya har
bin akdine kadar şey edelim. Bunu temenni ediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hükümet talep etmiş olsaydı, deriğ edilmezdi. Garbi Trak
ya hakkında. 

ESAT EFENDİ (Aydın) - Efendim, maddeyi tasrih ediniz. Ben de tasrih ve tespit... 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Sivas) - Beyim müsaade buyurursanız, bu
nu hariciyede söyliyelim. Fakat Garbi Trakya'da ne gibi vardır ki takip edelim. 

ESAT EFENDİ (Aydm) - Ârâyı Umumiyeye müracaat ederseniz ekseriyet bulamıyaca-
ğız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Heyeti Âliyeniz huzurunda bir kere daha söyliye-
yim.Bizim Garbi Trakya'ya bir kuvvetle girmemiz, Beyefendinin dediği gibi, imkânı yoktur. 
Binaenaleyh dedikleri müsait değildir ve kumar oynanamaz. Garbi Trakya'daki olan hare
kâttan mesul etmek insaf ile kabili telif değildir. 
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ESAT EFENDİ (Aydın) - Protesto neşretseniz olmaz mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Protesto neşretmek için bendeniz bu kürsüden ba
ğırdım. Heyeti Âliyenize müteaddit neşriyatta bulundu. 

ESAT EFENDİ (Devamla) - İstühamımız şudur : Şu isimleri zikrediniz, Bunların her bi
risi on büi nüfusa bedeldü. Memleketin en vâsi kudretini haiz olan Cemaati İslâmiye Re
isi kınakına hulâsası gibi ve bütün Müslümanların kuvvetini haiz olan bir şeyi tekrar yaz
manızı rica ediyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Yazmakta mania var mıdır, yok mudur? Beyefendi 
böyle bü şey için müracaat ettiniz de yazümadığı vaki midü? Fakat sual takriri veriyor. 

ESAT EFENDİ (Devamla) - Celsei hafiyede istühamda bulunuyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Rica ederim, işi muhavereye döküyoruz. Bana zatı 
âliniz hangi husus için sordunuz da cevap vermedim? 

ESAT EFENDİ (Devamla) - Sual takrüi tarzında yaptım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Ben mecburum, sual sorunca, kuvvetle hâkim deği
liz, demeğe. 

REİS - Efendim, daha 16 arkadaş söz almıştır. (Sual soracağız sadaları) 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı sahip) - Zamanın nazaketini nazarı dikkate alarak Meclisi 
tenvü ediniz. Bize yalnız yar m bü tesü yapmasm. 

Yalnız zamanın nezaketi nazarı dikkate alınarak bendeniz de kabul ediyorum ve bü şey 
de rica ediyorum ki, bizim gazetelerimizde etraftan gelen tel'in telgrafları intişar etmeme
sini rica ederim. Buradaki Mecliste cereyan eden herhangi müzakere karşısında suitesü ya
par. İstirham ediyorum, Hükümet bunu menetsin. (Bravo sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - İtimat etmek için defilini göremedik. 

REİS - Efendün, on altı arkadaş söz almıştır. 

NECATİ BEY (Lâzistan) - Reis Bey, sual soracağım, bana sıra gelmiyecek mi? 

REİS - Sorunuz sualinizi, söz veriyorum, efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) - Efendüer; arkadaşlardan bazı
ları Hasan Beyefendinin gelip gelmediğini soruyorlar. Hasan Bey mesaüi maliye üzerinde 
cereyan eden müzakerattan Hükümetinizi etrafiyle haberdar etmek ve bazı müşkilâtı hal
letmek için muvakkaten buraya geliyorlar. Burada görüştükten sonra yine avdet edecekler
dü. 

(Yalnız Mesaüi Maliye hakkmda mıdır sadaları) 

HİLMİ BEY (Bolu) - Arkadaşlar, burada hakkı kelâmım iki esasa taallûk ediyor. Büisi 
sual takririne aittir. 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Reis Bey müzakere yoktur. (Kâfi sadaları) 

REİS - Efendün, Hümi Bey söz almıştır. Mademki müzakereye lâyık görülmüyor. 

HİLMİ BEY (Bolu) - Reis Bey sual takririm hakkmda söyliyeceğim. Efendiler, Hariciye 
Veküi Bey buyurdular ki, madde zikredilmelidü. Yoksa alelitlâk bu gibi iddialar vaki olur
sa buna cevap vermek imkân haricindedü. Efendim, Vekil Bey arkadaşımız lütfen hariciye
deki dosyaya atfı nazar ederlerse göreceklerdü ki, tarafımdan kendilerine bü kaç defalar 
madde zikredilerek takrü verümiştü. Bugün yine iddia ediyorum, Arkadaşlar Antakya ta
rafından katiyen idarei mahsusamn ismi bile talaffuz edilmiyor. Nerede kaldı cismi görüle-
bilü veya ismi alınabilsin. Antakya mıntıkasında bugün itilâfnamenin akdinden evvel Fran
sız'larla mücahedede bulunmuş mücahitler hâlâ dağ başlarında, hâlâ affı umumiden isti
fade edemiyorlar. Daha arkadaşlar bugün Türkoğlu Türk olan bü takım nahiyeler katiyen 
Haleb'e raptedümektedüler. Bu gittikçe tecessür etmektedü. 

İkinci kısma gelince : Arkadaşlar bu kürsüden demiş tün ki, Sevr muahedesinin... 
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NECATİ BEY (Lâzistan) - Reis Bey; rica ederim celse tatil mi edilmiştir? Herkesin hak
kı kelamı vardır. Herkes ya otursun, ya dışarı çıksın. 

HİLMİ BEY (Devamla) - Efendiler, müsaade buyurun, yolda Sevr muahedesini oku
sunlar, ezberlesinler demiştim. Şu halde bu veçhile tahakkuk etmesine binaen ve vakitle
rimizi beyhude yere zayi etmiyelim. Bunları toplayalım. Hasır altı edelim. Gelecek İcraatla
rımız silâhtan ibaret olsun. 

İSMAIL SUPHİ BEY (Burdur) - Bendeniz sesim kısık olduğu halde geyet mühim bir 
mesele için buraya çıkıyorum. Arkadaşlar, o da akalliyet meselesidir. Rauf Beyefendinin 
verdiği izahattan anladığım, şimdiye kadar sulh konferansından elde edilen netice bir nal
dan ibarettir. İş üç nalla bir ata kalmıştır. Başka hiç bir şey yoktur. Yalnız boğazlar hak
kında bazı anlaşmalar olmuştur. Bu da tamamen aleyhimizdedir. Yolgeçen hanında daha 
beter, daha berbat bir hale girmiştir. Görülüyor ki, Avrupa gazetelerinde, bizim gazeteleri
mizde Heyeti Murahhasanın itidalini meth ede ede bizi yağlaya ballaya dikenlere doğru gö
türüyorlar. Burada bir diken, ötede bir diken, beride bir diken. Belki bir tane olsa taham
mül edilebilir. Fakat ne kadar küçük bir mesele olsa üçü beşi bir araya gelince gayri kabi
li tahammül bir hal alır. Şu mukaddemeyi Heyeti Umumiyeye arz ettikten sonra İstanbul'da 
Rumlarm bekasına, patrikhanenin ibkasma karşı şiddetle itiraz ediyorum. İstanbul'da 
Rumlar kaldığı taktiüde bu memleket için temamiyle fesat ocağı, tehlike ocağı kalmış de
mektir. O Rumlar ki mütarekeden soma yaralı göksümüzün üstünde dansettiler; her yeri 
mavi ve beyaza boyadılar. Asker verdiler, iane verdiler, karılarını verdiler, çocuklarım ver
diler. Bütün mevcudiyeti maddiye ve maneviyetlerinl verdiler. Bunları görmeğe tahammül 
edemeyiz. Rumların İstanbul'da kalmasına tahammül edemiyeceğimiz gibi Ermenilerin de 
İstanbul'da kalmasına tahammül edemeyiz. Rumlara git, Ermenilere otur demek Rumların 
bıraktığı enam ve ezvakı sen otur yalnız başına ye iç demektir. Onların ekmeğine yağ sür
mektir. Pekâlâ biliyorsunuz ki; İstanbul'da erbabı ticaret Rumlardan ve Ermenilerdendir. 
Rumlar gittiği gibi Avrupa fabrikalarının mutavassıtları, vekilleri, Ermeniler olacaklardır. 
Mütarekeden sonra İstanbul'da Türk tüccarları yalnız % 2 komisyonla iş görmeğe kanaat 
ediyorlardı. Fakat onu bile bulamıyorlardı. O da dellâllik idi. Bütün mallar Ermeniler vası-
tasiyle geliyordu. Amerika ve İngiliz fabrikaları bütün vekâletlerini Ermenilere verdiler. Bi
naenaleyh Ermenileri ibka etmek demek bütün servetlerürıizi Ermenüerin ağzına doldur
mak demektü. 

Rumların gitmesinden Ermenüer müstefit olacaklardır. Bizim için zarar muüaktır. 
Onun için ne Ermeni kalabüir, ne de Rum kalabilü. Ermeniler, Rumlar gittiği halde Partik-
haneler kalsın, buna da hiç tahammül edemeyiz. Patrikhanelerin ne demek olduğunu pe
kâlâ bilirsiniz. Başınızı ağrıtmayayım. Mesele gayet vazıhtır. O Patrikhane ki bugün bile 
Türk murahhasına riyakârlıkla gelip orada bulunan Türkiye mümessiline gelip müracaat 
etmeyi zül ve ar saymıştır ve kendileri için zül ve ar görmüş, gelmemiştü. Hâlâ bugün if-
sadatla meşguldür. Lozan konferansı Atina nezdine mümesüler gönderiyor buna da taham
mül edemeyiz. Sonra bü nokta var. Rauf Beyefendinin okuduğu şeylerde kütüğü İstan
bul'da bulunan Rumlar Şehremaneti hudutları dahüinde kalacakmış. Rica ederim arkadaş
lar; şehremaneti tabiri sizi iğfal etmesin. Şehremaneti deyince İstanbul demek değildü. Kar
tal'da belediye daüesi vardır. Adalar'da, Beykoz'da, Makrıköyü'nde dairei belediyeler vardır. 
Bütün Rum köyleri dahüdir. Tabüin altında nazarı dikkatinizi celbederün. Bütün vilâyet 
Rum'ları demektü. Bizim için en nazik noktadır. Sonra Efendiler, mübadele, mübadele... 
Neyi mübadele ediyorsunuz? İstanbul'da üç buçuk Türk ortodoks herifleri mi? Gâvur kal
madı Anadolu toprağı üzerinde, Yalnız İstanbul'da kalmıştır. Hangi adamları mübadele 
edeceğiz. Yalnız İstanbul'da kalmış olmasına nazaran yalnız onları mı mübadele edeceksi
niz? Hangi emvali mübadele edeceksiniz? Rumeli'den gelecek olan Türk'leri kiminle müba
dele edeceksiniz? Binaenaleyh İstanbul Rumları Ermenileri behemehal mübadele edilmeli 
ve Patrikler koyulmalıdır. O Partiler bilmem Süryani katolikler, bilmem Milki patrikliği, bil
mem ortadoks türlüleri vardır. Bunların hepsi gitmelidir. Buna daü takrüimi takdim edi
yorum; kabulünü teklif ederim. 
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NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Trabzon) - Efendim, bendeniz Rauf Beyin sulh konferansının 
aldığı cereyandan mütehayyir gördüm ve şaştım. Niçin gayri memnundur? Vaziyette fevka
ladelik yoktur. Mudanya'da ne ekdüerse onu biçiyorlar. Mudanya'da bizce hiç lüzum yok
ken hiç bü zaruret yokken Heyeti Veküenin Meclisi Âlide yaptığı tesü üzerine mukaveleyi 
akdettik. Bu mukaveleyi akdetmek demek itilâf devletlerinden lütuf beklemek demektir. 
Onların lütfunu beklemekliğimiz demektir. İtimadımız demektir. Heyeti Vekile onların bu 
samimiyetine itimat ederek Heyeti Celile üzerinde müessü oldu. Harp olacaktır, bunu im
za etmezseniz dedi ve Meclisi Âli de kabul etti Mudanya mukavelesi akdedildiği zaman va
ziyet bizim için gayet müsait idi. Eldeki kuvvetle eğer biz ileri harekâtımıza devam etsey
dik, bize ne Fransız'lar ve ne de İngiliz'ler duracaktı. Halbuki biz hareket vaziyetini durdu
rarak ve onlara söz verdik. Onlar vaziyetlerini takviye ettiler, şimdi Rauf Beyefendi bize in-
kıtadan bahis buyuruyor. Ya Beyefendi soracağım o zaman onlarm vaziyeti çok fena idi. 
Şimdi mesuliyet ne olacaktır? (Bravo sadaları) Bendeniz arz edeceğim, şimdi söyledim ve 
meseleyi zaü âlinize.. Hatırı âlüıizdedü efendim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Rauf Beyefendi burada yoktur. Kim dinliyor? Nerede Ha
riciye Vekili Beyefendi. Burada niçin bulunmuyor. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Devamla) - Burada Rauf Beyefendi dediler ki, Mütarekeyi ya 
imza edersüıiz veya kabul etmezsüıiz dediler. Bendeniz de dedim ki bü Ültimatom mu ver
diler? Ültimatom ihtimalinden mi bahsediyorsunuz? Hayır vermedüer. Ültimatom verme
dikleri halde güya biz o mütarekeyi o gün kabul etmezsek harp olacak diyordu. Harp yap
mak istemiyordu. Yani mütarekeyi kabul etmekle zaten de olmıyacakü. Şimdi niçin inkıta-
dan bahsediyorlar? Soma efendün buraya geliyorlar, konferans hakkmda malumat veriyor
lar. Efendiler verdikleri malumat nedir? Heyeti CelUenizden istirham ederim. Burada bize 
verdikleri malumat bu kadar mı? (Bu kadar sadaları) Gazete de ne ise onu söylüyor, acaba 
sulh müzakeratı bu mudur? Heyeti Vekilenin, Hükümetin, Hariciyemizin büdikleri bunlar
dan ibaret midir? Efendüer eğer bunlardan ibaret ise bir şey olmayacaktır. Gafll avlanaca
ğız. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) - Hüseyin Cahit Bey daha tafsilatlı yazıyor. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Devamla) - Bendeniz anlarım, konferans hakkında heyeti 
murahhasamızın, büinci komisyon, ikinci komisyon bunlar lafıgüzaftan ibaret. Asıl muha
vereler, müzakereler (Kulisler) arasında olmuş.. Aynı bizim Heyeti murahhasamız azası ora
da hususi surette İngiliz'lerle görünmüşler midir? Hususi surette Fransız'larla görüşmüş
ler midir? Bunlar hakkmda ne gibi ihtisas hasıl etmişlerdü? Bunlardan malumatları var 
mıdır? Bundan haber versinler anlıyalım. Yoksa tali komisyonlar şunu demiş, şu, şunu de
miş bunlardan bir şey çıkmaz. Sonra; Heyeti Veküe Reisi, öyle zannediyorum ki, şark sul
hu meselesi, yalnız Lozan'da halledilecek ve mütalaatını münhasıran o yolda yürütüyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Cevap vereceğim Reis Bey. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Devamla) - Hayır efendiler Heyeti veküenin bümesi lâzımdır 
ki, Londra konferansı olacak, Brüksel konferansı olacak, fakat bunlar ayrı ayrı şeyler de-
ğildü. Hariciye Vekâletinin bundan malumatı var mıdır? Heyeti Vekile Hariciye Vekâleti 
mümesülerinden malumat almış mıdır? Bunlar Lozan konferansı üe alakasını görüyor mu? 
Londra konferansında ne cereyan etmiştir Ve niçin toplanmıştır? Lozan konferansı ile alâ
kası var mıdır? Bize bunlardan malumat versinler. Heyeti veküe Reisi bize bunları söylemi
yor. Bendeniz bilmiyorum Hariciye Vekâleti bu babta rapor almış mıdır? Almamışsa iste
memiş midü? Bundan malumatımız yok. İşte arkadaşlar Lozan konferansı böyle cereyan 
ediyor. Soma mütarekeyi malum olan şerait dairesinde aktettiler, mütarekeyi akdetmekle 
hata ettiler; bundan soma da Heyeti Vekile bu hata ile de kalmıyarak aradan kırk beş gün 
geçtiği ve ordumuzun en kuvvetli bulunduğu bir zamanda 97-98-99-300 tevellütlü efradı 
terhis edeceğim, dedi. Bize bin dereden su getirdiler ve efradı terhis ettiler. Heyeti Celüeni-
ze bunun esbabını arz etsinler. O zaman efradı, terhis etmek demek, harp zamanmda or
duyu terhis demektir. Eğer paramız yoktu ise, eğer memleket züaate muhtaç idi ise, ma
demki istiklâl harbi yapıyorduk ve harbi muvaffakiyetle intaç için her fedakârlığı göze aldır -
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mıştık, bunu bir müddet için daha idame edebilirdik. Biz 97-98-99-300 tevellütlüleri terhis 
ettik. Fakat memaliki müstahlasa asker alındı mı bilmiyorum. Asker alınmak imkânı var 
idiyse ve eğer aldıruzsa daha olmak idi. Yani bir olacağma üç olmalı idi. Ordumuz daha 
kuvvetli olurdu. Bir kuvvetli o zaman üç kuvvetli olurdu. Niçin böyle yapılmadı? Görüyoruz 
ve anlıyoruz ki neticeden katiyen ümit var idiler. Şimdi de inkıta ihtimalinden bahsediyor
lar. Sonra efendiler; Heyeti Vekile Reisi bu inkıta meselesinden bahsettikleri halde yine ih
tiyatsız, yine tedbirsizlik eseri olmak üzere bundan bir kaç gün evvel evvelkilere ilâveten da
ha başka tevellütlülerin terhisine emir vermiştir. 

HACI TAHİR EFENDİ (İsparta) - 308 tevellüdüne kadar.. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Devamla) - Efendim; Heyeti Vekile Avrupalıların samimiye
tine, hüsnü niyetine o kadar aldandılar ki hiç bir tebdir ittihaz etmediler. Bugün de Hari
ciye Vekili Bey konferansın inkıtaından bahsediyorlar. Bunların bahsedilmesinin manası 
yoktur. Daha mütareke akdedildiği zaman bu ihtimali nazarı itibare almalı ve efradı terhis 
etmemeli idiler. Fakat birinci olarak mütareke akdedilir edilemez efradi terhis ettiler. 

Efendiler Şarki Trakya'ya girdik. Vaziyete hakim olduk, oradaki ecnebiler gitti. Bende
niz geçenlerde İstanbul'a gittim. Orada teşkilât yapıldığını zannediyordum ve bunu kuvvet
le ümit ediyordum. Acaba hükümet haricin enzarından gizli olarak bir şey yapıyor mu, te-
dabir ittihaz ediyor mu? diye sordum. Soruşturdum. Refet Paşa Şarki Trakya'da bir asker 
almışlar ve almak i.-iemişlerdir ve ne de hiç bir şey Yalnız idarei mülkiye ve Jandarmayı te
sis etmişlerdir. O kadar öylece bekliyorlar. Garbi Trakyalılar da sizin gönderdiğiniz murah
haslar üzerine nevmidiye düştüler kıyam ettiler ve dediler ki, siz bizi ihmal ediyorsunuz; biz 
de başımızın çaresine bakalım, Bunlarm adamları var, heyetleri var. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcravekilleri Reisi) (Sivas) - Tekrar soracağım cevabım veririz. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Devamla) - Oraya baş vurdular, buraya baş vurdular ve de
diler ki, Anadolu kendi basma çalıştı, kendi kendine fedakârlık yaptı, kendisini kurtardı ve 
biz de kendimizi kurtaracağız ve ümitvar bir vaziyetteyiz. Bize de bir parça yardım edin de 
biz de kendi kendimizin çaresine bakalım. Sizden başka bir şey istemiyoruz dediler. Efen
diler, dertlerini kimseye anlatamadılar. Dertlerinin çarelerini aramağa başladılar ve kıyam 
ettiler. Sonra efendiler, o yok, bu yok. Bekliyoruz. İngilizler bize lütfedecekler de biz sulh 
yapacağız. Belli ki Avrupa., bizim kuvvetli olduğumuzu görürlerse sulh yapacaklardır. Fa
kat azıcık zaafımızı hissedecek olurlarsa sulh yapmıyacaklardır. Bu aşikâr bir şeydir... Son
ra gerek heyeti murahhasa ve gerek Heyeti vekile erkânı başta Hariciye Vekâleti Vekili ol
duğu halde daima sulhtan bahsediyorlar. "Sulh perveriz, sulhperveriz" âdeta yalvarıyorlar 
gibi her yerde bunu tekrar ediyorlar. İllallah yahu. Sulhperver olduğunuzu anladık. Ve bu
nu bütün millet bilir. Fakat onlar anlamadılar. Bizim mütemadiyen sulhperveriz diye söy
lediğimiz sözleri onlar zaafımıza hamlediyorlar. Bu şerait dahilinde sulh olmayacağına ka
niim. (Herkes söylesin sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcravekilleri Reisi) (Sivas) - Müsaade buyurun efendim, hakkım 
var, Nebi Zade Hamdi Bey arkadaşımıza cidden teşekkür ederim, Hükümeti tenkit yolun
daki sözleri inşallah ileride müessir ve müfit olacaktır. Bu tarzda ileride devam ederler. Fa
kat bugünkü müdafaalarında Hamdi Bey arkadaşımız haksızdırlar. Hamdi Bey buyurdu
lar ki" Hariciye Vekili Bize sulh konferansı hakkındaki beyanatında bize Mudanya muka
velenamesinde geçen sözleri söylediler. Söyleyecekleri sözler bu mudur. Sulh konferansın
da yapılan şeyler bunlar mıdır. Bunları biz biliyoruz. "Arkadaşlar, ben olanı söyledim. Ol-
mıyanı mı söylememi istiyorsunuz? Ben size sulh konferansında söyleneni söyledim. Cere
yan eden müzakeratı izah ettim. Sizi tatmin için vaka ihdas edemezdim. Bu benim kaba
hatim midir? (Bunları zaten gazeteler yazıyorlar sadaları) (Hüseyin Cahit Bey mufassalan 
yazıyor sadaları) Efendim, Hüseyin Cahit Beyin yazması benim kabahatim midir? 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) - Öyle ise hafi celseye lüzum yok. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Var efendim. Bendeniz teklif ettim ve Heyeti Aliyemiz 
kabul etti. Hafi istemezseniz ve aleni isterseniz ben de ona göre vaziyetimi alırım. Her ar
kadaşımın hüsnü telakki etmediği şeyi ben irade ve arzuya tabi olarak tedvir edemem. 
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SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Esrar mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Benim için esrardır efendim. Bu buhran şeklinin dı
şarıdan duyulması caiz değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Nerede buhran vardır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Konferansta buhran vardır, Hâmi Bey... 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Eğer buhran varsa cihan işitmiştir. Binaenaleyh bu, bi
zim gizlememizle cihan nazarında gizlenecek değildir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - O zatı âlinizin noktai nazarıdır. 

REFİK BEY (Konya) - Bu mesele için neden itiraz ediyoruz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hamdi Beyefendi beyanatta bulunurlarken kendile
rinin o zarif kalemlerine yakışır bir surette söz söylemediler. Lafü güzaf, gaflet vesaireden 
bahsettiler. Mesele, hakikat üzerine isnat edilir. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Trabzon) - Konferansta... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Konferansta arkadaşlarım lafü güzaf yapmıyorlar. 
Haklan hukukun müdafaası için azami gayret sarf ediyorlar. 

Soma Hamdi Bey, beyanatlarında, "Mudanya mukavelesini addettiler, bugün de inkı-
tadan bahsediyorlar, Avrupalılar o zamandan bu inkıtaı ihzar ettiler" buyurdular. 

Arkadaşlar, Mudanya mukavelenamesi akdi ve tekmil malumatı, bildiğimizi Heyeti Âli
yenize arz ettik. Heyeti Âliyeniz de kabul etti. Hata mı yaptık? Sizi mi aldattık? Ve mukave
leyi arkanızdan mı yaptık? Niçin böyle tenkit ediyorsunuz? 

Sonra Hamdi Bey buyurdular ki, kulislerde, perde arkalarında müzakerat oluyor. Be
yefendiler, ben de konferans nasıl yapılır, biliyorum. Arzu aderseniz anlatayım. Murahhas
larımız çalışıyorlar. Yapılanın azamisi yapılıyor. Tenkit etmek kolaydır. Hele madde tayin 
etmiyerek istediğiniz noktada durabilirsiniz efendiler. Meselâ; Londra'da, Brüksel'de müza
kerat cereyan ediyor. Hariciye Vekili bize malumat vermiyor dediler. Efendiler, ben size va
ziyeti hariciye hakkındaki sözümü söyleyeceğim, dedim. Siz de beni bu noktai nazardan 
tenkit ediyorsunuz. (Sual soruyorlar sesleri) Söz söylüyorlar efendim, sual sormuyorlar. Şu
nu da arz edeyim ki, efendüer. Lort Gürzon'un, Barer'in muhayyelesinden geçüdiğini ve 
beyninin içindeki düşüncelerim keşfedecek kehanet bende yoktur. Bunu benden bekleme
yin. Lord Gürzon konferansta ne tahayyül etmiş? Bunu benden büip anlamak istiyorlar. 
Bunu Heyeti Âliyenize alenen itiraf ederim ki, bunu ben yapamam. 

Soma beyefendi buyurdular ki, "Mudanya mukavelesini akdederken ordumuz kuvvet
li idi, Heyeti Vekile gaflet etti, ordumuzun en kuvvetli bir zamanda efradı terhis etti." Efen
diler efrat terhis edeceğimiz ve ne şekilde yapacağımızı Heyeti Âliyenize söyledik. Esbabmı 
arz ettik. Şunu da çok rica ederim ki, mütalâat beyan eden Hamdi Efendi dinlesinler, efen
diler, bugünkü ordumuz o günkünden bü kul kuvvetsiz değildü. KuvvetUdir. İmanlıdır, 
canlıdır. Mecbur olursak ne olacağmı görürsünüz. (İnşallah sadaları) Arkadaşlar, her hal
de Heyeti Vekileniz bu hususta gaflet etmemiştir. Sonra Hamdi Bey Avrupalüarın hüsnü ni
yetlerine itimat ederek böyle yaptılar, buyurdular. Efendüer, eğer tecrübe, insanlarda bü 
tecrübe bırakırsa ve eğer tecrübe, insanların gaflet hassasını izale ederse beyefendi, bu aciz 
arkadaşınızın en ziyade müteessü olması lâzımdır ve gördüğüm acı tecrübeler neticesinde 
Avrupa'ya itimat etmiyenlerüı büi de ben olmakhğım lazımdır ve buna kani olmaklığımız la
zım gelü, zannediyorum. Ben Avrupalıların ne kadar hüsnü niyet sahibi olduklarını kendi 
üzerimde ve bedenimde tecrübe etmişimdir. Hamdi Bey arkadaşımız. İstanbul'a teşrif et
mişler, vaziyeti tetkik etmişler. Refet Paşanm vaziyetinden çok şey beklerlermiş, fakat hiç 
bü şey görmemişler. Çok nahak bü tenkittir efendim. Hükümetiniz, Erkânı Harbiyei Umu-
miyeniz Refet Paşa mevcut uhudu ihlale sebebiyet vermemek şartiyle azami faaliyetlerini 
gösteriyorlar. Vazifelerini ifa ediyorlar ve bihakkın müdriktirler. (Allah razı olsun sadaları) 

Soma Hamdi Bey "Garbi Trakya'da hiç bü şey yapmadılar, murahhaslarımızdan nev-
mit oldular. İsyan ettiler, böyle yapıyorlar" buyuruyorlar. Efendüer, biz Garbi Trakyalılara 
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ne sui muamele yaptık? Emellerini kesredecek ne yaptık? Yalnız bendeniz bu kürsüden on
ların emellerini tatmine her suretle ve imanımız olarak siyaset olarak değil, Hükümetimize 
arz ettim. Garbi Trakya'da şöyle teşkilât yapılıyormuş, böyle harekât yapılsın demek için 
mesuliyet almak lazım. Bugün Yunan'm en şenî, en cam kuvvetlerin en kesif sikleti Garbi 
Trakya'dadır. Orada müteferrik çete harekâtı yapmak, hayatına çalıştığınız ahalinin katli
amına sebebiyet verir. Bunu düşünmek lazımdır, zihnen teşkilat, nazariyatta tenkit etmek, 
ifade ve temenni etmek için, fiiliyata inkılâp etmek için insanların maruz kalmış olduğu ev-
zaı şeklen tatbika çalışmalı. Biz istemiyor muyuz, efendiler biz Türklüğe merbut değil mi
yiz? Biz din kardeşlerimizi kurtarmak, akıbetini düşünmüyor muyuz? 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Böyle zihinlerin yayılması caiz değildir. Öyle değil 
efendim. Yapmadılar, meyus bıraktılar, isyan ettirdiler. 

HASİP BEY (Maraş) - Başka meclislerde neler söyleniyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekaleti Vekili) (Sivas) - Bizim meclisimizde de söyleni
yor. Her şeye tahammül ederim ve muruzatım da cevaptır. Yani susayım mı? Bunu mu is
tiyorsunuz? 

SIRRI BEY (İzmit) - Efendim, idari tarzda. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, onun dediği tarzda söylüyorum. Hafif ola
rak cevabını veriyorum, susayım mı efendiler? İşte kardeşler biz Meclisi Âlinizin kanaati 
hakikisini müdrik olduğumuza kaniiz. Bu memleketin sulha ihtiyacı olduğunu müdrik ol
makla beraber gayenin istihsali için kürsüden sulhperverliğimizi istihsal etmekle... 

HÜSEYİN İHSAN BEY (Cebelibereket) - Reis Beyefendi celse hafidir. Fakat feryat dışa
rıdan duyuluyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İşitmiyoruz diye buradan bağırıyorlar. 

REİS - Rica ederim, oturalım. Hatibin sözünü kesmiyelim. Teneffüse ihtiyaç varsa te
neffüs edelim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Davamızın müdafaaya uğratılması da bir hatadır. 
Evet efendiler: Hükümet namına siyaseti hariciyeden bahsederken Heyeti Âliyenizden ma
ruzatımı tekrar okumanızı rica ederim. Bunda sulh perverliğinizi söyledik. Fakat kuvveti
mize ne kadar iman ettiğimizi de burada sarahaten söyledim. Onun için ben takip edilen 
siyasetin Hamdi Bey arkadaşımızın tenkit ettiği şekilde olduğuna kani değilim. Garbi Trak
ya'da hükümetin hareketi dürüsttür. Misakı Millî ile müeyyed olan hususatı murahhasla
rımız müdafa ediyorlar. Ondan başka bir şekli Heyeti âliyeniz muvafık görür ve Heyeti Ve
kileye tevdi ederse, onu da vazife telakki ederim. Memlekete nafi olduğu için, bu itibarla 
tekrar ediyorum. Hamdi Beyefendi, yanlış yollardan ve muhik olmıyarak tenkidatta bulun
muştur. 

FAİK BEY (Edirne) - Müsaade buyurunuz, Hükümetinizin şeysi olmamış mıdır, yoksa 
halk mı yapmıştu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bunun cevabmı da şimdi maruzatta bulunamıyaca-
ğım. 

NECATİ BEY (Lâzistan) - Lozan Sulh Konferansına gönderecek olduğumuz sulh mu
rahhaslarını göndermek esnasında idi. Buraya bir bütçe ile gelmişlerdi. Bu paranın çoklu
ğundan ve azlığından bahsedilmişti. Bu kürsüden söylemiştim ki, bendeniz Avrupa'ya gi
decekleri için murahhaslara para çok verilmelidir, çünkü Avrupa muhitinde bulunacaklar
dır, çünkü şöyle yiyeceklerdir, şöyle giyeceklerdir, her şey yapacaklardır. Binaenaleyh bu
nun mütevekkili aleyhi de paradır, demişlerdi. O esnada bendeniz de söz alarak evet kafa 
ve dimağ lazımdır, başka şey lazım değildir. Çünkü -çok rica ederim, iki dakika kadar ar
kadaşlarım dinlesinler- demiştim ki efendiler, dimağ, ilim ve fen ve cesaret ve metanet lâ
zımdır. Başka bir şey lâzım değildir dedim ve sulh murahhaslarımızın hakikaten metin, 
âlim, cesur, mütefennin, natıkaperdaz ve hasmını ilzam edecek derece ve hakkı teslim et
mekle beraber şunu da arz etmek istiyorum ki, biz onları niçin göndermiştik? Bir maksat 

400 

TBMM KUTUPHANESI



vardı, bir sebep vardı. Biz onları gönderdiğimiz zaman, Misakı Millîyi söyledik ve bunu id
dia ettik. Evet o misakı millî aleyhinde iddiamı, ifadatımı mukabü tarafa murahhaslar der
meyan eder. Bizimküer de dermeyan eder, ya tekabül eder, tevafuk eder, pek alâ mesele de 
hasd olmuş olur. Veyahut ne olur taarruz ederiz, biz bundan başka bü şey dinlemiyoruz. 
Konferansı efendüer inkıta ettüüiz. Anlayınız efendiler, şunu müdafaa için gelmişiz. Eğer 
şunu kabul etmezseniz, inkıtaa uğrar diyerek acaba o kürsüye kendilerinin yumruklarını 
vurarak hiç tehdit ettiler mi? (Ettiler sesleri) Müsaade buyurunuz, tehdit ettüerse ne cevap 
alınmıştır. Soma her gün bü mesele -ki meselei müteferriadır. Her gün bü mesele ihdas 
edüiyor. Talî komisyona havale ediliyor. Mesele tevali ediyor. Müteferri ve mütevali şeylerle 
iştigal edümekte. Bu mesele hakkında onların gayet metinane hareket etmesi lazımdır. Baş
ka bü şey onlardan beklemiyoruz. Bü adamın sözü çok olursa sakatatı da çok olur. Çok 
söylemekle dava kazamlamaz. (Doğru sesleri) Hakikati gayet merdane söylemek. Ve gayet 
cesurane söylemek lazımdır. 

Acaba sulh konferansında bulunan Avrupa murahhaslarının, gayri mantıkî gayri faal, 
mecnunane adeta bize teklifleri. Elbette bizde bü korku, bü azünsizlik, bü hal görmüşler
dir de onun için bu kadar sual soruyorlar. Halbuki biz azimkarız. Hiç yoktan ordular var 
ettiğiniz halde ve bununla onların üzerinde tesü yaptığınız herkesçe malum iken bizi naza
rı itibare almıyarak öyle sualler soruyorlar ki... böyle sualler sordukları, böyle teklifler yap
tıkları hiç yoktu. Mütarekeden sonra bize tekltf ettiklerinden daha acı bazı şeyler teklif et
melerinin esbabı nedü? Bizden bazı şeyler istemeleri ne sebebe mebnidü? Bunu anlama
dık efendiler. Niçin bize soruyorlar? Niçin bize böyle teklifler yapıyorlar? Yani mütarekeden 
sonraki vaziyetten daha fena bü vaziyete mi düştük. Yoksa rica ederim onlar mı kuvvetli 
oldular? Bunun esbabı nedü? Bizim heyeti murahhasamız orada misakı millîden bahset-
melidü -öyle leyte laalle ile olmaz- Görüşmek, onlardan lütuf beklemek doğru değüdü ve 
vakit geçümemeliyiz. Her halde katî olarak her şey söylenmelkhr. Biz kollarımızı çenürle-
dik, bü daha çemüieriz. Bü daha cihana görünürüz. 

Soma bü de şifre meselesi vardır. Şimdi bura üe Lozan arasında muhabere halen te
min edilmemiş midü; edümiş midü? Bu husus meşkûktür. Vekü Beyefendi temin edüdiği-
ni söylediği halde bendeniz hâlâ tereddüde düşüyorum. Acaba temin edilmiş midü? Bura
da söylenen sözler mevsuktur. Hiç bü şek ve şüpheye mahal yoktur ve bu sürelerde hiç bü 
hıyanetin olmadığı malum mudur? Yani buraya gelen haberler orada konuşulanların aynı 
mıdır? Bunu da anlamak istiyorum. Bunu da anlayamadık, bu müşküat bertaraf edilmiş 
midü? 

DURAK BEY (Erzurum) , Efendiler, gerçi müzakeremiz esaslı bir mevzu üzerinde cere
yan etmekte ise de meselenin esasma hiç de temas ettiğimiz yok. Hep dedim, dedi. Ortada 
başka bü şey yok. Bugün mevzuu müzakere edilecek ortada bü şey varsa o da, murahhas
larımızın orada görüştüğü herhangi bü mesele hakkmda bü itirazımız varsa onu derme
yan edelim. Bugün meselenin içinde halledilmiş bü şey yoktur. Hariciye Veküi buraya gel
miş, olan malumatını büdüiyor. Tabiî murahhaslarımız orada çalışıyor, onlar da bu Mecli
sin, bu memleketin mahsulüdür, yürekleri onların, bizim kadar titriyor. Fakat muvaffaki
yeti Cenabı Hazreti Aüah verecektü. Bugün elimizde kaybedümiş bü şey yoktur. Elhamdü
lillah ordumuz duruyor. Dünden daha kuvvetliyiz, buna ben de eminim. Evet eğer murah
haslarımız gayri kabili kabul bir şey kabul etmişlerse o vakit üzerlerine hepimiz hücum 
ederiz. Fakat ortada fol yok, yumurta yok. Her mesele muallâkta bulunuyor. Rica ederim, 
bunun üzerinde ne münakaşa ediyoruz? Bu münakaşayı kapatalım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim, müsaade buyurur
sanız birkaç suale cevap vereyim. Necati Bey, sürelerde bozukluk yapıyorlar mı, muhabere 
temin edildi mi, emniyetleri var mı? dediler. Efendiler, bugün ilk söze başladığım zaman şif
relerin ne kadar bozuk, ne kadar karışık ve ne kadar müşküâtla alındığı ve kurye ile mu
habere esasına başladığımızı zannederim söylemiştim. Bu suretle Necati Beyin suallerine 
cevap vermiş oldum. (Müzakere kâfi sadaları) Efendim, bir noktayı daha arz edeyim. Arka
daşımız ve heyeti murahhasa reisimiz İsmet Paşa müstacel bü telgraf çekiyor. Bunda yüz 

401 

TBMM KUTUPHANESI



lira heyeti murahhasa tahsisatını ilâvesini teklif ediyor. Lâyihasını hazırladık. Mümkünse 
bugün tasdik edin, yetiştirelim, makine başında bekliyor. 

REİS - Efendim, birçok arkadaşımız söz söyledi. Müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir yoktur. 

SIRRI BEY (İzmit) , Mesuliyeti Heyeti Vekileye ait olmak üzere biz de sözlerimizi alenî 
celsede söyleriz. 

REİS - O halde efendim, müzakerenin kifayetine dair takrir yoktur, müzakereye devam 
edeceğiz. 

ABİDİN BEY (Lazistan) - Efendim hastayım. Esasen çok söz söyliyecek değilim. Yalnız 
Heyeti Vekile reisi burada "İnkıtaa uğramış" ve "Kurye" dedi. Biz gönderiyoruz ve oradan 
gelecek dedi. Rica ederim biz bundan bir kaç sene evvel burada bir tahsisat verdik, bir tel
siz telgraf olacaktı. Bu ne oldu ve ne zaman temin edilecek? O telsiz gelince bütün dünya 
ile konuşacaktık. Bu zaman en lâzımlı bir zamandır. (Sadede sadaları) Sadettir bu. 

Soma ikincisi arkadaşlar; biz hiç bir zaman gevşemedik ve gevşemiyeceğiz. Ordumuz
da ve içimizde gevşek adam yoktur. Türkler her zaman cidale hazırdır. Onların hesapları
na gelirse uyuşurlar. Biz harbe müheyya davrandıktan soma ne korkumuz var. Yalnız ben 
bir şeyden şüpheleniyorum. Avrupa'yı gezip gelenler Fransızlarla dost oldular. Bu Fransız 
dostluğu ile galiba biz bir kazık yiyeceğiz. Fransızlar herhalde bize iyilik yapmamışlardır ve 
yapmıyacaklardır ve yapmak imkânı da yoktur. 

REİS - Müzakerenin kifayetine dair iki takrir vardır. 

REFİK BEY (Konya) - Efendim müzakere neden kâfi oluyor. Bir az söyliyelim. 

Riyaseti Celileye 

Hasan Beyin vürûdunda lazım gelen malumat alınmak üzere şimdilik bu müzakerenin 
kifayetim teklif eylerim. 

Genç Mebusu 

Celâl 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Ruznameye geçilmesini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 

Durak 

REİS - Efendim, takririn birisi; müzakere kâfidir, ruznameye geçelim diyor; diğeri de; 
Hasan Beyin geldiği zaman devam edilmek üzere bu günlük kâfidir diyor. 

HASİP BEY (Maraş) - Müzakere kâfi değildir. Müzakeresiz kabul ediyoruz. Bilâhare ka
bul ettiniz diye hükümet başımıza kakıyor. Halbuki biz kendilerine imza vermedik. 

REİS - Efendim, bana takrir geldi. Kabul ederseniz ne âlâ. Etmezseniz devam ederiz. 
Bugünkü hasbıhal hakkındaki müzakeratm kifayetini reyi âlinize arz ediyorum. Müzakere
yi kâfi görenler lütfen el kaldırsın, ekseriyeti azime ile müzakere kâfi görülmüştür. 

SIRRI BEY (İzmir) - Ademi kifayeti hakkında söz olmaz mı efendim. İki kelime söyliye-
ceğim. (Söyliyebilir sesleri) 

REİS - Reye vazedilmeden evvel olabilirdi. (Gürültüler) Ademi kifayeti hakkmda söz 
söyliyemezsiniz. Usul hakkında müzakere olunuyor. (Gürültüler). 

SIRRI BEY (Devamla) - Bundan soma söz söylenebilir. 

REİS - Efendim iki takrir var, mühimdir. Dinliyelim. 

Riyaseti Celileye 

Sulh konferansında cereyan eden müzakerat hakkında ajanslarda ve gazetelerde oku
nan malumattan anlaşıldığına göre bilhassa akalliyyetler ve mübadele meseleleri hakkında 
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murahhaslarımızın müsaadekâr davrandıkları fikri hâsıl olduğundan berveçhi ati noktala-
rm bilkabul serian heyeti murahhasamıza tebliğini teklif ederim. 

1. Dersadet'teki Rumlar ve Ermeniler dahi bilaistisna mübadeleye tabi olacaklardır. 
Bunların yerlerinde kalmaları kabul edüemez. 

2. Rum patrikhanesiyle, Ermeni patrikhanesi ve diğer patrikhaneler dahi dersaadet-
ten çıkarılacaktır, bunların da ibkası kabul olunamaz. 

3. Şehüemaneti hududları aglebiyetle İstanbul vüayeti hudutlarıdır; bu noktaya Hükü
metin dikkatini celbederim. 

27 Kânunuevvel 1338 

Burdur Mebusu 

Soysalh İsmaü Suphi 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Bu daha dördüncü meseledü. Ondan evvel İstiklal 
meselesi vardır. 

REFİK BEY (Konya) - Efendim bu mesele de Hasan Beyin gelmesine talik edilse çok iyi 
olacak. Onun beyanatı nedir? Heyeti murahhasamızın noktai nazarı nedü? Bunları anla
madan böyle bü karar verüsek yanlış bü mesele meydana çıkar. Hasan Beyin gelmesini 
beklemeliyiz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Meclis bu babta hiç bir karar ittihaz ede
mez. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Kıhnç eksik bu takririn yanında. 

REİS - Efendim bü takrü daha vardır, okunacak : 

Büyük Mület Meclisi Riyaseti Cefilesine 

Hariciye Vekilimizin beyanatı umumiyesi neticesi olarak hasü olan kanaat konferans
ta devamı müzarerattan fayda hâsıl olmıyacağıdır. Onun içindü ki neticesi muhakkak bü 
hale erişmeyecek olan müzakeratm devamından ise heyetimizin avdetini temin etmeyi 
memleketimizin saadeti itibariyle elzem görüyorum. Heyetin derhal avdetim ve ordunun he
men harekete geçmesini teklü eyleriz. 

Burdur Mebusu Ertuğrul Mebusu 

Soysalh İsmaü Suphi Ahmet Hamdi 

EMİR PAŞA (Sivas) - Bu müzakereyi Hasan Beyin gelmesine talik etmek doğru değil-
dü. Çünkü bu müzakereyi yapabümek için biz evrakı havadisten lâzım gelen malumatı al
dık ve konferansta cereyan eden muamele aleyhimizde cereyan etmektedü. Büyük Millet 
Meclisi bunu kabul etmediğine daü Hasan Bey gelmeden evvel bunu heyeti murahhasaya 
iş'ar etmek lâzımdır. Hasan Bey de geldikten sonra diyeceğinizi dersiniz. Bana kalırsa şim
diye kadar cereyan etmiş muamele için aldığımız malumata göre muamele etmeliyiz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bu takrüler hakkında bü şey arz edeyim ki, bu tak-
rüler ne reye konabilir ve ne de... bu arkadaşlarımızın şahsî mütalaalarıdır. Bahusus her-
şeyden evvel böyle bü karar ittihaz edilemez ve tasviben Heyeti Vekileye de gönder ilemez. 
Meclis onları metazyik edebilü ve ne de bunlar hakkmda müzakere açılması katiyen varit 
olamaz. Mevzuu münakaşa değüdü. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Müsaade buyurur musunuz 
efendüer, bendeniz de maruzatta bulunayım? 

Beyefendiler, bendeniz, hükümetinizin konferans mütalaatina daü bazı muttali oldu
ğum malumatı arzuyu âlinizle Heyeti Âlinize arz edeyim? Katî bü şekil üzerinde münakaşa 
ve yine katî bü şekü üzerinde kabul veya reddedümek lâzım gefir. Bendeniz bunu malu
mat kabüinden arz ettim. Bunun üzerine kabul veya reddedüecek ne var ki, bu tarzda bü 
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teklif ile reye vazedilmesini icabettirsin. Bendenizce bunu arkadaşlarımız muvafık görürler 
ve hatta takrirlerini istirdat ederler. Müzakeratı cereyanına bırakalım. Orada çalışıyorlar, 
biz de burada o mesaili takip ederiz. İcabedeni zamanında mevzubahis ederiz. Mühim hu-
susatı derhal Heyeti Âliyenize arz ederiz. Murahhaslarımız mı gelir, ordumuz mu hareket 
eder? Bunların hepsi malumatınız tahtında olur. Bunu inşallah hüsnü neticeye isale çalı
şırız. 

SIRRI BEY (İzmir) - Söz söylemiyenler, Hasan Beyin geldiğinde söz söylerler değil mi 
efendim? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Evet Efendim. 

SIRRI BEY (Devamla) - Yani Hükümet leh ve aleyhte söz söylenmesim" arzu etmiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bilakis, niçin etmesin? 

SIRRI BEY (Devamla) - Eğer vazife arzı malumattan ibaret ise, bu demektir. Vazife eğer 
leh ve aleyhte söz söylenmesini icabettiriyorsa hepimiz söz söylemeye amadeyiz. Bizim ta
rafımızdan istiyoruz ki, leh ve aleyhinde söz söylensin. Arzu buyuruyorsanız söyliyelim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Beyefendiler ortada tespit edilmiş bir madde yoktur 
ki, leh ve aleyhinde söz söylenerek ret veya kabul edilsin rica ederim.. Rica ederim, takri
rin mealine nazarı dikkati âlilerini celbederim. Murahhaslarımızı geriye çağıralım, orduyu 
sürelim.. Yani ne demektir? Niçin.. 

SIRRI BEY (Devamla) - Heyeti murahhasamızın müracaatları haklarında.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır, heyeti murahhasa direktif istiyor da onun için 
arz ediyoruz. Böyle değildir efendim. Böyle bir şey yoktur. Konferanstan ne haber aldınız 
diye arkadaşlarım sordular. Vaziyeti nasıl buluyorsunuz dediler. Bendeniz de alenî celsede 
bunu bugün için arz etmeği muvafık görmedim. Hafi celse talep ettim, muvafık gördünüz. 
Malumatı arz ettim Heyeü Celilenize. Yani direktif istiyoruz, bunu böyle yapalım mı, yap-
mıyalım mı?, diye. Maruzatta bulunmadım efendim. O zaman gelirse tabiatıyla arz edece
ğiz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - AkalliyeÜer hakkında takririm var. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - AkalliyeÜer hakkmdaki takriri okudum. Müsaade 
buyursanız lütfedin, onu da izah buyurun, arz ettiğim gibi. Bugün murahhaslarımızın o 
mesele için elim bağlayıp ta diğer mesaüi işkâl ve tağvik etmek pek te doğru olmaz zanne
derim. Sulh umumi hututun esasiyesi taayyün ettikten sonra bunu münasip görmezseniz 
ona göre bunun üzerinden münakaşa edersiniz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - İmzalanan muahede geri çevrüü mi? 

REİS - Efendim Rauf Beyefendinin izahatını dinlediniz. Takririn büisi mübadeleye İs
tanbul'daki Rum füarüerinin de dahil olması, (O reye konamaz sesleri) Mesaüi maliye bü 
küldür, badelmüzakere bü karar vermek doğru değüdü. 

EMİR PAŞA (Sivas) - Mademki müzakere olmamıştır. Nasü reye koyuyorsunuz? (Gürül
tüler) 

REİS - Efendim, takrir sahihleri ısrar ediyor. (Ekseriyet yok, nasıl olur sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bunlar ruznameye alınır, mahiyeti orada takarrür 
eder. Bu, memleketin hayatı umumiyesine taalluk eden mühim bü meseledü. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Hüseyin Avnî Bey ruznameyi nereden çıkarı
yorsunuz? Reis Bey, takrüimi reye korsunuz, reddedilüse edüü yahut kabul olunur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, müzakere edilen mesele... 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Nedü?.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz efendim, Hiddet buyurmayınız. 
Cereyan eden meselenin müzakerenin neticesi arz edüiyor. Şimdi arkadaşımız heyeti mu
rahhasanın geri gelmesi için bü takrü veriyor. Gelip gelmemesi üzerine bü müzakere cere-
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yan etmemiştir. Şimdi arkadaşımızın mesaili müteferria üzerine bir mevvaddı ihtiva eden 
bir takriri var. Bu maddeler müzakere edilmeden, ruznameye almadan Heyeti Celüe nasü 
müzakere eder, bir karar ittihaz edebüir. (O halde müzakere edelim sesleri) Eğer arkadaş
larımız bir yeni teklifte bulunurlarsa ruznameye kabul ettirir. Müzakeresi cereyan eder. 
Yoksa bu milletin hayatiyle alâkadar bir meseledir. Öyle basit bir mesele değildir. Biz mu
rahhasları oraya göndermek için iki sene çalıştık. Geri getirmek için bir dakikada karar ve
remeyiz. Buna karar verebilmek için evvela ordunun vaziyeti, Hükümetin vaziyeti, ruzna
meye alınıp müzakere edilmesi lâzımdır. Onun üzerine karar verelim. Ruznameyi ben bu
radan çıkarıyorum. 

REİS - Efendim, takririn meali şu, heyeti murahhasayı geriye çağıralım, ordu hareke
te gelsin. 

REFİK BEY (Konya) - Öyle şey yok... 

REİS - Ordu harekete gelsin diyor, bunu kabul eden lütfen eüerini kaldırsın. (Ekseri
yet yok sesleri) 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Müzakere edilmeden reye vazedilemez. 

REİS - Reddedilmiştir. Efendim, diğer bü takrü daha vardır. Büinci takrüin ruzname
ye alınması kabul edümemiştir. 

ABDULKADİK KEMALİ BEY (Kastamonu) - Reis Bey, zannedersem, müzakere edüip 
edüemiyeceği reye vazediliyor. Yoksa takrüin münderecati mevzubahis olamaz. 

REİS - Evet efendim, takriri tekrar okutuyorum, efendim, dinleyiniz. (İsmail Suphi Be
yin takrüi tekrar okundu.) 

Bu takrüin ruznameye alınmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiş
tir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, geçen gün bü mesele cereyan etti. Onun için 
beyanı itizarda bulunacağım. Tu nalı Hilmi Bey, bendeniz Riyaset makamında bulunurken 
Heyeti Celileye karşı bü takrü vererek bendenizi müşkül bü mevkie soktular. 

Aleni celsede okunmayıp hafi celsede okunacağım beyan ettim. Makamı Riyaset böyle 
katî bü kararı ittihaza muzdar kalmalı ki yapabilsin. Takrü şu idi efendim, Makamı Riya
set tabiî Heyeti Cehİeyi haberdar etmez ise vazüesini suiistimal eder. Takrüi okuyorum. 

Riyasete 

Karadan, denizden Garbi Trakya'ya resmî, gayrî resmî kuvvetlerimizin geçirilmesi ve 
kardeşlerimizin kurtarümalarım teklif ederim. 

Bolu 

Tunalı Hümi 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şimdi efendim, o gün bu takriri alenî celsede okut
turmadığım için Heyeti Celüenüı Makamı Riyaseti mazur görmesini rica ederim. Hilmi Be
yin de mazur addetmelerini rica ederim. 

RAGIP BEY (Kütahya) - Yalnız o gün ile bugün arasında haftalar geçmiştir. Halbuki 
Hilmi Beyin nazariyesine göre daha o gün okunması icabedecektü. Şimdiye kadar kuvvet
lerimiz Garbi Trakya'ya yetişmeli idi. Müsamahanızdan dolayı yine mesulsünüz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Heyeti Celile her vakit muavenetini yapar ve bu gibi 
muavenetlere her halde hazır olur. Bunu da hafi celseye bırakmıştık. Bü hafta geçmesinin 
sebebi budur. 

REİS - Efendim, celsei hafiyeye ait evrak kalmadı. Celsei aleniyeye geçümesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştü. 

405 

TBMM KUTUPHANESI



Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 1169 : 1197 

1 Ocak 1923 

5. - Lozan Konferansı hakkında Ankara'ya avdet etmiş bulunan konferans azasından 
Trabzon Mebusu Hasan Beyin izahatı. 

REİS - Hasarı Bey izahata başlayacaktır efendim. 

YASİN BEY (Gaziantep) - Paşa Hazretleri, Hasan Beyi dinlemeden evvel mademki Hü
kümet Hasan Beyi dinlemiş, Rauf Beyin beyanatında celsei hafiyeye esbap olarak, beyana
tında izah buyurdular, tabiî Hükümet buna bir karar vermiştir. Bunu lütfen beyan buyur
sunlar. (Şiddetle gürültüler) 

HASAN BEY (Trabzon) - Efendim, bendenizin müzakere esnasmda buraya kadar esba
bı seyahatim, muhabere ile konferansta cereyan eden müzakeratm netayici hakkmda He
yeti Celilenize ve Hükümete kâfi derecede arzı malumat edilmekle beraber, bütün, heyeti 
umumiyesinin tamamen ifade edilemediği cereyan eden muhaberattan anlaşılmıştır. Bir 
safhai müzakerattan sonra meselelerin aldığı şekil hakkmda şifahen Heyeti Aliyenize arzı 
malumat etmek ve müdavelei efkâr etmek ve Hükümetin noktai nazarını yalandan ve etraf
lıca dinlemek, daha vâsi malumat ile hem oradaki vaziyeti buraya nakletmek ve hem bura
nın son noktai nazarlarım konferansa götürebilmek üzere seyahat lüzumu hasıl oldu. İsti
zan ettik, gelen muvafakat cevabı üzerine buraya hareket ettim. 

Başlıca izahatım Sulh Konferansında cereyan eden müzakeratm heyeti umumiyesi ne
dir? Ve ne safhaya girmiştir? Bunu kısaca ifade etmekten ibaret olacak. 

Heyeti Celileye elbette şimdiye kadar malum olmuştur ki, konferans tarihi mukanne
ninden bir hafta sonra ancak müzakere kuşat edilebilmiştir. Bu teahhürün esbabı hakiki-
yesini Heyeti Celilenize arz etmek belki faydalıdır. Bu teahhür münhasıran İngiltere'nin 
konferansa nasıl bir mesai ve nasıl bir ittihadı mesai temin edeceklerine dair Düveli İtilâfi-
yeden Fransa ve İtalya'yı kendi noktai nazarına takarrübünü temin maksadiyle yaptığı te-
şebbüsatı siyasiyenin henüz neticelenmemiş olmasından münbais bir teahhürdür. İngilte
re Hariciye Nazırı Lort Gürzon Konferansa gelip müzakereye devam edebilmek için evvel be-
evvel Türkiye sulh meselesinin hututu esasiyesi üzerinde Fransa ve İtalya ile bir itilâf nok
tai nazarım temin etmek maksadmı lüzumlu görmüş ve bunu istihsal etmezden evvel sulh 
konferansına gelmemek arzusunu izhar etmiştir. Bu surede yaptığı teşebbüsatı siyasiye 
konferansın bir hafta tehirini bâdî oldu. Filhakika İngiltere bu arzu ettiği, iştiraki mesaiyi 
temin etmiş olduğu sulh müzakeratının muhtelif safahatında tamamen tebarüz etti. Şu 
halde Düveli Mütelife hemen bütün mesailde müttehit bir cephe ile hareket etmektedir. 
Konferansın resmî küşadından sonra ilk celseleri sulh müzakeratının tarzı cereyanına, fa
aliyetin tarzı tertibine vesair programa taallûk eden mesail idi. Başlıca mesail üç kısma ay
rıldı. Birisi mesaili arziye, diğeri mesaili maliye ve iktisadiye, hukukiye, diğeri de ecnebile
rin memleketimizdeki vaziyetine müteallik akalliyetler mesaili ve hususatı saire olmak üze
re, konferansın mesaisi bu suretle üç kısma tefrik edildi. Evvelâ mesaili arziye ile iştigale 
başlandı. Mesaili arziye komisyonunun Riyasetini Lort Gürzon deruhde etmiş bulunuyor
du. Mesaili maliye ve iktisat komisyonunun Riyasetini Fransa delegelerinden Mösyö Parer 
isminde birisi deruhde etmişti. Akalliyetler ve ecnebilerin ve ecanibin memleketüııizdeki vazi-
yetleriyle buna mümasil meselelere ait komisyon riyaseti de İtalyan delegelerinden Mösyö Garo-
niye tevdi edildi. Bu konüsyonlar halli ile meşgul olacakları mesailin hututu esasiyesi üzerine 
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umumî efkâr ve mütalaat mübadelesinden soma mesaili muhtelifenin teferruatınm halli 
için muhtelif tali komisyonlara aynldı. Yalnız arazi komisyonu bütün mesaili arasıra husu
si tali komisyonlara tevdi etmek suretiyle hepsini de doğrudan doğruya umumî komisyon 
üzerinde müzakere ve çıkarmak tarikini iltizam etti. Diğer iki komisyon tali komisyonlara 
tefrik edildi. Mesaili maliye dört komisyona ve bir de buna müteferri olmak üzere sıhhiye 
komisyonu vücuda getirildi. Akalliyet mesaili üe uğraşanlar da bir iki komisyon oldu. Akal
liyetler, Reji, Capituler, (Jüstice) dedikleri doğrudan doğruya adlî mesail ile meşgul bir ko
misyon, soma (Minorite) mübadelei ahali mesaili ile uğraşan ayrı bir komisyon teşkil edil
di. Malî mesailde ecanibin kendüerine taalluk eden mesaüi müzakere etmek üzere ayrıca 
bü komisyon daha vücuda getüüdi. 

Büüıci arazi komisyonu ük defa Lort Gürzonun riyaseti altında faaliyete başladı. Trak
ya hudutlarıyla faaliyete başladı. Bunlara daü Heyeti Hükümetin vasü olan malumata, da
ir Heyeti Celüenizi haberdar ettiğini zannediyorum. Garbi Trakya hudutları müzakere edil
diği zaman bizim matalibimiz Misakı Millimizdeki esasata istinat ederek müdellel, şüahen, 
tahrüen proje halinde muhtelü eşkâl ile kendilerine izah ettik ve müdavele edildi. Şunu arz 
etmek isterim ki; Bugün konferansın neticei mesaisi hakkında önümüzde sureti katiyede 
halledilmiş müspet bü netice henüz görmüyoruz gibi; bundan başka bir netice çıkarmak 
doğru değildü. Bunlar intihap edilen ve takip edilen mesailin tarzı mesaisi neticesi olmuş
tur. İhtiyar edüen tarzı hareket şu olmuştur. Gerek onlarca ve gerek bizim de noktai naza
rımıza tevfikan her meseleyi ibtidaen müzakere edildikten sonra sureti katiyede halledip 
imza ettikten soma diğer mesaüe geçmek tariki değil, büakis her mesele hakkında tarafey
nin fiküleri ve noktai nazarları nedü? Netice nerelere varılmak mümkündür? Bunlar uzun 
uzadıya müzakere edildikten soma o netice üzerinden bü şey istihsal edilüse o cihet bıra
kılıp diğer mesaüe geçilü ve şimdiye kadar aynı tarz mesai üzerinde yürüyerek hemen di
yebüüün ki, mesaüi umumiyei sulhiyeye tamamen temas edilmiştir. Şu halde neticede bü
tün mesaü konuşulup müzakere edüdikten sonra ve tarafeynin varabileceği vaziyet ne ola-
büdiği sureti katiyede taayyün ettikten sonra heyeti umumiyesi bü sulh projesi halinde 
meydana gelecektir. İhtimal ki zannedüdiğine göre bu netice de bütün mesaüi ihtiva etmek 
üzere bü umumi sulh projesi tekfifi karşısında kalmak ihtimali de vardır. Binaenaleyh su
reti katiyede kesilmiş, atilmış hiç bü mesele yoktur. 

Garbî Trakya hududu : Alelumum Trakya hududu meselesi şu suretle hulâsa edllebi-
lü: Müttefikler ve alâkadarlar bizim hududumuzun sureti katiyede sarih olmasını, Edü-
ne'nin istasyonu olmak üzere Karaağaç'ın yerme Edüne'ye daha karip bü yerde bü İstas
yon yapılacak kadar bü yerin kalması müttefikler tarafından 20 - 30 küometre mesafe da
hilinde bü noktanın... gayrı askerî bü hale vazedilmesi ve şimendüer hattmm bütün mem
leketler arasında seyyanen tesü edecek tarzda idare altına alınarak bü komisyon tarafın
dan idare edilmesi ve bühassa Bulgaristan'a verümesi istenüen mahreç meselesi dolayısıy
la bühassa bu hattın serbestiyeti cihetine varılmıştır. Bizim metalibimiz 1915'te Harbi 
Umumî içinde Bulgar'lara verdiğimiz ve fakat Meclisi Millinin kabul ve tasdik etmediği ara
ziyi dahi ihtiva edecek hududu istiyoruz. Bunun öte tarafında, Garbî Trakya için de Misa
kı Millîmizde mevzubahis olan (Püebisit) bu metalipten vaz geçmiş değiliz. Pilebisitten nok
tai nazarımız, ora halkının ekseriyeti arasını izhar ederek bize ühaklarını temin değü, bila
kis arzu ettikleri şekli idareye müstaküen malik olmaları noktai nazarında olduğumuzu 
söylemek mecburiyeti karşısında bulunduk. Eğer bu mesele hakkında ihtisasatı arz etmek 
lâzım gelüse Garbî Trakya'nın Püebisit sekimde bü reyi âm üe sureti katiyede hallinde bü
yük müşkülâta maruz kaldığı ve bunu bilhassa Balkan devletlerinden bazıları sureti kati
yede Düveli İtilâfiyeye iştirak ederek reddetmek tarikim ihtiyar ediyorlar. Bühassa Sırplar 
hududumuzun Garbî Trakya'nın herhangi bü parçasının geçmesine sureti katiyede mu-
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arızlardır. Kendi ifadeleri veçhüe Garbî Trakya'nın o bir tarafına ayak atmak, Türkler için 
amali müliyenin... ekseriyeti ahali dolayısıyla Makedonyalara kadar en koyu ve gayri mu
ayyen sahaya kadar nüfuzu manasını tazammun eder ki bunu Sırbistan katiyen tecviz ede
mez. BUhassa Trakya'nın muhtariyet sekimde bü şekli mahsus ile idaresine bühassa mu
halefet eden yine Suplardır. Çünkü Sırpların noktai nazarı buranın muhtariyet veyahut şu 
ve bu şeküde Yunanistan'dan ayrılması günün büüıde büâhare Bulgarlara geçmesi mana
sını tazammun edecek manasındadır. Halbuki bu şeküde veyahut diğer bü şeküde büyü
mesi Sırplar'ın kabul edemeyeceği bü şekildü. Binaenaleyh biz noktai nazarımızı gayet açık 
bü şeküde söylüyoruz. Buraların Yunan elinde kalması bizim noktai nazarımızdan Bul
gar'ların eline geçmesi demektü. Çünkü Bulgar'lara gitmesini istemeyiz. Arazi komisyonu 
bu meseleyi bu şekilde buaktıktan sonra temas ettiği ikinci mesele, henüz sureti katiyede 
bitmeyen boğazlar meselesi olmuştur. Boğazlar meselesi Rusların davet ve iştiraki üe bü 
çok gürültülü celselere, heyecanlı dakikalara zemin olduktan soma nihayet bizim Misakı 
Mülinin müsaade ettiği şekli de boğazlarda şimdiye kadar tarihen mevcut olan usulün te
beddülüne biz de binnetice muvafak ettik. Boğazların şimdiye kadar mevcut olan şekh, da
ima kapalı bulunması, Türk'lere ait bulunması ve tahkim edilmesi ve herhangi memlekete 
ait olursa olsun sefaini harbiyenin müruruna müsaade edilmemesi, sefaini ticariye için da
hi muayyen hususat ve tahdidat ve şerait üe mürura müsaade ettik. Bu da şekle tabidü de
dik. Bu şekil boğazlar meselesine müteallik mukavelatı düveliyenin, beyneldüveliyenin bü 
müşkülüdür. Biz Misakı MiUî üe boğazlar, bütün dünyanın münakalâtı ticariyesini alâka
dar mahiyette olmak itibariyle buranın münakalâtı ticariyeye küşade bulundurmak teah-
hüdünü zaten Misakı Müliye ile üân etmiş oluyoruz. Binaenaleyh eski usulün vazını esas 
itibariyle kabul ettiğimiz için buna dair olan bü şekle bü itirazım yoktu. Çünkü kabul et
miştik. Bu serbestli mürur sefaini ticariyeye münhasır değil, aynı zamanda memleketlerin 
icabı halinde sefaini harbiyenin dahi boğazlardan mürurunu tazammun etmektedir. Boğaz
lar; Çanakkale, Karadeniz boğaziyle, Marmara denizini ihtiva eden bü mefhum telakki edi-
lü. Varılan neticeyi hulâsa etmek lâzım gelüse Çanakkale Boğazı üe Gelibolu tarafından 
muayyen bü huduttan başlayarak, bu hudutlar da müitarize olacaktır, gayrı askerî bü va
ziyette sabit, tahkimat topçu tabiyesi vesaüe bulunmayacak ve tuz komisyonu gibi - mahi
yeti tamamen değüse de - bü komisyon bulunacak. Bu komisyon boğazlardan serbesti mü
rur kaidesinin tatbikına nezaret edecek mahdut miktarda geçebüecek olan donanmanın 
murakabesini yapacak. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekü) - Kontrol yok... 

HASAN BEY (Devamla) - Hayır yok, sefaini ticariye üzerinde murakabe yapmak, boğaz
lar üzerinde beher sefainin tanzimi, fenerler, şamandralar gibi cer ve kılavuzluk gibi mesa
ili de halletmek gibi bir takım vezaifi taliye de verilmek isteniyor. Hatta gayrı askerî mana-
tıkta, gayrı askerîhği mutazammın ahvalin icra edilip edilmediğim" murakabe etmek salâhi
yetini vermek istedüer. Fakat her hangi bü fikri murakabeye murahhaslarımız yanaşma
dıklarından, her nasılsa son zamanlarda gayrı askerî mıntıkada asker bulundurulmaması 
esasen teklifattan idi, fakat Gelibolu gibi cezüesinde ve civarında takriben 4 000 jandarma 
bulunabilmesine müsaade etmişlerdü. İstanbul'da, 12 bin miktarında, yani takriben bü 
kolordu kuvvetinde gayrı mahdut esliha üe mücehhez bü kuvvei askeriyemizin bulunması 
yine komisyon mesailinin vardırdığı neticelerden büisidü. Serbestü mürur, sefaini harbiye 
hakkmda mutlak değildü. Kabul edilen kaide her memleketin boğazlardan geçüebüeceği 
sefaini harbiyenin haddi azamîsi Karadeniz'de en büyük filo, kuvvei bahriyeye malik olan 
Devletin kuvvei bahriyesinin fevkinde olmayacaktır. Yani her Devlet aynı miktar geçümek 
salâhiyetini alıyor. Yani üç memleket münferiden geçüebüiyor. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekü) - Her büerleri ayrı ayrı mı geçüecek? 
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HASAN BEY (Devamla) - Evet, şayet hiç bir donanma Karadeniz'de olmasa sefaini tica-
riyelerinin muhafazası için on bin tonu tecavüz etmemek üzere üç sefine bulundurmak sa
lâhiyetini muhafaza ediyorlar. Bizim bahrî mütehassıslarımızın verdiği malumata göre on 
bin tonu tecavüz etmemek üzere bulunacak olan üç geminin hakiki bir sefinei harbiye ol
maktan ziyade bir muhafaza, bir destrovatör gibi bir şey olacaklar diyorlar. Şu halde bun
lar doğrudan doğruya muharip kuvvei bahriye telâkki edilecek kuvvet değildir. Bizim bah
rî mütehassıslarımızın fikrine göre böyledir. Komisyon her altı ayda bir Karadeniz'de bulu
nan devletlerin kuvvei bahriyelerinin ne olduğunu ve nelerden mürekkep olduğunu ve bun
ların hacmi istiabîsini, tonasmı, sistemini vesairesini Boğazlar Komisyonuna bildirecekler. 
Boğazlar Komisyonu da aldığı malumat üzere bahri devletlere tebligatı lâzımada buluna
caktır. Binaenaleyh her memleketin boğazlardan geçirebileceği, salâhiyet ve haiz olacakla
rı miktar da tespit edilmiş bulunacaktır. Geçen gemilerin ancak bu miktar dahilinde bu
lunmasına ancak bu komisyon nezaret edecektir. Türkiye bitaraf olduğu zamanlarda ve ha
li sulhta kendisinin bitaraf kaldığı ahvali hususiyede bitaraf devletlerin sefainine hakkı 
mürur verecektir. Kendisi hali harpte olacak olursa hali harpte bulunduğu sefaini harbiye 
ve ticariyesini ve overpilanlarını, tayyarelerini, vesairelerini boğazdan geçirmemek için kâfi 
tedabiri ittihaz etmek salâhiyetini haiz olacaktır. Şu kadar ki bitaraf devletlerin hakkı mü
rurunu temîn etmek şartiyle... İçeri giren gemiler 24 saat zarfında boğazdan geçmek mec
buriye tindedir. Avara gibi fevkalâde ahval dolayısıyla boğazlar dahilindeki bir limana iltica 
hali müstesna olmak üzere 24 saatten fazla sefaini harbiye boğazlar mıntıkasında kalama
yacaktır. Türkiye istediği gibi tersanesini bütün limanlarda, her yerde yapabilecek, tersa
nesini İstanbul'da ve daha saü başka yerlerde bulundurabüecektü. Bundan başka boğaz
ların gerek serbestîi müruruna ve gerek boğazların gayrı askerî bü hale ifrağına daü temi
nat meselesinde iş dayanmıştır. Boğazların, İstanbul'un, Marmara'nın emniyet ve masuni
yeti noktai nazarından teminatı düveüyenin lüzumu kendüerince de esas itibariyle halledil
miş ve fakat bu hususta henüz bü şekü, katî bü itüâf husule gelmemiştü. İsmet Paşanın 
bu hususta istediği teminat yalnız boğazların serbestü müruruna değil, gayrı askerî mıntı
kalara ve boğazların masuniyetine vuku bulacak her türlü tecavüzün bütün düveü akide
ce müctemian ve müştereken bertaraf edilmesi tahtı temine alınmak ve bu hususta kefale
ti düveliye, teminatı siyasiye verilmesi talep edümiştü. DevleÜerin son zamanlarda vâsü ol
dukları son şekü; münferiden teminat vermeleri kendüeri için mahzurlu olduğu ve bunları 
yapamayacaklarını ve fakat müştereken bu teminaü verebileceklerini beyan etmişlerdü. Bu 
teminatı siyasiyeyi vermeye de hazır olduklarını Üade etmişlerdir. Misakı Mülî üe kabul et
tiğimiz kaidenin, boğazlardan serbestîi mürur hakkındaki esasatm icabatiyle, boğazlar me
selesi hakkmda şimdiye kadar varılan şekli halim gayri kabüi teltf bü mahiyette görülme
diği kanaati Heyeti Murahhasada hâsıl olmuştur. Bittabi bütün teferruattan daha eminiz, 
selâmetimiz noktai nazarından daha ne gibi şeyler elde edüebüecekse bunların teminine ça
lışılacaktır. Fakat Heyeti Umumiyesiyle arz ettiğim gibi şimdiye kadar kabul ettiğimiz esa-
sat üe gayrı kabüi teltf bü zemin karşısında bulunulmadığı kanaati vardır. Bendeniz ihtisa
sı arz etmek mecburiyetindeyim. Bundan soma hudutlardan arazi meselesi dolayısıyla 
mevzubahis olan mahal yoktur. Yalnız müzakereye gümezden evvel alâkadarlarla sureti 
hususiyede temas tariki tercih edümiştü. Bu suretle de Musul meselesine de az çok teatü 
efkâr edilmiş ve İngüizlerin bizim heyeti murahhasaya yazdığı muhtıra üe noktai nazarları
nı bildümişlerdi. Bunda tarihî, siyasî, ırkî, iktisadî bü çok esbap ve delaile istinaden Mu
sul'un Irak'ın bü cüz'ü olduğu ve Irak'la beraber kalması meselesi üzerinde noktai nazar
larını büdirmişlerdir. Buna mukabü aynı esbap ve delail üzerine Lort Gürzon'a İsmet Paşa 
tarafından sureti hususiyede bü muhtıra verümiş ve Musul'un Türkiye'de, bizim hâkimiye
timizde kalması katî olarak bildüümişti. Bu hususî temaslardan sonra mesele resmî neti
ceye intikal edecekti. Bendeniz resmî celseye intikalinde bulunamadım. Fakat şunu arz 
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edebilirim ki, yanaştıkları, yanaşabildikleri, yanaşacakları, şimdiye kadar bizce hissedilebi-
len nokta Suriye hududu üzerinde ehemmiyetli bir tashihi hudut şekline yanaşmak ve da
ha ileri gitmemek ve dayanmak noktai nazarlarını hissetmekteyiz. 

NECATİ BEY (Lazistan) - Şehir, şehir... 

HASAN BEY (Devamla) - Şehri muhafaza etmek fikrindeler. Atiyen vâsıl olunacak şek
li hallin neticesini kestiremem. Fakat şimdiye kadar ihtisasımız umumî bir hudut halli ile 
olmayacak yani Musul'u tamamen Türkiye hâkimiyetine yanaşmamak fikrindedirler. Güya 
tashihi hudut etmekle bizi tatmin edeceklerine kanidirler. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - Asd can damarı burası. 

HASAN BEY (Devamla) - İkinci komisyona ait mesailden en mühim akalliyeüer mesa
ili ile, adlî kapitülasyonlar ve bir de malî kapitülasyonlar vardır. Akalliyetler mesaili pek he
yecanlı müzakereyi mucip olmuş mesailden birisidir. Gerek talî komisyonlarda ve gerekse 
umumî komisyonlarda böyle olmuştur. Misaki Millîde de bu mesele halledilmiş olduğun
dan daima bu meseleye... mecburiyeti karşısında kalınmıştır. Yani akalliyetler hukuku iti
bariyle gerek Düveli itilâfiyenin hukuku ve gerek bitaraf devletler için aynı hukukun bizim 
de kabul edeceğimiz Misaki Millîmizde mevcuttur. Fakat son zamanda bir mesele hâsıl ol
du. O da akalliyetler neye nazaran, diğer memleketlerde tadat edilen akalliyetler yalnız di
nî akalliyetler değil, ırkî, lisanî akalliyetler, bilhassa diğer memleketlerde akalliyet ırkî, li-
sanî, mesailden birini teşkil ediyor. Biz dedik ki, akalliyet denince münhasıran bir nevi 
akalliyet vardır. O da gayrı müslim akalliyetlerdir. Müslim namiyle bir gayrı akalliyet bü
tün Türkiye'de mevcut değildir. Akalliyet denildiği zaman akla gayrı müslimler gelir. Irki 
akalliyet, lisani akalliyet bizde mevcut değildir. Nitekim Misaki Millide de bu maddeyi ya
zarken bundan anladığımız mana, tarihi anladığımız manadır. Gayrı müslim akalliyeÜeri 
kasdetmişizdir. Hiç bir vakit ırki, lisani akalliyetler mevzubahis değildir. Halbuki onlar di
ğer memleketlerde olduğu gibi ırkî, lisanî akalliyetler de mevzubahis etmek ve aynı huku-
kiyetin bu kısım anasıra da verilmesinde ısrar ettiler ise de - Bizim noktai nazarımız kati 
idi - Bilâhara sarfı nazar ettiler ve akalliyet mesaili bugün gayrı müslim akalliyeti mesaili 
olmak üzere meseledir. Mübadelei akalliyet nüfusu meselesi buna merbut meseledir. Esa
sen Türkiye'de bulunan Rum'ların, diğer memleketlerdeki Müslümanlarla mübadalesi tek
lifi bidayeten, konferansın küşadmdan evvel kendileri tarafından gelmiştir. Biz bu teşebbü
sü esas itibariyle kabul ettik. Bu mübadelei nüfus üzerinde müzakeratını ilerletti. Fakat 
günün birinde Venizelos'un aldığı son talimat ile olacak mübadelei nüfus meselesinden sar
fınazar etmekte olduğu ve buna imkân olmadığı ve ahalinin zararı ve sefaleti gayrı kabili ik-
tiham bir şekilde olduğunu iddia ve beyan ederek mübadele meselesinden sarfı nazar edil
mesini teklif etti. Gerek murahhaslarımızın ve gerek diğer devletlerin noktai nazarı şimdi
ye kadar mübadele fikri üzerinde yürümüştür! Ve mesele ilerlemiştir. Fikrimizden döneme
yiz davasiyle tezyilen tali komisyonda Venizelos'un ikinci müracaatı reddedilmiş oluyor, 
mübadele cebridir. Bütün Türkiye'deki Rum'lara mukabil, gittikleri memleketteki, Yunanis
tan'daki Müslümanlar da çıkarılacaktır. Ancak İstanbul vaziyeti bir istisna teşkil etmiştir. 
İstanbul'daki Rum'ların bu mübadele meyanma dahil olmamasını sureti katiyede istemiş
lerdir. Bizim tarafımızdan çok ısrar vaki olmuştur. Şehremaneti hududu dahilinde bulunan 
İstanbul Rum'larının 1918 tarihinde esasen, resmen İstanbul ahalisinden olan Rum'larm -
Misafir olanların değil - İstanbul'da kalması zannediyorum, son celsede - Rıza Nur Bey bu 
akalliyet meselesini takip eder - muvafakat edilmiştir. 

FEYYAZ ÂLİ BEY (Yozgat) - Patrikhane... 

HASAN BEY (Devamla) - Patrihanenin çıkarılması - ve şunu da arz edeyim ki, Patrikin 
dahi kovulmasında epeyce müşkilât çekileceği cereyan eden müzakerattan anlaşılmaktadır. 
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Bu akalliyet hukukundan maada eski patrikhaneler imtiyazatı mezhebiye mesaili. Sen Si-
not Meclisi, diğer meclisi cismani vesair meclisleri de muhafaza etmek fikrini ileri sürdüler. 
Fakat bütün akalliyetlerin söylendiği bü şuada ve bütün memleketlerin verdiği hukukları 
verdikten sonra bunların sureti katiyede orta yerden kalkması bü meselei katiye olarak ka
bul edümiştü. Binaenaleyh Patrik İstanbul'da kalmaya muvaffak olabilüse artık eski teşki
lât vesaüe üe değü alelade bü Rum papazı, alelade bü ruhani teşkilât süaüyla kalacaktır. 
Şunu arz edeyim ki, Patrikin İstanbul'da kalmasına katiyen söz vermiş değiliz. Noktai na
zarımızda sureti katiyede ısrar ediyoruz. İmtiyazatı mezhebiye ortadan kalkmca bunların 
umuru diniyeleri, nikâh mesaüi, hasep nesep mesaili, nafaka mesaüi vardır ki bunların da 
kavanini medeniyeye tebaan halli lâzımdır. Artık Aile kararnamesinin hukuku medeniye 
sekimde bütün akalliyetlerin ahkâmı diniye ve mezhebiyelerine muvafık bü şekilde ihya 
edilmesi; ikmal edilmesi ve mevkü meriyete konması ve bütün nüak ve talâkın dahi akalli-
yetlere ait olsa bizim kuyudatı Tesmiyemizde ve mahakimi resmiyemizde cereyan etmesi lü
zumu hâsıl olmuştur ki, bu hususta kanunlarımızı bu telâkki ile ikmal etmek mecburiye
tindeyiz. Henüz halledümeyen ve şimdiye kadar görülen vaziyete nazaran en ziyade musü 
olacakları meseleden büisi de Türkiye'de kalacak akalliyetlerin askerlik meselesidü. Erme
ni ve Rum'ların hizmeti askeriyeden ve fiiliyeden bü bedeli nakdi mukabilinde muaf tutul
malarını istiyorlar. 

Bunu sureti katiyede reddediyoruz. Bendenizce son şekline kadar sureti katiyede red
detmek mecburiyetinde olduğumuz meseledü. Çünkü akalliyetlere hizmeti fiüiyelerinden 
velev para ile olsun muafiyet temin etmek nevama bü imtiyaz demektü. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmü) - Musevüer. 

HASAN BEY (Devamla) - Musevüer de gayri müslim ve akalliyetler meyanına dahüdü. 

Henüz halledüemeyen ve pek ısrar karşısında bulunduğumuz mesaüden büisi de hiz
meti askeriye meselesidü. Bü aralık harbi umumî arasında tehcülere ve tasfiyei hesabatı 
emvale dahi işi intikal ettümek istediler. Bunlar son zamanlarda halledilmiş mütarekeden 
beri İstanbul'da cereyan eden usul vardır. Tasfiye muamelâtını kendüeri yapmışlar ve pek 
çok kere Müslümanların emlâkini alıp Hıristiyanlarına vermişlerdir, mal meselesi meskû-
tunanh geçilebilecek vaziyettedü. Ancak bü şey vardır. (Mezon nötr) dedikleri bü çok Müs
lüman çocuklarını Ermeni eytamı diye almış tıkmışlardır. Bunların adedi de 95 üâ 100 bin 
kadardır. Bunları sureti katiyede ailelerine iade etmekten başka çare olmadığını ve bundan 
sarfı nazar edemeyeceğimizi ve bunun için en iyi çare kendileri tarafından zaten isimleri 
malûm, müracaatları vukuunda ailelerine iadesini istedik. (Miktarı nedü? sesleri) 95 üâ 
105 bindü. Akalliyetler mesailinin vardığı safha; heyeti umumiyesiyle arz ettiğim şeküde-
dü. Ermeni meselesi namiyle bü yurt teklifi vakidü. Fakat bunun ciddiyet ve samimiyetine 
kendüeri de pek inanmamak tadır lar. Onlar Ermeni'lere karşı efkârı umumiyenüı tahtı tesi
rinde bü çok şeyler yapmak mecburiyetinde bulunuyorlar. Bahusus Amerika efkârı umu-
miyesimn bu hususta pek çok tesüi vardır. Bu şekilde vaki olan teklüe karşı bittabi lâzım 
gelen cevaplar verümiştü. Bugün Ermenistan namiyle bü memleket mevcut olduğunu ve 
bu müstakü Ermenistan'ı ilk defa meydana getüen, ilk defa tanıyan Türkiye olduğu ve bu
gün Ermenistan'la komşu muamelâtı cereyan etmekte olduğu ve yine bugün muahedei sul
hiye mevcut olduğunu ve Türkiye dahüinde hiç bü Müslüman veya Türk'ü bü yerden kal
dırıp da Ermeni'lere bir yurt verüemeyeceğini söyledik. Bunları sureti katiyede reddettik. 
Bunun ciddî olarak bü tekfif olduğuna ve sulha mani kılacak bü şekli haiz olduğuna biz 
kani değüiz. Mamafih hali komisyonda Ermeni delegeleri, yani Ermeniler namma söz söy
lemek üzere gelenlerden Noradonkiyan orada bulunuyordu. Talî komisyonda bunu düıle-
mişlerdü. Bizimküer bittabi dinlememişlerdü ve gitmişlerdü. Talî komisyonu bunları dinle
diklerinden dolayı protesto eder şeküde Konferans riyasetine bü muhtıra yazılmıştır. 
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OSMAN BEY (Lâzistan) - Noradonkiyani dinlerken Bolşevik Ermeni murahhasları ne 
şekil almışlardır? 

HASAN BEY (Devamla) - Orada Bolşevik murahhas olduğunu bilmiyorum. Fakat ora
ya gelen Ermenüerden ve mahut simalardan bir kaç kişi biliyorum. Bolşevik murahhasla
rından haberim yoktur. Nihayet onlar bize ya Erzurum'un o bir tarafından Rize üzerine 
doğru bü yurt verilmesini veyahut bu olmadığı takdüde Maraş, Antep gibi bü sahada ken
dilerine bü yurt verilmesini ve bu suretle olmazsa, bu olamazsa gibi bü çok matalibatta bu
lunduklarını haber aldım. Ermeni yurdu meselesi arz ettiğim şekilden ibarettir. Ecanibin 
vaziyeti hukukiyesine, adü, vaziyetine gelince; Evvelâ; bizim kapitülasyonların ilgasından 
sonra Almanlarla, Avusturyalılarla yaptığımız mukavele var. Konsolosluk vesaire mukave
leleri... Bu mukaveleler, Almanya ve Avusturya'ya verdiğimiz mesaü gibi yani şahsî hukuk 
mesaili aile mesaüi, veraset mesaili gibi... Yani kendi memlekeüerinde bulunan insanların 
kendi memleketlerinin kanununa tabi olmaktır ki, bu, diğer devletle de aynı olduğundan, 
yani her mület kendi memleketinde sakin ecnebüere hukuku düvel ahkâmına tevfikan ay
nı hukuku vermiştir. Biz de onu veriyoruz. Fakat onlar bununla iküfa etmiyorlar. Çünkü 
onlar, zaten kendilerine verdiğimiz bu şeyi, İngiltere'nin Fransa'ya, Fransa'nın da diğer dev
letlere verdiği şeylerdü, diyorlar. Adlî vaziyette maalesef ehemmiyetli müşkilât karşısında
yız. Kıymeti hukukiyesi olmayan efkâr ve mütalaat dolayısıyla hakikatte adlî kapitülasyon
ların Türkiye'ye hâkimiyeti aleyhine ve kendi müdahaleleriyle yine muahedat üzerine ma
hiyeti siyasilerini muhafaza emelinden ibaret bü teminatı adliye şeklinde bazı tekliflerde 
bulunmuşlardır. Bunların haddi asgarisi üzerinde fevkalâde musüdüler. O da Türkiye es
ki usul adh kapitülasyonları mülgadır. Fakat onun yerine kavaninimizin ecanibe karşı ta
mamen ademi navakısı noktai nazarından böyle bü teminatı lâzime verümesi icabeder. 
Onun için böyle Türkiye mahkemelerine ecnebi hükkâmmdan ki, muayyen bü iki yerde 
olacaktır, gerek hukukî ve gerekse cezaî mahkemelere, yani kendi, hizmeti adliyemize ec
nebi hâkimler alarak bu hâkimlerin dahü olduğu Türkiye mahkemelerinde ecnebilerin da
vaları halledilecektü ve bunu istiyorlar. Bunun için üeriye sürdükleri yerler de Bursa, İz-
mü, İstanbul'dur. Bu üç yerde bu şekilde mahkemeler bulunacaktır. Bu mahkemeler mün
hasıran Türkiye'nin ecnebi hükkâm arasından, meselâ hukuku düvel enstitüsü gibi her
hangi bü müessesenin göstereceği namzeüer meyanından ecnebi hâkimler alarak mahke
melerde Türk hâkimleriyle beraber bunları bulundursunlar ve ecnebilerin alakadar olduk
ları deavii hukukiye ve cezaiyede bu üç mahkeme yani nevama muhtelit mahkeme, ecne
bilerin davasına baksın, teklifindedü. Bittabi diğer mahallerde vaki olacak deavi, nakli da
va tarikiyle bu üç mahkemeye üca edüecek. Bittabi biz bunu sureti katiyede reddettik. Bu 
hususta talî komisyonda anlaşmak imkânı hâsü olmadı. Taü komisyon raporu bağlayarak 
büyük komisyona işi terketmeye mecbur kaldı. Fakat büyük komisyon da henüz bu mese
leyi, bendeniz hareket ettiğim zaman, içtima etmiş değildir. Fakat ihtisasımız bu ve buna 
benzer, ecanibin ecnebi vesüesiyle bazı şeyler istemektedüler. Bunda fevkalâde musü ve 
müttehid bü cephe üe hareket etmektedüler. 

Bizim gözümüzde ve bakışımıza nazaran, bunun eski muhteüt mahkemelerden farkı, 
eski muhtelit mahkemelere gelen ecnebi azalar doğrudan doğruya memleketlerinden. Bu 
defa böyle olmayacak. Ecnebi hâkim doğrudan doğruya Türkiye tarafından hizmeti adliye
ye maaşla alınmış adamlar olacaktır. (Gürültüler) Yegâne bizim gördüğümüz fark budur. 
Binaenaleyh eski adlî kapitülasyonların kısmen, ya vâsi bü şekilde ibkası tekidinden iba
ret olduğundan dolayı sureti katiyede reddettik. Ne neticei hal olacağmı bümiyoruz. Yalnız 
ihtisasımız şudur ki, bu veya buna benzer ecnebüere teminat altında belki daha mutedü ve 
belki hiçten bazı şeyler istemek ve bunda ısrar etmek halindedirler. Bunda da hepsi müt
tehid ve matalibatın istinatgahı olan iddiaların ne kadar vahi olduğu gerek hukukan ve ge-
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rek sair cihetle ne kadar çürük olduğu hakkında sahifelerce yazılar, raporlar, müdafaalar 
bunların hepsi olmuştur. Yani bu hususta ne kadar icabeden müdellel ve bilhassa ecnebi 
mütehassısların noktai nazarından ve saireden ne söylenmek imkânı varsa bunların hepsi 
söylenmiş ve yapdmıştır. Bunlara rağmen böyle bir fikir üzerinde musir oldukları görül
müştür. 

Malî hususta, yani malî kapitülasyon hususunda, tekâlifi maliye noktai nazarından is
tedikleri şunlardır: Ecnebileri her türlü tekâlifi maliyede Türk'lere seyyan muameleye maz
har olması, yani ecnebilere mahsus hususî vergiler ihdas edilmemesi, memleketin tekâlif 
sisteminde neler var ise bunlara Türk tebaa gibi yani ecnebilerin de aynı şerait tahtında 
muameleye tabi tutulmasından ibarettir. Aradıkları teminat bu istisnaya mütealliktir ve 
matuftur. İstisnaî bir takım tekâlifi maliyeye tabi tutulmalarına mam olacak ahkâm iste
mektedirler. Vakıa bir memleket arzu ederse ecnebilere mahsus ecnebiler için bir takım te
kâlifi maliye dahi meydana getirebilir. Nazarî olarak, fakat samimî olarak, vaziyeti tetkik et
tiğimiz zaman hiç bir memlekette, serbestinin, istiklâliyetin en mükemmel şekline malik 
olan memleketlerde dahi ecanibe mahsus olmak üzere ayrı ayrı vergiler olduğu görülme
mektedir. (Vardır sesleri) Ufak şeylerdir. Almanya'da hiç bir şey yoktur. Onlar da Belediye 
vergileri de sırf ecanibe değildir misafirlere aittir. Tebaa da olsa yine misafirlere aittir. Eca
nibe ait, mahsus vergi hususu esasen vergiye girmez. Çünkü vergilerin istihdaf ettiği şey 
varidattır, servettir. Vergilerin matrahını bu teşkil eder. Vergiye tabi olacak eşhasın sıfatı, 
tabiiyeti vesairesi vergilerin nevinde haizi ehemmiyet değildir. Binaenaleyh fiiliyatta istedik
leri şeylerin bir mahiyeti tahdidiyesi yoktur. Fakat ben ecnebiye mahsus bir vergi ihdas 
edemeyeceğim. Vergi ihdası istediğim vakit de bu hususta bir tahdidat manası dahi mev
cuttur. Fakat bu tahdidat benim telâkkime ve arkadaşlarımın telâkkisine göre istiklâle ma
ni telâkki edilebilecek bir mahiyette değildir. 

Mesaili askeriyede, bahriyede, harbiyede hiç bir gûna tahdidat meselesi mevzubahis 
değildir. İstanbul'da yalnız bir kolordu, garbî mıntıkalarda yalnız jandarma sonra Trakya'da 
ayrıca bir kolordu bulundurulacaktır. Oradaki tahdidatı askeriye mahiyetinde görünen şey
ler bizim hali tabüde - Mütehassisini askeriyemizin noktai nazarına göre - ki, Reisimiz de 
onun bir mütehassısıdır, bilfiil zaten bulundurabileceğimiz askerin fevkinde bulundurabi
leceğiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Tahtelbahirler... 

HASAN BEY (Devamla) - Hepsi, tahtelbahir yapabiliriz, tersane yapabiliriz, paramız ol
sun da her şey yapabiliriz. Bunlara dair hiç bir tahdidat yoktur. 

Diğer mesaüi maliyeye gelince : Üçüncü malî ve iktisadî komisyonunun büinci komis
yonunda Düyunu Umumiye mesaüi, masarifi işgaüye meselesi bü de tazminat ve tamüatı 
şahsiye meseleleridü. 

Düyunu Umumiye mesailinde vardığımız netice şudur. Gerek Balkan harbiyle ve gerek 
Harbi umumîde Türkiye'den ayrılan memleketlere. 

BEHÇET BEY (Kângırı) - Trablus yok mu? 

HASAN BEY (Devamla) - Trablus daha evvel halledümiştü. Onu arz edeyim ki, Trab
lus'a isabet edecek hissei deyin tesviye edümiştü. Bu da iki buçuk müyon.. Trablus hesa
bına alınmıştır, düyunu umumiyenin ihtiyat akçasını temin eden bü akçe idi ve Düyunu 
Umumiye büahara bu parayı istikrazı dahilî tahvilâtı almaya hasretmişti ki... Uğraştüar. Bi
naenaleyh Trablusgarp hissesi alınmıştır. Mısır, Kıbrıs resümali üe bizden ayrümış bulunu
yor. Binaenaleyh onlar için mesele yoktur. Binaenaleyh harp mebdeindeki ve bunu kastet
mek üzere Balkan devletleri üe bizim aramızdc Balkan Harbi mebdeindeki düyun Harbi 
Umumîde de bizden ayrüan memleketlerde nispeti varidat üzerinden düyunu umumiyemi-
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zin yekûn düyunu umumiyenin, yani Osmanlı İmparatorluğunun düyunu umumiyesini bu 
nisbetî varidat esasma taksim etmek ve Türkiye'nin diğer memleketlere isabet eden müret
tebatı seneviye hisselerinden hiç bü veçhüe mesuüyeti kalmamak ve her memleket kendi 
hissei mürettebatmı satm almak veyahut diğer şekil ile ita edebilmek, imha edebümek şek
linde bü tesviyei düyun muamelesi olacaktır. Yani muhtelü usuller vardır. Teminata göre 
taksim usulü, nisbeti varidata göre taksim usul ve son Paris konferansında mevzubahis 
olan ve fakat bü kabul ve karara iktüan etmeyen bü şekil daha vardır ki, biz bunun üze
rinde de ısrar ettik ve kendi nikatı nazarımızda ısrar ettik. Bizim burada kendi düşündü
ğümüz bü şekü daha vardır ki, o da en ziyade menfaatımıza geliyordu. Düyunu umumiye-
ye mevdu varidatı metruke... Taksim etmek muayyen gajları, teminatı olmayan vergüeri te
minat üe giderü, hisseleri nazarı itibare almayarak yekûn itibariyle taksim etmek istiyor
duk... Mahiyette olan kısımları tabu maliyede gözleri pek açık olduğu için kaçırmamışlar-
dır. Teminat olarak hissei deynin hissesi tefrik olunduktan sonra teminatı mahsusası ol
mayan düyunun esnayı tefrikinde... Mahallin varidatı umumiyesi nazarı itibara alınca dü
yuna karşı olan varidatı çıkardıktan sonra muamele yapılmasını istemişlerdü ki, bu suret
le burada istimal ettiğimiz sistemin sun meydana çıkmıştır. Soma (Farj) esasma göre temi
ni düyun meselesi vardır ki, onu mukayese ettik. Fühakika Balkanlarla olan safhai taksim
de ve ikinci sistemde bü milyon kadar kârlı düşüyoruz. İkinci taksimde buna mukabü Irak 
taksiminde, Suriye taksiminde iş büaz aleyhimize dönüyor. Netice itibariyle nisbeti varidat 
usulünü yekûn itibariyle taksim edecek olursak üzerimizden atacağımız hissei deyn hemen 
hemen aynı oluyor. Bü hesaba göre de 600 bin lüa da aleyhimize oluyor. Binaenaleyh yine 
fark görmediğimiz için nisbeti varidat esası üzerine düyunun taksimine netice itibariyle 
muvafakat ettik. (Hangi senelere ait sesleri), (Söyledi ya sesleri) Biz Suriye, hak deyince biz
den ayrüan buna dahil oluyor. 

BİR MEBUS - Musul da dahü mi? 

HASAN BEY (Devamla) - İnşallah dahil olmaz. Biz safhai taksimi üç olarak telakki et
tik. Onlar on iki olarak telakki ettüer. Aramızdaki fark Berlin Konferansında bizden ayrüan 
memleketlere isabet eden ve miktarı (4 300 000) lüa olarak tespit edilmiş olan miktar lüa 
bu defa tasfiyei hesaba dahü olmasını ve taksim edilmesini istiyoruz. Bunda noktai naza
rımız haüedümiş değüdü. Bunu sureti katiyede reddetmek mecburiyetindeyiz. Evvela mü
ruru zaman meselesini üeri sürdüler. Bu müruru zaman meselesi, eşhas hakkında olan 
muamelât üzerinedü. Devletlerde temadü hayat vardır. Adi müruru zaman prensipleri dev
letler için cari değüdü. Soma dediler ki, Berlin Kongresinin ayırdığı hissei düyun 1878 se
nesinde yapümış bü hissei düyundur. Halbuki düyunu umumiye hissesi meselesine esas 
olan şekü bu hisselerin tefrikinden soma vaki olmuştur. Düyunu umumiye idaresi ona gö
re tesis edilmiştü. Hisselerinin hemen yüzde altmışı, yüzde yetmişi tenzü edüerek ve baki
yesi tespit olunarak ve sağlam bü düyuna bağlanarak teminata rabtedümiş ve bunlara da 
karşfiık gösterüerek düyunu umumiye kararnamesi meydana gelmiştü. Binanelayh bu tes
viye muamelesi ve düyunun resülmalinüı yüzde altmış, yetmiş derecesinde tenzih üe, ara
dığınız muamele zaten hafiolunmuştur. Şu hale nazaran eski hesapları istemek, sizin için 
bü hukuka isünat etmiyor dediler. Biz tabiî aksi tariki, ciheti tuttuk. Düyunu umumiye 
muharrem kararnamesinin tesisine esas olan muamelât ve saüe, bakiye kalan düyunun 
tesviye muamelâtına müteallik muamelâttır. Ondan, diğer devletlere ait olan ve tesviye edil
memiş olan düyunların matlubunu ihtiva edecek bü mesele değüdü. Biz bunları her zaman 
istedik ve hiç bü zaman istemekten fariğ olmadık. Fariğ olmuş değiliz dedik ve bunun için 
protesto ettik ve istedik. Fakat onlar da bu defa tesviyei düyuna bunu ithal edemiyorlar. 

Balkanlar için harp mebdeindeki düyun nazarı itibara almıyor. Zaten harbin mebdei 
üe nihayeti arasında geçen zaman pek kısa bü zamandır ve o müddete ait akdedümiş olan 
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pek az miktarda düyun vardır. Zaten harp ettiğimiz devleÜere karşı o harbi yaptığımız dev
letler üe olan masarifden, düyundan hisse vermeyi de esas itibariyle kabul etmiyorlar. Bi
naenaleyh Balkan harbinin mebdei ile nihayeti arasında az fark vardır. Fakat bu arada ge
çen düyundan Balkan devletleri hisse almıyor. Bu düyun Balkan devletlerine taksim edü-
miyor. Bu düyun bize kaldığı için bittabi Balkanlar hesabma üave edümesi lâzım gelen dü
yunun işleyen amortisman faizleri de onlar hesabma yürüyecektü. Bunların veçhi tesviye
si için gerek o kısmın ve gerek bizim ahvali harbiye dolayısıyla düyunu umumiyeye tesviye 
edemediğimiz kendi içimizde kullandığımız düyunun veçhi tesviyesi için ayrıca bü muame
le yapacağız. Yani bunları defaten tesviye etmek ün kânı olmadığmdan tekasidi seneviyeye 
rapten tediye imkânı bulunacaktır. İkinci safhada dahi onlar harbi umumî ile bizden ayrı
lan memleketlerden harbi umumideki hissei deyni, harbi umumî mebdeindeki düyundan 
tefrik etmek istiyorlar. Biz diyoruz ki, buradaki vaziyetimiz, Balkanlardaki vaziyetimiz gibi 
değüdü. Zaten Balkanlarda meselenin mebdei ile nihayeti gayet kısa olmuştur. Soma harp 
içindeki düyunu, kendüeriyle harp ettiğimiz ve neticesi aleyhimizde olan devletlere tahmil 
etmiyorsunuz. Fakat bü yeni vaziyet böyle değüdü. Taksim edilecek düyun kendüeriyle 
harp ettiğimiz memlekeüerden değil, büakis bizim muvafakatımızla serbesti, pilebisit esa
siyle müstakil bü hale gelecek olan devleüerle aramızdaki düyun meselesidü. Bütün düyu
numuzun 1918 senesine kadar mevcut olan düyunumuzun Suriye, hak ve Türkiye arasın
da taksimi zarurîdü diyoruz. Irak ve Suriye'ye harp düyunundan hisse verdümek istiyor
sunuz. Halbuki Irak ve Suriye'nin böyle bü şeyi yoktur. Bizim taksim edeceğimiz düyun 
meyanında, harp düyunu yoktur. Çünkü harp düyunu Almanya'dan harp mühimmatı ola
rak yaptığımız borçlarımız Mark olarak yaptığımız borçlarımız, Avusturya'dan kuron olarak 
yaptığımız borçlarımız, Alman ve Avusturya müessesatı smaiyesine olan borçlarımızdır ki, 
bunların bedelinden zaten biz fariğ olmuşuz. Ve bizi ibra etmişsinizdü. Binaenaleyh bu 
harp düyunu değüdü. Ve siz de böyle bü şey istemiyorsunuz. Binaenaleyh harp düyunu 
dolayısıyla ne bizim bü şey tesviye edeceğimiz var, ne de diğerlerinin. Füvaki ortada bü ib
ra muamelesi vardır. Binaenaleyh taksimini istediğimiz düyun, harp düyunu değüdü. Şu
nu da arz edeyim ki; 1914 düyunu ile 1918 gayesine değin düyun arasındaki düyunlar, ev
rakı nakdiye istikrazı dahüi ve bü de düyunu müecceledü. İstikrazı dahüîden, evrakı nak-
diyeden bunlara üç buçuk milyon lüa kadar bü şey isabet eder. Bu bizden ayrüan memle-
keüer arazisinde yapümış olan tekâlifi harbiye, vesaiti nakliye vesaüe borçlarının o memle
kette kalması ve elyevm Türkiye'de kalan aksama ait vesaiti nakliye vesaüe borçlariyle dü
yunu mütemevvicenin Türkiye'de kalması şeklinde olacaktır. Şayet bu prensibi kabul etti
rebilecek olursak, bü de muhassesatı zatiye maaşatı vardır. Askerî ve mülkî, bunları da 
Avusturya'da olduğu gibi tabüyet esası üzerine taksim etmek, yani her memleket tabiiye
tinde kalan - tercihi tabüyet olursa bü memleket diğerine tercih edüü - ve nüfusa ait olan, 
eshabı maaşa ait olan cüzdanların tesviyesi, tabüyetleri üzerine olacaktır. Mesele bu esasa 
müncer oldu. Vakıa biz bunu başka bü esasa göre halletmek, taksim etmek esasına müra
caat ettik. Fakat bunu kabul ettüemedik. 30 müyon kadar bü şey isabet ediyor. Bunu ka
bul etmiyorlar. Çünkü düyunudur. Bunu biz tediye etmeyiz diyorlar. Biz harp düyunu de
ğüdü ve saniyen size ait bü şekü değüdü diyoruz, bunlar aksamı memlekete ait düyundur 
diyoruz, aksamı memalike bunların taksimini isteriz diyoruz. Bu mesele üzerinde anlaşa
madık. Şayet evrakı nakdiye meselesini kabul ettüecek olursak veçhi taksimde suhulet 
göstermek mecburiyetindeyiz. Oralarda evrakı nakdiye kalmadığından meydanı tedavülden 
evrakı nakdiye toplayıp bize vermek imkânı yoktur. Piyasadan 30 müyon evrakı nakdiyeyi 
satın almak imkânı da mevcut değüdü. Çünkü piyasadan 30 milyon evrakı nakdiyeyi mu
bayaaya kalkışmak, altını satın almak demektü. Bu, böyle olamaz. Biz müşkülâtınızı anlı
yoruz, biz size suhulet gösteririz. Siz meselenin esasını kabul ediniz. On frank bü kâğıt iti
bariyle kâğıdı biz size teslim ederiz, bü kâğıda mukabü siz on frank bize borçlanırsınız ve 
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biz hesabınıza geçiririz diyor. Berveçhi taksimi de bu şekilde cereyan edecektir. Vakıa ev
rakı nakdiyeyi altın olarak almaları çok iyi olurdu. Fakat 30 milyon lira evrakı nakdiyeyi 
kaldırdıktan sonra yerine bir o kadar evrakı nakdiye çıkarmak imkân ve iktidarı yok. Şu 
halde düyunu umumiye mesailinde ihtilâfımız 1914 mebdeindeki düyun mu, 1918 sene
sindeki düyun mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - İstikrazı dahilî hakkında bir şey demiyorsunuz? 

HASAN BEY (Devamla) - İstikrazı dahilîyi kabul etmek istemiyorlar. Fakat buna mu
kabil düyunu umumiyenin almış olduğu istikrazı dahilî mukabilini istiyorlar. Yani Düyu
nu Umumiye bir milyon liralık istikrazı dahilî satm almış, ihtiyat akçesinden... Halbuki dü
yunu umumiyede bizim delegelerimiz bulunmadığı zaman bu muameleyi yapmışlar. Biz bu
nu tanımayız. Yani düyunu umumiyenin bir milyon akçesini havaya atın diyorlar ve diyo
ruz ki, düyunu umumiye bu akçesini bir kâr ittihaz etmiştir. Bu gayet meşru ve makul bir 
karardır. İstikrazı dahiliyi bu hale getiren sizsiniz. Bunda hakkınız yoktur. Bunun taksimi
ni kabul ederlerse üç buçuk milyon lira da kendilerine isabet etmiş olacaktır. Bir maddede 
de hissemize isabet edecek olan mürettebatı seneviyenin faiz ve amortismanlarını ve istik
raz mukavelâtındaki sarahat mucibince dayinlerin arzu ettikleri mahallerin parasının far
kına göre tediye etmek icabederse üç buçuk milyon lira vermiş olacağız. Vakıa itiraf ederim 
ki, biz burada istihzaratı sulhiye encümeninde çok düşündük. Hukukan istikraz mukave
lesinde yaptığımız bu şerait elimizi, kolumuzu bağladı. Dayinlerin müracaat ettikleri yerler
de, İngiltere'de, Fransa'da vesair yerlerde nerede müracaat ederlerse onların kuponlarının 
bedellerini o memlekette (Kuponman) ile ödemek mecburiyetindeyiz. Bu bizim istikraz mu
kavelesinde yaptığımız bir gafletin neticesidir, dedik. Bu katiyen gayrı kabili kabul bir mad
dedir. Çünkü beş milyon verecek olursak bunu bütün dayinler en ziyade parası yüksek 
olan memleketlere müracaat ederek kuponlarını orada ihraz edecekler ve hatta bizim Türk 
dayinleri bile cüzdanındaki düyunu umumiye kuponlarını tekmü İngütere bankasına ibraz 
edecekler ve beş lüa yerme yedi misli otuz beş lüa almak isteyecekler ve düyunu umumi
yenin borcu, paramız altın oluncaya kadar veyahut o memleketlerin parasına müsavi olun
caya kadar yedi misü, altı misü tezayüt edecek, biz bunu katiyen yapamayız dedik. Dedi
ler; mecbursunuz, istikraz mukavelenizde sarahat vardır. Bunlara mümkün olan cevaplar, 
az çok hukuka uyan cevaplar verildikten soma, Türkiye'nin yalnız bakiyei düyunu için se
nevi 35 müyon üra tesviye etmesi imkânı yoktur. Nihayet sizin hakkınız istikrazata muka
bü teminat olarak gösterdiğimiz varidata taaüuk eder. Bu ise sizin istediğiniz paraya teka
bül etmez ki. Bunu biz tediyeye mecbur olalım. Ne üe ödeyeceksiniz? Dediler. Kendi para
mızla dedik. Ey dedüer pekâlâ... Açıkça iflâs edeceğiz desenize. Hayır dedik neden iflâs ede
lim. Paramız dünyada üçüncü dördüncü derecede bü paradır. Kim bizi temin eder ki, ya
rın Layipzikten bü makine getüip daha yüz elü müyon Ura çıkarmayacaksınız. Şu halde bü 
matbaa getirip bu suretle borcunuzu vermek sizin için bü şey değüdü. Bunu mu istiyorsu
nuz? Biz dedik ki, hayır böyle bü teşebbüsümüz yoktur. Fakat kaidei umumiyedü ki, her 
memleketin borcu kendi parasiyle verilü. Fakat istikraz mukavelesüıdeki şeye ne diyecek
siniz? Bu safha tabu hususî müzakerede cereyan etti. Biz bü arajman bulacağız, teslim 
edeceğiz. Muharrem kararnamesiyle bizim borçlarımızın ekserisi Fransızlardır. Alacaküla-
rımızın çoğu yüzde 80 - 90 Fransız'lardır. Müracaatlariyle bu sabit olmuştur. Muharrem 
kararnamesinde muharrer olan düyunu muvahhide ile, icra senetleriyle yapümış olan bu 
mukavelenin % 70'i yine onların elinde olduğu sabit olmuştur. Yine bu işte en çok alâka
dar Fransızlardır. İtalyanların parası esasen büyük bü para değüdü. Onun lehine oluyor. 
İngilizler büaz fedakârlığa razı olacaklardır. Alacaklılar sendikası ile uyuşmak mecburiye
tindeyiz. Reis Paşa Hazretlerinin riyaseti altında bütün maliyeci arkadaşlarımızla verdiği
miz karar, eğer biz bu senetlerin mürettebatı seneviyesini Frank kuru üzerinden tediye ede-
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bilirsek 2.5 misli kadar vasati bir şey tutar. Binaenaleyh düyunu umumiyeye mevdu vari
datımızın aşağı yukarı iki sülüsü ile bakiyei düyunumuzu ödemek imkânı hâsıl olacaktır. 
Biraz da emvali metrukeden hazineye avdet edecek olan hisse bulunacak. Düşündüğümüz 
budur. Şekli hal budur. Fakat murahhaslar buna sureti katiyede ademi salâhiyetten bah
sediyorlar. Bu portörlerin hakkıdır, bunları doğrudan doğruya portörlerle anlaşırsınız di
yor. Bunun için düşünmek icabederse Paris'e gitmek ve portörler sendikası ile bunlar üze
rinde münakaşa yapmak icabeder. Ve bu suretle bir şeye bağlanır. 

Düyunu Umumiyeden soma, malî komisyonun meşgul olduğu mesailden birisi masa
rifi işgaliye meselesidir. 

Biliyorsunuz ki, Düveli İtilâfiye Mondros Mukavelenamesi mucibince kendilerinde bir 
hakkı işgal var imiş gibi bu işgal masrafmı bize yükletmek istiyorlar. Bizden bunu almak 
istiyorlar. Bunun için ilk kontrolde Mösyö Barer'in okuduğu bir tarzda altmış milyon lira 
altın istediler. Nihayet otuz milyon altına indiler. Biz tabiî bunu sureti katiyede reddettik. 
Hakları olamadığını, zaten yapılmış olan mütareke ahkâmını kendileri muvafık görmediği
ni ve bunu hali harp takip ettiğini ve ondan soma Düveli İtilâfiye ile aramızda fiilî harpler 
olduğunu - Bilhassa Fransızları kastederek - en nihayet Ankara İtilâfnamesi devletlerin bi
rinin sulhiyle hali harbe nihayet verildiğini, hükmü kamıayyımma mütarekede, mukavele
namenin aramızda yapılması sayam hayret bir mesele olduğunu ve işgalin tevlit ettiği ha
şarat ve mahrumiyetler görmüş olduğumuz zararlar yüzünden milyarlar istemek vaziyetin
de bulunduğumuzu tahriren ve şifahen kendilerine yazdık ve söyledik. İhtisasatımız bunu 
ellerinde adi bir koz olarak tutmaktır. Ledelhace bir telafi ile başka yerden kendilerini tat
min edebilecek bir surette bundan sarfınazar edebileceklerini anlatmaktayız. İtalyanlar za
ten o kadar alâkadar değillerdir. Bu mesele ile en ziyade alâkadar olan, alâka gösteren İn
giltere'dir. Sebebi de şudur : Bunlar birinci tertip evrakı nakdiyenin karşılığı olmak üzere 
Düyunu Umumiye namına Rayihbank ve Avusturya bankasına mevdu olan beş milyon kü
sur altın vardır. Düyunu Umumiye emrinden bu altınları almışlardır. Yani Düyunu Umu-
miyenin emrinden bu altınları cebren almışlardır. Bu paralar, vaktiyle bu paralar orada bı-
rakılmayıp da ya bitaraf bir memlekete, Düyunu Umumiye emrine tevdi edilmiş olsa idi, bit
tabi onlar m elinden alamazdı. Mahaza kendilerinin mağlup ettikleri ve oraya nüfuz ettikle
ri memleketlerin bankalarına mevdu paralarım çektiler aldılar. Evvel beevvel bu paraları 
yemek istiyorlar. Israrlarının birinci âmili de budur. Saniyen İngiltere'de bizim gemilerimiz 
var, gemilerden dolayı 6 - 7 milyon İngiliz lirası istiyoruz. Tabu bunlarla bunu mahsup et
mek fikrine İngilizlerce hükmolunduğunu görüyoruz. Fakat bundan kurtarmak imkânım 
görmüyoruz. 

Üçüncü mesele : Tazminatı şahsiye ve tamirat mesaili; Ef al ve tedabiri harbiyeden mü
tevellit şahsî zararlar bizim Düveli İtilâfiye tebasma verdiğimiz zararlar ve bütün 1914 hu
dudumuz dahilinde bütün tebaalarına vaki olan zararlardan dolayı tazminat istiyorlar. Taz
minatı şahsiye. Biz kendilerine bu ikinci mesele hakkında bidayeten verdiğimiz büyük kon
feransta dedik ki, ahvali harbiye ilcasiyle, zarureti harbiye dolayısıyla, yapılan efal ve icra
at dolayısıyla şayet bazı tebaaların hukuku şahsiyeleri, malları canları bir zarara uğramış
sa hukuku şahsiyeye hürmeten bunları telâfiye çalışmak her iki taraf için doğru bir mese
ledir. Fakat bir şart ile siz de aynı efal ve tedabir dolayısıyla sizin bizim tebaamıza yaptığı
nız zararları da telâfi etmek şartiyle bunu yaparsınız. Biz de onu yaparız. Zaten ihzarat en
cümeninde bunu kararlaştırdığımız zaman asıl Yunanlıların tamiratı meselesine bir koz 
yapmak istiyoruz. (Koz nedir? Türkçe söyle sesleri) Koz Türkçedir. Bir delil, bir burhan ola
rak yapmak istiyoruz. 

Saniyen; 1914 hududu dahilinde bulunan bütün tebaaların bu yolda vaki olan zarar
larını kabul edemeyiz ve bu vuku bulan vakayiden münhasıran şimdiki Türklerin mesul ol-
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masma imkân yoktur. Orada bizimle beraber, yan yana harp eden adamlar vardır. Bu 
memlekette Harbiye Nazırlığı eden ricali hükümet vardır. Riyaseti Hükümet eden adamlar 
vardır. Binaenaleyh oraya ait olan şeyleri oradan alsınlar diyoruz. Onların köpürdükleri 
nokta bu vaziyette bizim bu mütekabil hukuk istememizdir. Buna fevkalâde hiddetlenmek
tedirler. Hatta son müzakerede Lort Balfor üe kavga ettik. Nihayet meseleyi, mesuliyeti har
biye prensibine üca ediyorlar. Ben mesuliyeti harbiyeyi reddettim. O zaman bizim karşımız
da bü Çar Hükümeti vardı. Onun tecavüzüne karşı kendimizi müdafaa etmek maksadiyle 
güiştiğüniz bü harp vardır. Müdafaa harbi yaptık. Memleketimize siz güdiniz, siz tecavüz 
ettiniz. Binaenaleyh size karşı mesuüyeti harbiyemiz yoktur dedik. Bunun üzerine Lort Bal
for kızıştı. (Konuşmak imkânı yoktur) dedi. Ayağa kalktı. Ponpar kendisini tuttu. Büaz 
oturduktan sonra kendisini tutamadı. Bıraktı gitti. Burada bü taraflı muamele yapmak is
temektedirler. Gerek efali harbiyeden, gerek tedabüi harbiyeden dolayı tekâlifi harbiye su
retiyle alman eşyadan vesaüeden dolayı tebaalarının vaki olan zararlarım bü taraflı olarak 
istemektedüler. Konferans muhitinden aldığım ihtisasım, bu noktada musir olmalarıdır. 
Şayet bunlar tesviye edilecek, kabul edilecek olursa kimin hakkı vardır, kimin davası hak
lıdır? Bunu tetkik etmek için bü mahkemei hükmiye teşkil etmek istediler. Bu mahkemei 
hükmiyeyi evvelce kendi aralarında yapmışlardır. Harpten mütevellit mesaüi halletmek için 
alınanlarla kendi aralarında da böyle bü mahkemei hükmiye yapmışlardır. Hatta Alman te
baası, Fransız tebaası aleyhine ikamei dava edebilü ve mahkemeye müracaat edebilüdi. 
Mahkemei hükmiye fikrinden biz o kadar ürkmemekteyiz. Bu mahkemei hükmiyelerde alâ
kadar olan devlet tarafından büisi, yani bizim aleyhimizde dava eden devlet tarafından bi
risi, bizim tarafımızdan da büisi, bitaraf devletlerden de bü hakem bulunacaktır. Yani bu 
mahkemei hükmiye üç kişiden mürekkep bü mahkemedü. Bu mahkeme zarar meselelerin
den mütevellit daaviyi rüyet ve tetkik edecek ve sureti katiyede bunlara hizmet edecektir. 
Bu hükümler elde edildikten soma bü likidasyon komisyonu yapılacak, likidasyon komis
yonu yapıldıktan sonra bu tasfiyei hesap komisyonunun miktarı yani sureti katiyede kabul 
edüen miktarın yekûnu - Üç nülyon lüaya baliğ olursa Türkiye parayı verü, mesele kalmaz. 
Şayet vermezse başka bü sureti tesviye bulunacak. Mesela % 5 faizli hazine bonoları çıka
cak ashabı istihkaka bu hazine bonoları verilecektü. Bu hazine bonolarının makbuzu, su
reti tesviyesi ve bunların sureti itfası sureti mahsusada olacak. Düyunu Umumiyeye tevdi 
edilecek. Düyunu teminatı mahsusa ile tahsü edip ashabma tesviye ederek imha edecektü. 
Bu muamele bu suretle Düyunu Umumiyeye devredüdikten soma da Tasfiyei hesap komis
yonu dağüacak. Tazminatı şahsiyeden mütevellit metalipleri ile beraber buldukları usulü 
tesviye bu şeküde olacak. 

Tarrürat meselesine gelince : Bizim Yunanlılardan istediğimiz tamüata karşı Düveli İti-
lâfiyenüı teklifleri şudur. "Türkler Yunanlılardan bü şey aramasınlar. Yunanlüar da Türk
lerden bü şey aramasınlar, bunlar haklarını yekdiğerlerine mütekabilen bağışlasınlar" (Ol
maz sadaları) Bizim bidayetten beri kendüerine, gerek mesuliyeti harbiye mesaüi dolayısıy
la, gerek tamirat mesaüi dolayısıyla söylediğimiz şey. Yunanlılar böyle icabı harbiye netice
si olarak istemeyerek şuna buna, şunun, bunun malına taarruz etmek suretiyle değiller-
dü, memleketimizi işgal ettikleri günden itibaren sistematikman bü usulü muzır daüesin
de ve fiilen ve taammüden bütün memleketi imha etmek, tahrip etmek siyasetini takip et-
mişlerdü. Bühassa son mağlubiyet ve ricat zamanında ve safhalarında ve sahai ricatte bü
tün makasidi askeriyeyi ihmal ederek, mahza Türkiye'yi mahvetmek tahrip etmek iktisaden 
öldürmek maksadiyle gelmiş olan ordular; kasabaları yakmışlar, mebanüeri yıkmışlar, 
ekinleri yakmışlardır. Menkul veya gayrı menkul bütün serveti imha etmişlerdü. Binaena
leyh mebdeinden beri büer fikri taammüt ve kast ile yapılan tahribat diğer efali harbiye
den mütevellit zarurî haşarat gibi telakki edilmesi imkânı yoktur. Bu husustaki müddeayâ-
tından vazgeçmek kanaatında değildü. Bunlar kabul edilmezse Türkiye iktisaden mahvol-
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muş bir dereceye gelmiş olacaktır. Yunanistan bunları behemahal ödemelidir. Bunun için 
kendilerinden istediğimiz dört milyar altın Franktır. 176 milyon altın lira eder. Evrakı nak
diye ile bir buçuk milyar lira eder. Seriye Vekili Beyefendinin biz giderken istediği rakamın 
tam üç mislidir. (Handeler) Bittabi Venizelos buna mukabil kendinin de bir çok teklifleri ol
duğunu ve kendilerinin Düveli mütelife ile müttefik oldukları hasebiyle ve onların manda
sı olmak dolayısıyla işgali yaptığından dolayı masarifi işgahye hakkı olduğunu, soma Tür
kiye'de bir çok Yunan tebaasının emval ve emlâki Türkiye'de zayi olduğunu sonra bizim 
kovduğumuz bütün Rumları memleketlerinde yerleştirmek, yedirmek içirmek için milyar
larca masraf etmek mecburiyetinde kaldıklarını beyan ile aşağı yukarı bizden mukabil tek-
lifat ve matalip olmak üzere yolladığı bir proje vardır. Bunu bir defa okudum. Daha fazla 
mütalaa ve tetkik edemedim. Bittabi biz bunda pek fazla ileriye gidiyoruz ve gideceğiz. Kuv
vei müeyyidemiz ne olacaktır? Biz kuvvei müeyyide olarak bir şey bulmuş değiliz. Diyoruz 
ki, bunlar bizim talep ettiğimiz parayı vermezse biz Avrupa borçlarını vermeyiz, diyoruz. 
Hukukan gayet çürük ve fena bir vaziyette olduğumuzu itiraf etmek mecburiyetindeyiz. 

OSMAN BEY (Lazistan) - Bu hususta Bolşevik hukukuna ittiba ederiz. 

HASAN BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz Yunan tahribatının mesuliyetinin, Yu-
nan'ın mesuliyeti maddiyesini bu işte alâkadar olmayan portörlere, düyunu umumiye ha
millerine yüklemek lâzımdır. (Gürültüler) Müsaade buyurun, bunu söylemek kolaydır ve 
bunu söylemekten çekinmeyiz. Elhamdülillah hicap, micap kalmamıştır. Söylemek bir şey 
değildir. Maddî bir netice almak için... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - İstanbul Rumlarını ihraç etmeli ve mallarını almalıdır. 

HASAN BEY (Devamla) - Bir kuvvei müeyyide teşkil edeceğine kanaatimiz yok. Bunu 
söylemek lâzımdır. 

OSMAN BEY (Lazistan) - Memleketten çıkan Rumların zaten... 

HASAN BEY (Devamla) - O zaten öyle olmuştur efendim, mübadele ediyoruz. 

OSMAN BEY (Devamla) - Mübadele yok. 

HASAN BEY (Devamla) - Efendim, oradan gelen nüfusa ne vereceksin? Onun da ora
da eşyası ve nüfusu vardır. Eşhas ve emvalin mübadelesi bunda dahildir. 

Diğer mesailden birisi de, İktisadî kapitülasyonlarla alâkadar ve bizim için ehemmiye
ti mahsusayı haiz olan, gümrük mesailidir. Bu ayrıca komisyonda müzakere edilen mesa-
ildendir. 

Gümrük mesaili, Seyrisefain mesaili, alâmeti farika mesaili ve ihtiraat beraatları, vesa
ire bütün bu komisyonun mesailine dahil olan şeydir. En ziyade ehemmiyeti haiz olan ve 
müşkülât ika eden, gümrük mesailidir. (Reis Bey beş dakika teneffüs edelim sesleri) 

REİS - Efendim, beş dakika teneffüs edelim, tekrar devam ederiz. Teneffüs için celse 
tatil edildi. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisani Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Âtıf Bey (Kayseri) 

REİS : Celseyi açıyorum efendim. 

HASAN BEY (Trabzon) - Gümrük mesailinde son vardığımız şekil budur. Kapitülasyon
ların gümrüğe müteallik olan ahkâmı mülga olduğuna dair birinci bir madde lâzımdır ve 
bu maddeyi kabul ettirmişizdir. Bizim harbi umumi içerisinde kapitülasyonların ilgasından 
soma müstakilen yaptığımız bir tarife kanunumuz vardır. Altın esasına göredir. Bilahara 
Heyeti Celilenizden geçen muhtelif kanunlarla bunu muhtelif emsallerle tatbik ediyoruz. 
Bazı nevi eşyanın dahil olduğu tabloyu, bir kısmım beş misli, bir kısmını on beş misli, bir 
kısmmı muaf ve bir kısmını da tarifi asliyeye göre ahzediyoruz. Bizim tarifei hazıradan fev
kalâde müştekidirler. Muamelâtı ticariyede istikran muamele görmüyorlar. Son teklifleri 
kapitülasyon ahkâmını ilga ettikten soma muayyen bir müddetle meselâ dört beş sene 
müddetle tarifei hazıramızın bazı tadilâtla tatbikim ve buna mukabil bize en ziyade naili 
müsaade devlet muamelesi icrasını kabul ediyorlar. Düveli itilâfiye ve mümziyeden her bi
ri beyinlerinde mevcut olan ve akdedilecek mukavelâtı ticariye ile her hangi bir memleket 
ne gibi bir şey bahşederlerse bu en ziyade naili müsaade devlet kaidesinden biz de müste-
fid olacağız. Buna mukabil biz de tarifei hazırımızı evvelâ umumi memnuiyetleri, yani harp 
içerisinde yaptığımız umumi memnuiyetleri kaldırmak ve bu memnuiyeüeri ötedenberi mu
amelâtı ticariyede yaptığımız prensiplere tevfik etmek meselâ kahtü galâ ve buna mümasil 
ahvalde memleketin mevaddı gıdaiyesini harice ihraç etmek, memleketin emniyetine taal
luk eden mevaddın memlekete idhalini menetmek, bazı eşya ve mevaşinin memlekete itha
lini menetmek, memleketin usulü iktisadiyesini ızrar edecek vaziyetlerde bazı ithalât ve ih
racat memnuiyetleri yapmak. Meselâ mevaddı ibtidaiye ithalât ve ihracatım menetmek gi
bi esaslara tevfik edilecek ve harp içerisinde cari olan ve burada yaptığımız kanunlarla va-
zolunan umum memnuiyetleri kaldırmak... Fakat buna mukabil bizim de onlara teklifimiz 
vardır. Birisi altın mevat ihracının memnuiyeti ve sonra dahilde müskirat memnu olduğu 
için bu memnuiyet baki kaldıkça mevaddı müskire, içki vesair ithalâtın memnuiyetini on
lara da kabul ettirmek. Memnuiyetier bu şekilde olacaktır. Tarifei hazıra mucibince beş 
misle tabi olan eşya hakkmda beş misli tatbik etmek, on beş misli olan için bunu yarıya 
yedi buçuğa indirin diyorlar. Biz de bunu yarıya indirmeye imkân yoktur. 15 mislini mu
hafaza etmek mecburiyetindeyiz, diyoruz. Bu hususta anlaşmış değiliz. İstihlâkâtı dahiliye 
resmi namı altında ve hakikatta gümrük resmi şeklinde almakta olduğumuz resimleri han
gi tarifeye göre tatbik edeceğiz. Bunların miktarını ve bu nevi eşyayı mukaveleye dercetmek 
ve beş sene müddet zarfında bu mukavele cari olacağı için şayet yeniden resim vazedersek 
dahilde istihsal ettiğimiz eşyayı da aynı istihlâkâtı dahiliye resmini tatbik etmek lâzım ge
lecektir. Fakat istihlâkâtı dahiliye resmî meyanına (Okturva) (Durvadaksis) ve emsali vergiler 
bu hesaba dahil olmaktadır. Bizim fikrimize göre birinci kapitülasyonların ilgasını havi olan 
maddeyi muahedei sulhiyeye koymak, mütebaki mevaddı bir mukavelei ticariye halinde aynı 
zamanda devletlerle münferiden imza ve teati etmek suretiyle ve bazı tadilât üe beş sene için 
tespit edüen bü muahedei ticariye halinde ve bü deriposide halinde gümrük meselesini hal
letmek imkânı görülmektedü. Altın fiyaüarındaki tebeddül ne olursa olsun, yani altın fiyaü-
na tabi kâğıdı da kabul etsek yine eşyanın beş misimi oynatmayacağız. Yalnız beş misimden 
yukarı kısımlar için ehemmiyetii tenezzüler ve tebeddüUer vukubulacak olursa meselâ : Farz 
edüıiz ki evrakı nakdiye fevkalâde düşer, sekiz kâğıd bü altın, yirmi kâğıt bü altın olur ve o 
vakit de yirmi altın bü kâğıt olduğuna nazaran husule gelen farkı tarüede oynatacak 
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bir usulü kendilerine kabul ettirmek imkânı vardır. Fakat lehimize olarak beş misline olan 
fiyatları, altın fiyatları fevkalâde tezayüt etse ve beş altın bir kâğıda da gitse iki kâğıt bir al
tına gitse, beş misli olan gümrük resmini tetkik etmekte olduğunu resmen yine beş misli 
olarak tetkik edebilmek salâhiyetini haiz olduğu halde esaslariyle bir mukavelei ticariye su
retiyle uyuşmaya imkân hâsü olmuştur. Biz, asd birinci maddeyi gümrük hususunda ka
pitülasyonlar ahkâmının mülga olduğunu muahedei sulhiyeye koyduktan sonra yeni bü 
muamelei ticariye zaman ile mukayyet, dört beş senelik bü zaman için mukavelei ticariye
ye üca etmek ve bunu müstakülen mukavelei ticariye halinde aynı zamanda münferiden 
imza ve teati etmek suretiyle uzun uzadıya müzakerelerden soma Reis Paşanın Riyaseti ha
linde bunların bu şeküde muamele yapmaya ve noktai nazarlarımızı bü şık olmak üzere 
görmekteyiz. (Bu taraf anlamıyor sadaları.) (O taraf gürültü etmesin de anlasm sadaları.) 

Efendüer, bu komisyonun müzakerede tetkik ettiği mesailden ikincisi, Serbestü Seyri 
sefaindü. Alelumum serbestli ticaret gibi serbestü seyri sefain mevcuttur. Yalnız diğer Av
rupa memleketlerinde olduğu gibi bü memleketin kendi limanları arasında vaki olacak 
nakliyatı bahriyei dahiliye bü inhisar halinde millî bayrağa tahsis edilmiştü. Buna (Kabo
taj) hakkı derler. Bunu kendüerinden istiyoruz. (Türkçesüıi söyle sadaları.) Efendiler, evve
lâ Türkçesini izah ettim, sonra ismini söyledim. Başka ismi yoktur. Yani meırüeketimizin li
manları arasında Mersin'den ta Karadenizin son limanına kadar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - İskenderun'dan.. 

HASAN BEY (Devamla) - İskenderun'dan, Süveyş'ten bütün bu limanlar arasından ce
reyan edecek olan nakliyatı bahriye her memlekette olduğu gibi bizim Türk yani müh bay
rağımıza, Türk bayrağına tahsis edilecektü. Bu hakkımızı tanımışlardır. Bü de Karadeniz 
sularında avcılık seyyahatı, saydı bahri, o da bü hakkı millî olarak mülî bayrağa tahsis edü-
miştü. Efendüer, ecnebüerin bu hakkı tanınmamıştır. Limanların hidematı dahüiyesi, bü-
hassa İstanbul'un hidematı dahüiyesi, şüepler ve diğer kılavuzluk şileplerini celp, romörke 
etmek, römorkör kullanmak hukukunu da bü imtiyaz olarak, bü inhisar olarak, yine bize 
ait olmak haklarım kendüerinden istihsal etmişizdü. Şu halde Avrupa'dan doğrudan doğ
ruya memleketimize gelen gemüere vapurlara Avrupa'dan getüdiği eşyayı hangi limanlara 
tahsis edümiş ise o limana çıkacak ve o limandan doğrudan doğruya Avrupa'ya gitmek üze
re mal alabilir. Fakat Trabzon'dan aldığı malı Samsun'a ve Samsun'dan aldığı malı İzmir'e 
çıkaramaz ve böyle yapümak üzere mal alamaz. Bu sahil nakliyatı, nakliyatı bahriyenin in
hisarı denüen hak budur. Balık imtiyazı ve limanm hidematı dahiliyesi, kılavuzluk hakkı, 
er hakkı da bizim olmak üzere kendilerine kabul ettirilmiş bir şeydü. Ahüen İtalyan'ların 
bundan pek fazla mutazarrır olduklarını iddia ederek bü tadü teklifinde bulundular. Bunu 
kabul etmez misiniz diye bizden sureti hususiyede istimzaç ettüer. Türkiye'nin muahedei 
sulhiye Üe kendisinden ayrüan memleketler meselâ, adalar var. Suriye var, Irak var. Bu 
memleketlere bü muamelei mütekabüe olmak üzere (kabotaj hakkı) verilebüü. Onlarla mü
nasebet yapüabüü. Onların yani İtalyan'ların düşündüğü şudur. Benim anladığıma göre 
adaların sahü üe olan münasebatmı vesile ittihaz ederek İtalyan bayrağını hâmü vapurla
rın bühassa Akdeniz sahülerinde temas imkânını, nakliyatı dahiliyeyi dahi yapabilü kay-
diyle kendileri de istifade etmek istiyorlar. Yani Türkiye bu hakkı verebüü meselesinde biz
den de en ziyade naili müsaade devlet kaydını istiyorlar. Herhangi bir memlekette bir tica
ret mukavelesi yapıp da şimdiki mukavelemizden daha müsait şerait bulursak düveli müt-
tefika da bu kaideden büistifade bizden aynı hakkı, aynı muameleyi talep etmek hakkını 
haizdü. Biz de onların yapacağı herhangi bir muamelei ticariyeyi bahşederiz. Meselâ : Yu
nanistan'a Bulgaristan'a üzümler için, tütünleri için her türlü teshilât ve tenzilâttan aynı 
derece istüadeye hakkımız mütekabü olacaktır. Fakat ben buna bü istisna yaptım! Ve bu
raya da bü telgraf çektim. Hudut mücavirliği dolayısıyla Suriye üe aramızda akdedüen bir 
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mukavelei ticariye vardır. O da mütekabilei ticariye usulüne müstenit, bu Suriye'ye mah
sus olan mukavelei ticariye diğer devletler için, diğer memleketler için en ziyade naili mü
saade devletler meyanmda verilemezdi. 

Çünkü onun bize verdiğini bizim ona vermemize imkân yoktur. Bu mesele evvelce ih
tilaflı idi. Bilhassa İtalyan'lar da o mukaveleden kendileri de müstefit olmak istiyorlar. 
Onun üzerine bir telgraf çekmiştik. Buraya bu mesele halledilinceye kadar o mukaveleyi 
lütfen çıkarmayın diye yazmıştık. Böyle ayrılan memleketlerle aramızda yapılacak mukave-
lâtı ticariye ile anlaşmaların en ziyade naili müsaade devlet kaidesine esas olamayacağını 
nihayet kabul etmişlerdir. Fakat benim, ihtiyaten benim kendi kanaatim bunun neticesi 
alınıncaya kadar yine bu mukavele Meclisi Âliden geçmese iyi olur. Zaten müddeti azdır. 
Üç sene için yapılmıştır. Beriki mukavele de kendimiz için esaslara göre dört beş sene için 
yapılacaktır. Azamî olarak, ondan sonra tarafeyn istediği şekilde hareket etmek salâhiyeti
ni mütekabilen ihraz edeceklerdir. Bu müddet zarfında eğer düveli âkide ile yeniden muka
velei ticariye yapmak istersek müzakereye gireceğiz. Yeniden mukavelei ticariye akdedece
ğiz. Nitekim İtalyanlar bu beş sene nihayetini beklemeksizin bir mukavelei ticariye akdi için 
bize müracaat etmek, müzakerata girişmek niyet ve emelindedir. Bize bu hususta telgraf
ları vardır. Eğer bu mukavele meydana gelecek olursa artık o memleketle aramızda yeni bir 
mukavele merî olacak ve bu mukavele merî olmayacak. Eğer yeni bir mukavele akdetme
yecek olursak beş sene bu mukaveleyi tarafeynin yekdiğerine karşı kabul ettiği esasat da
iresinde, beş sene soma istediğimiz şekilde beş misline ve on misline çıkarırız. Veyahut in
diririz. İstediğimiz muameleyi onlara yapmakta serbestiz. Onlar da bize istedikleri muame
leyi yapmakta tamamen serbesttir. 

Mülkiyeti sınaiye meselesine gelince : İhtira beratları ve alâmeti farika. Efendiler bili
yorsunuz ki, bizim eski kanunlarımızda ve nizamnamelerimizde memlekette vukubulacak 
ihtira beratlarının, alâmeti farika beratlar, hukuku şahsiye teşkil etmesi ve onlara vukubu
lacak taarruzların, taklitlerin, bunlarm hakkındaki takiplerin, gayrı meşru rekabetlerin ve-
sairenin tevlit ettiği zararlar muhakimi aidesi nezdinde, bir zarar ziyan davası ikame etmek 
suretiyle bundan müstefit olacaklardır. Zaten ellerinde idi. Yalnız bir mesele var. O mese
leyi şimdiye kadar biz hiç bir memlekete karşı kabul etmiş değildik. O da mülkiye edebiye 
meselesidir. Hakkı telif namiyle bir kanunumuz vardır. Her müellifin yazdığı eser için, ter
cüme ettiği eser için kırk sene için bir hakkı şahsî temin ederiz. Başkaları o kitabı neşre-
demez. Tab edemez ve satamaz. Bu hukuk naşirine, müellifine ait olur. Bu hususta diğer 
mevcut bir beynelmilel mukavelât ile kendi tebaasına karşı mukavelât ile mülkiyei edebi-
yeyi kabul etmişlerdir. Biz bu mukaveleye dahil olmadık. Sebebi de Avrupa'nın terakkiyatı 
fikriyesinden memleketimizi, serbestçe müstefit etmek içindi ve kendilerinden bilmukabil 
bizim temin edeceğimiz bir hak yoktu. Kısmen de bizim eserlerimiz bir çok alâkadarlarla, 
onlara da tercüme edilerek satılmaktadır. Onun için biz kabul etmedik. Şimdi bunu bizden 
istiyorlar. Diyorlar ki mülkiyeti şahsiye, edebiye diğer haklar gibi bir haktır. Nitekim, siz de 
bir çok hakları tanımışmızdır. Bunları da tanıyacaksınız. Bu hakkı tanımanın netayici, 
şimdiye kadar müelliflerin müsaadesini almaksızın, serbestçe tercüme ettiğimiz, istifade et
tiğimiz asarı ilmiyeyi ancak müellifler' i rızasiyle tercüme edeceğiz. Bundan istifade etmek 
imkânı hâsıl olmuştur. 

HASİP BEY (Maraş) - Fransız'lar bu usulü Cezayir'de tatbik etti. 

HASAN BEY (Devamla) - Müdafaa sadedinde ben şunu söyledim; şimdiye kadar bu 
mukavelelere dahil olmadığım kendi müelliflerimiz için bir hak olarak tanımaktan istinkâf 
ettiğimiz için değil. Türkiye'nin Garptan, Garp terakkiyatı umumiyesinden ve fikriyesinden 
daha ziyade istifade ederek memleketin terakkiyatma bu suretle hizmet etmek maksadına 
mebni. Yoksa hakkı mülkiyeti, mülkiyeti edebiye hakkını inkâr fikrinden doğmuş bir şey 
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değildir. Zannediyoruz ki, sizin de bizimle olan münasebatınız bize bu tarikin açık bırakıl-
masındadır. Eğer bu tarik açık kalırsa bizim memlekette de neşriyat böyle para vererek, sa
tın alarak yapıldığı halde, naşirine, müellifine, mütercimine para vererek yapüabilecek de
recede, para kazandıracak derecede değildir. Zaten az tercüme ediliyor; az sürülüyor. Be
del üe satın almak icabederse, zannediyoruz ki, siz bizden daha ziyade mutazarrır olacak
sınız. Lisanınız, bediiyatınız ve bütün maaliyatımz bizim memleketimize giriyor ve bizim 
memleketimizde lehinizde ve medeniye tinizin bizim memleketimizde tevlit ettiği muhabbet 
ve dostluğu husule getiriyor. Bu sizin pek büyük menafü umumiyeniz. Eğer siz bu menafıi 
umumiyenizi, müelliflerin hukuku şahsiyelerden daha dûn görürseniz - ve öyle gördüğü
nüzü zannetmiyoruz, biz hakkı mülkiyeti inkâr etmediğimiz için - müelliflerinizin hukuku 
şahsiyesine fakat zannediyoruz ki gerek sizin ve gerek bizim menfaatimiz bu tariki şimdiye 
kadar olduğu gibi açık bırakmaktadır. Şayet bu mukaveleyi tabii bütün memleketlerle yap
mak istemeyiz. Mecbur olacağız diğer memlekeüerin bedüyatını memleketimize sokmaya. 
Bu da sizin için tabu hayırlı bü iş olmayacaktır. Bütün de delaile rağmen mülkiyeti edebi-
yenin bizim tarafımızdan kabul edilmesini ve beynelmilel mukavelâta bizim de ütihak etme
mizi istiyorlar. Bakalım umumî komisyonca bu mesele ne şekü alacak? Binaenaleyh bu ko
misyona mevdu olan mesail bundan ibarettü. 

Bundan maada mesaüi maliye ve iktisadiye üzerinde dördüncü bü komisyon daha var
dır ki; Hukuku Menafi ve emval mesailiyle iştigal ediyor. Harp devresine, harpten evvel ya
pılmış mukavelâta zabtediimiş eşyaya, vazedilmiş hacizlere ve bu mukavelelerin sureü fe
sih ve icrasma, sureti tesviyesine daü mesail ile uğraşmaktadır. 

Bunda da birçok müşkilât vardır. Uzun müzakerattan sonra bu tali komisyondan ihti
lâf dahilinde raporlar sevkolunmuştur. Tetkik etmek kendüeri mütekabü taahhüdata gü-
memek ve daima kendi tebaaları için bizden bü şey isteyerek böyle vaziyette bulunuyorlar. 
Son zamanlarda iş harpten evvel mevcut imtiyazlara intikal etmiştü. Muhtelü istikrazat do
layısıyla Fransızlar'a vesaü memleketlere karşı bahşedümiş bazı şeyler... Fransızlar bunun 
meriyetini, yalnız şeraitin tebdüini biz kendimiz istediğimiz zaman kendilerine müracaat 
ederek yaptırmamızı talep ediyorlar. 

Bü de şimendüer meselesinin hülâsai vaziyeti; Anadolu'da bütün şebekeleri büleştü-
mek ve bunları Devlete mal ederek İtalya, İngiltere, Fransa'dan mürekkep bizim de dahil 
olacağımız bü işletme şüketi kurarak, teşkil ederek, bütün şebekei hadidiyeyi bu şükete 
tevdi ettirmek ve eski şüketler mevdu henüz yapümamış aksamının inşaatını da bu şüket-
lere devretmek suretiyle bir muamele yapmak istiyorlar. Hukuku umumiye emval meyanın-
da Türk tebaası, kayıüan Osmanlı - Türk oldukları halde esham ve tahvüâtı ecnebiyelerüı 
ve düveli itilâfîyenin elinde bulunan şüketlerin hukuku da kendi tebaalarının hukuku gibi 
himaye etmek teşebbüsündedirler. Bunları da biz sureti katiyede reddettik. Osmanlı tabi
iyetinde bulunan şirkeÜer tabu Türk ve Osmanlı ferdi gibidü. Bunların hukukunu müda
faa etmek ve bunlara ait bü hak varsa bunları müsebbiplerinden talep etmek, aramak ve 
şeraitini şeraiti hazıraya nazaran tebdü etmek lâzım geliyorsa şüketlerle konuşmak halle
dilecek bü meseledü. Meseleye düveli itilâfiyenin karışmasını ve bunlara müteallik mevad-
dın düveli itilâfiye ile yapılacak muahedenamede olacak ahkâm üe, mevad ile halledilmesi
ni kabul edemeyiz, reddederiz, diyoruz. Bunda da fevkalâde alâkadarük göstermektedüler. 
Hatta İtalyan'ın Lombardiye şimendüerleri bir Fransız grubu elinde bulunmak suretiyle 
Fransa ile İtalya arasında da bu meseleden dolayı böyle bü şey olduğu halde sermayeleri 
ecnebi tebaasına ait olan şirketlerin hukuku üntiyazatı ve onların şeraiti hazıraya karşı ta-
düi hakkında matalip karşısındayız. 
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Bir de mütarekeden beri İstanbul ile yapılan mukavelâtın meriyetine dair ahkâm var
dır. Bunlardan bizim itiraz ettiğimiz; bir heyeti hâkime gitmek, meseleyi anlaşarak hallet
mek, tesviye etmek talebindedirler. Orada gerek imtiyaza müteallik ve gerek doğrudan doğ
ruya maliye ile yapılmış birçok mukavelei ahkâm vardır. Her iki kısmına da şamil olacak 
ahkâmı istiyorlar. Bendeniz yanıma bunu aldım, geldim. Belki bu muamele doğrudan doğ
ruya alâkadarlarla halledilmiş olsaydı bu sulh meselesinde karşımıza çıkmazdı. Fakat şim
diye kadar bu meseleleri tabii biz tanımıyoruz. İstanbul Hükümetiyle yapdmış mukavele ve-
saireyi onun için bundan mütevellit haklarım da sulh muahedesine koyacakları mevad ile 
de teyit ve takviye etmek ısrarındadırlar ve bu talepte bulunuyorlar. 

Anadolu - Bağdat hattım biliyorsunuz. Suriye'ye ait olan aksamı için Ankara İtilâfı mu
cibince bazı sureti haller yaptık. Bu matalip karşısında diğer aksamı için dahi bazı matali-
batta bulunmamız vardır. Yalnız Anadolu hattı için müşkül vaziyetlere girmişlerdir. Çünkü 
ahüen İsviçreli bü şirket konferansa müracaat ederek Anadolu şüketi hesabının kısmı aza
mı - zannederim % 52.5'ğu - o şükete ait olduğunu, Almanlara ait olmadığını ve binaena
leyh bu şüketin Almanlara ait bü şirket gibi tesviyesine razı olmamışlardır. Bu suretle bü 
talepte bulunmuşlardır. Kendi niyetleri bu hatları büleştüip ekseriyet teşkil edecekleri gru
ba, işletme şüketine devrettirmek, binaenaleyh bu sureti tesviyenin şeklini sektedar edecek 
bü mani halinde orta yere çıkmıştır. Bunun için de kendi aralarında bü şekli hal aramak
tadırlar. Bize bu hat için bü hakkı istimlâk veriyorlar. Hükümete hakkı istimlâk verip, şü-
ket ashabı tahvilâtı yerine ashabı tahvüâtı üe Hükümete mübadele ettümek ve ondan son
ra işletmek muamelâtını umum diğer şüketler için - ki, zaten İzmü - Kasaba ve temdidi hat
ları vardır ve bunların bü kısmı İngilizlerin şüketi, diğeri Fransız şirketinindir - onlarla di
ğer şebekeler tevhit edüerek müşterek bir şükete bunu devü suretiyle tevdi etmek emelin-
dedüler. Bundan dolayı da büçok metalip ve teminat karşısında bulunuyoruz. Bizim Har
bi umumiden mütevellit kendilerinden bazı alacaklarımız vardır; Bühassa İngiltere'deki ge
miler meselesi vardır. Bunun bedellerini kendilerinden istedik. İngütere Maliye Nezaretin
den bü zat komisyona dahü idi. (Gemileri neden aynen istemediniz sesleri) Gemileri aynen 
istemek var ve gemüerin bedeli için para istemek var. Bunları İngütere almış ve kendi bah
riyelerine ithal etmişlerdü. Elyevm de işitiyoruz ki, bu gemileri sistemleri dolayısıyla kadro 
haricine çıkarmışlardır. Gemiler bütün Harbi umumî içerisinde istimal edümişlerdü. Belki 
yıpranmış ve işlenmiştü. Kadro haricine çıkmaları ya sisteminin tevafuk etmesinden veya
hut ömrünün artık İngiltere filosu meyanında bulunmasmdan dolayı yıprandığı cihetle is
timale müsait olmamasından dolayıdır. Artık bedelini mi istemek, yoksa gemileri aynen mi 
istemek memleketimizin menafii iktizasındandır, buna dair bize vereceğiniz sarih malumat 
dahilinde biz hareket ederiz. Ancak bunu tanımak istermişler gibi göründüler. Biz kendüe-
rine bizim karşımızda (Armstrong) fabrikası vardır, yapdmış bir mukavele vardır, İngiltere 
Hükümeti bunları harp iptidasında müsadere etmiştir. Bu Armstrong fabrikasiyle Hükü
metin arasında bü meseledü. Biz karşımızda medyun olarak Armstrong şüketini tanımak
tayız ve borcu da Hükümet aldı ve Hükümetin vermesi lâzım gelir diyoruz. O adam da di
yor ki, İngütere'nin hukuken bu hususta bü borcu varsa, İngiltere borcunu tanır ve öde
yen bü memlekettü. Ancak bunların bedelini iade etmekte fevkalade müşkilât vardır, diyor
lar. Parlamentodan bunun için para geçümek lâzım ve böyle bü parayı Parlamentodan ge-
çümeye imkân yok. Belki (Aranjman) bulursak, borcumuzun aramızda ödenmesine belki 
bü çare bulursak, sizin en ziyade muhtaç olduğunuz otomobü gibi, ray gibi diğer eşyayı na
fıa şeklinde de vermek imkânı vardır. Çünkü bunu size aynen tediye edecek olursak mec
listen tahsisat kanunu geçümek gibi bütakım şeküler yapmaktadırlar. Fakat henüz bu da 
halledilmiş değildü. İhtimal ki gemileri aynen isteriz. İhtimal ki işimize gelirse, memleketi
mizin muhtaç olduğu eşyayı münasebeyi müsait fiyatlarla İngiltere bize vermek tekhfinde 
bulunursa o da işimize gelü. Onun üzerine yürürüz. Velhasıl gemüerin bedelini istiyoruz. 
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Düyunu umumiye mesaili meyanında bir mesele kalmıştır. Ona da sureti hususiyede 
temas etmişizdir. O da birinci tertip altınların karşılığı olan ve (Rayhbank) ve diğer banka
lardan Düveli İtilâfiye tarafından alınmış olan paralardır. Diyoruz ki, düyunu umumiye 
kendi namına tevdi edilmiş olan bir parayı size kaptırmıştır. Yani siz düyunu umumiyeye 
tecavüz ederek cebren parayı almışsınızdır. Almanya'da ve Avusturya'da bulunduğu için 
buna muvaffak olmuşsunuzdur. Bitaraf bir memleketin düyunu umumiyesi emrinde olmuş 
olsaydı bunu alamazdınız dedik. Bu para Almanlara harp içerisinde vaki olan borçlarımız 
meyanında ve sizin de bizi ibra ettiğiniz paralar meyanındadır. Binaenaleyh bu onbeş mil
yon altından dolayı size on para borcumuz yoktur. On paralık bir istikraz şeklinde bunu 
kabul etmeyiz. Bundan dolayı sizi tanımayız. Bu para bizim paramız değildir. Hükümetin 
bundan dolayı size karşı hiç bir borcu yoktur. Fakat düyunu umumiyenin parasıdır. Dü
yunu umumiye bununla altı aylık birinci kısım evrakı nakdiyeyi mübadele etmek mecburi
yetindedir. Bu parayı düyunu umumiyeye vereceksiniz. Düyunu umumiye de bunu mevu-
zulehine sarfedecektir. Fakat bir istikraz şeklinde değildir. Meccanen bedava düyunu umu
miyeye gelecek bir para olmak suretiyle, yoksa evvelki mukavelesi mucibince % 6 faizli ve 
az zaman zarfında itfası iktiza eden bir deyin şeklinde bu birinci tertip olarak evrakı nak
diye karşılığı olan altını almak niyetinde dahi değiliz. Bu parayı düyunu umumiyeye terke-
diyoruz. Kendi namusundur, bu parayı al, birinci tertip evrakı nakdiyeyi imha eyle. Biz bu
na karışmayız. Bu bizim Almanlara karşı borcumuzdu. Almanlar da bunu müttefiklere dev
retmişlerdir. Müttefikler de bizi bütün Almanlardan, Avusturyalılardan olan borçlardan ib
ra etmişlerdir ve ibra edeceklerine dair maddeyi de kabul ediyorlar. Düyunu umumiye bu 
altınları alsın, birinci tertip evrakı nakdiyeyi imha etsin diyoruz. Elde ettiğimiz malumata 
nazaran bu birinci tertip evrakı nakdiyenin toplu olarak miktarın bir milyonu düyunu 
umumiyede mevcuttur. 900 bin lirası Osmanlı Bankasında, 400 bin lirası İtibarı Millî Ban
kasında, 40 - 50 bin liralık Hilâli Ahmer'de vardır. Bunların yekûnunu toplayacak olursak 
(2 600 000) liralığı böyle üç dört müessese elinde bulunuyor. Bundan maadası ecnebilerin, 
yerlinin, Müslümamn, Hıristiyanın müteferrik olarak elinde bulunuyor. Bize borç teşkil et
memek, havadan bir para almak, memleketimize gelip girmesi velevki doğrudan doğruya 
Türk müesseseleri dahi olsa, düyunu umumiyenin dahi olsa, biz menfaatimize hadim ola
cağı için herhalde bir kârdır. Düyunu umumiye bu şekilde bu paraları almaya muvaffak 
olursa kendi namusunu ileri sürerek pek iyi bir şey olur kanaatindeyiz. Yoksa borç şeklin
de veririz derlerse biz almaktan imtina ederiz. Çünkü biz % 6 faizli altın istikraz edip de al
tını da bir yere yatıracak vaziyeti maliyede değiliz. İşte konferansın kırk gün devam eden 
mesaisinde gerek mesaili arziye, gerek adlî vesair mesail, kapitülâsyon mesaili gerek mesa
ili maliye ve düyunu umumiye hususunda vardığımız şekli heyeti umumiyesiyle muhtasa-
ran arz ettiğim şu çerçeve dahilindedir. Musul meselesi henüz halledilmiş değildir, yeni hal
ledilmeye başlanılmıştı, sureti hususiyede görüşülmüştür, arz ettim. İngilizler bunu ayrı bir 
şekilde halletmek üzere bir muhtıra vermişlerdir, biz de aynı suretle muhtıra vererek bu
nun bizde kalmasmı istemişizdir. Ve lüzum ve kanaatini izhar etmişizdir. Musul meselesi 
aramızda kavgalıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Cenup hudutlarına dair bir şey söylemediniz mi? 

HASAN BEY (Devamla) - Hayır, henüz zemini gelmemiştir. Görüşülmemiştir, efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Adalar meselesi... 

HASAN BEY (Devamla) - Adalar meselesi de, Musul ve adalar ve Cenup meselelerini 
konferansta hiç mevzuubahis etmemek için evvelâ aralarında bir ittifak yapmak istiyorlar. 
Fransızlar bu ittifaka girmek için Ankara İtilâfının mevcut olup olmadığı kanaatında bulun
dular ve buna dair Paşa ile temasta bulundular. Paşa Paris'e seyyahat ettiği zaman bu me
sele karşısmda kaldı zannederim. Binaenaleyh bu mesele ortaya atılmış olsaydı her üç me-
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sele mevzuubahis olmayacak şekilde müttehit bir cephe ile karşımıza çıkarak her üçünü 
tatmin edecek şekilde hallettirmek tarikini ihtiyar ediyorlardı. Paşa heyeti umumiyesi itiba
riyle müzakerattan içtinap ederek ve mukavelatın meri olduğunu ifade ederek bundan kaç
mış ve Fransızlar da Musul meselesinde İngilizlerle bir olmaktan ayrılmışlardır. Bugün İn
gilizlerle Musul meselesim" yalnız başımıza görüşüyoruz. Binaenaleyh o meseleye hiç temas 
edilmemiştir ve temas etmeye de imkân yoktur. 

Efendim bir istirhamım daha var. Burada Meclisi Âlinin münakaşatında vaki olan ba
zı ihtilâflar fevkalâde büyütülerek Lozan muhitine aksettirilmektedir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hangi mesele efendim? 

HASAN BEY (Devamla) - Her şey efendim. Hilâfet meselesi hakkmda, bilmem ne dere
ceye kadar doğrudur. Oraya birçok propagandalar geldi. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Mecliste o mesele mevzuubahis olmadı. 

HASAN BEY (Devamla) - Bendeniz, duyduğumu söyleyeyim de efendim. İstikrar yok
tur, ne olacağı belli değildir gibi hisler ve telakkiler yağıyor. Bunun biz derhal tesirini görü
yoruz. Binaenaleyh her zamandan ziyade cephemizin gayet müttehit olduğunu ve istikrarı 
tam mevcut olduğunu her vesile ile harice karşı izhar etmek mecburiyetinde bulunduğu
muz bir devirde olduğumuzu, yani bilfiil orada bulunan arkadaşlarınız olmak itibariyle siz
den rica ediyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Makamı Riyaset ve Hükümete söyleyiniz. 

HASAN BEY (Devamla) - Bunu başka bir şey halinde söylemiyorum. 

REİS - Rica ederim kesmeyiniz. 

HASAN BEY (Devamla) - Bendenizin şimdi maruzatım bundan ibarettir. Eğer arkadaş
lardan bir sual varsa cevabmı vereyim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Yemen'e dair bir şey konuşuldu mu? 

HASAN BEY (Devamla) - Aynen duruyor efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Mübadalei üseradan?.. 

REİS - Efendiler, malumu âliniz bir müzakere açılmış değildir. Hasan Bey sulh müza-
keratından gelmiştir ve burada beyanatta bulundu. 23 arkadaş söz aldı isimlerini kaydet
tim. Ben bunları bir sual telakki ediyorum. (Hayır sesleri) Binaenaleyh açdmış bir müzake
re yoktur. Eğer kabul ederseniz... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bü sual soracağım efendim. Beyefendi Lozan'dan buraya 
kadar niçin teşrtf ettiler? 

MUSTAFA BEY (Kozan) - Sualler sıra üe değü midü Paşam?.. 

REİS - Sıra iledü efendim. Yani müsaade ederseniz sual sorsunlar efendim, yümiüç ar
kadaşın sözü vardır efendim. Müzakereyi kabul etmedik. (Gürültüler) 

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarısahip) - Meclisin teamülü vardır, Paşa Hazretleri. 
Biz o sözü müzakere için aldık. Sual tarzında değüdü. 

REİS - Müsaade buyurunuz efendi hazretleri. Şimdiye kadar herhangi bü mesele hak
kında müzakere kabul etmediniz ki, bunları kaydedelim. Eğer kabul ederseniz onun üzeri
ne müzakere açarız. (Gürültüler) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Paşa HazreÜeri usule dair söz isterim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim, Meclisi Âlinizden 
hafi celse için istühamda bulunduğum zaman izah etmiştim ki, Heyeti Murahhasamız aza
sından Hasan Beyefendi Ankara'ya Meclisi ve Hükümeti cereyan eden müzakeratın teferru-
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atına varıncaya kadar haberdar etmek ve noktai nazarını anlamak için gelmiştir. Buna na
zaran Hasan Bey beyanatını bitirdikten sonra Heyeti Aliyenizin de hiç şüphesiz bu husus
taki münakaşatını da istima etmek lâzımdır ve zarurîdir. Binaenaleyh Reis Paşa Hazretle
rinin buyurdukları gibi müsaade buyurursanız söz isteyenler devam buyursunlar. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bendenizin usûl hakkındaki noktai nazarım şu idi. Ha
san Bey Lozan'dan buraya kadar gelmişlerdir. Tabiî ne için gelmişlerdir? Bu mesailin mu
ayyen bir kısmı vardır ki, gazetelerde görülmüş ve anlaşılmıştır. Hemen hemen halloluna
cak şekilde ve fakat hallolunamayan şekilleri hakkında da bazı noktalar vardır ki, bu nu-
kat hakkında Hasan Beyefendi Meclisi Âlinin katî mütalâatını öğrenerek ve katî fikir ve ka
naatim aşağı yukarı bir hudutta anlayarak ona göre arkadaşlarına malumat verecektir. 

Şimdi Meclisin, asıl kendisinin iştigal edeceği muallâkta kalan mesaili mühimme han
gileridir? Şurada bazılarını ifade buyurdular. Bunları ehemmiyetleri itibariyle tasnif de lâ
zımdır. Bu nukatı tabiiyi ve lâzım gelen malumatı alan Heyeti Vekile dün bunun üzerinde 
çalıştı ve gece düşündü. Komisyonları da vardır. Binaenaleyh bu hususa vakıftır. Binaena
leyh biz Hükümetten malî, iktisadî, adlî mesele için ve meseleyi umumiyei arziye için hal
lini, heyeti umumiyesi hakkında birer birer. Hükümeti, şerhi ile dinlemek isteriz. Hükümet
ten bunu öğrendikten sonra biz de fikrimizi söyleriz. (Doğru sesleri) (Bravo sesleri). 

REİS - Otuz imzalı bir takrir vardır, müsaade ederseniz okuyayım. 

1 Kânunusani 1339 

Riyaseti Celileye 

Murahhasımız Trabzon Mebusu Hasan Beyin izahatım kemali dikkat ve ehemmiyetle 
dinledik. Bu izahata göre İcra Vekilleri Heyeti son ve katî kararını verdikten sonra Heyeti 
Umumiyeye tevdi ve orada müzakere ve intaç edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep 

Ali Cenani 

Gaziantep 

Kılıç Ali 

Hakkâri 

Mazhar Müfit 

Bitlis 

Derviş 

Cebelibereket 

İhsan 

Gelibolu 

Celâl Nuri 

Siverek 

Bekir Sıtkı 

Urfa 

Ali Saip 

İzmir 

Hamdi Namık 

Kozan 

Mustafa Lütfi 

Çorum Karahisarısahip 

Sıddık Ali 

İzmir Trabzon 

Tahsin Recai 

Çorum Bitlis 

Ferit Meclis dikte vermez. 

İlyas Sami 

Saruhan Saruhan 

Avni Mustafa Necati 

Burdur Bursa 

Soysallı İsmail Suphi Muhittin Baha 
Aydm Maraş Ardahan Bolu 

Esat Arslan Hilmi Abdullah 

Adana Konya Niğde Saruhan 

Zamir Kâzım Hüsnü Vehbi Reşat 

Ertuğrul Cebelibereket Edirne Kütahya 
Ahmet Hamdi Faik Faik Cevdet 

Sivas Antalya 
Naki Rasih 
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HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Sivas) - Efendim, Salâhattin Beyefendinin 
mütalaatım ve takrir mevaddım izah eden arkadaşların noktai nazarlarım dinledikten son
ra şunu arz etmek isterim ki, Heyeti Vekile dün saat ikiden gecenin onuna kadar Hasan 
Beyefendiyi müstemirren dinlemişlerdir. Bilâinkıta Hasan Beyefendinin Meclisi Âlinize va
ki olan mufassal izahatının aynını Heyeti Veküe de izah buyurmuşlardır. Vaktin geç olma
sına mebni tehiri celseye mecbur olduk. Bugün Hasan Beyefendinin buraya gelerek bir an 
evvel Heyeti Aliyenizi haberdar etmesi ve vaziyeti teşrih etmesi lüzumunu gördük. Bugün 
de Heyeti Âliyenize geldik. Bugün Hükümet Heyeti Veküe halinde müzakere ederek nukat 
üzerinde kanaaüarını tespit etmiş değildir. O itibarla Hükümet namma Heyeti Vekile namı
na şu nokta şöyledir, bu nokta böyledir, şu, şu haldedir demek vaziyetinde olmadığımı ke
mali teessürle arz ederim. (Tehir ederiz sesleri). 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) - Gelecek celsede söylersiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendün, maruzatımdan anlaşıldı ki, henüz Heyeti 
Vekile hatta münakaşatını ikmal etmemiştir. Şu halde Hasan Beyefendiyi yarın da dinleyip 
münakaşa etmek zarureti vardır. (Doğru sesleri). O itibarla Hükümet namına bugün de be
yanatta bulunmaktan bizi mazur görmenizi. (Çarşambaya hazır olunur sesleri). 

REİS - Efendün, otuz imzalı takrüi tekrar okuyoruz, dinleyelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim; bu takririn mealini şekli hükümetimizle 
mütenasip bulmuyorum. Çünkü, İcra Vekilleri Heyeti bizden veçhe alacak, efkârımızı din
leyip kararı katî verecek. İcra Veküleri Heyeti bü şeye karar verdi, Heyeti Celile bu kararı 
tasvip etmedi, tasvip etmediği takdüde ikinci bü karar vermeye sevketmek, evvelki kararı... 

SIRRI BEY (İzmit) - Olabilü efendim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - İnayet buyurunuz efendim, abesle iştigale sevketmek 
demek olacaktır. Evvel Beevvel Heyeti Celile Heyeti Ve kileye veçhesini versin (Hayır sesleri, 
gürültüler). İnayet buyurun efendim, heyeti mütehassısa ârâyı topladığı zaman. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Heyeü Vekile, heyeti mütehassısadır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Heyeü Celileye muzlim kalmış bir nokta varsa izahı
nı isteyebilüsiniz, karar atiye bırakılır. Evvel beevvel Heyetin kararını toplar, İcra Vekilleri 
o temayül daüesinde bü proje yapar, onu arz ederken Heyeti Celile ya kabul eder, ya et
mez. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Son söz Meclisindü. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Son sözü İcra Vekilleri buradan alır. İcra Vekilleri bu
gün yapacağı şeyi yarın bozmak doğru değüdü. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - Niçin bozmasın, bozsun. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Efendüer, o vakit veçhenin manasını değiştirirsiniz. 
Son söz Meclisin. Böyledir. (Gürültüler) Rica ederim, gürültü yapmayınız. Ben size ilmî 
noktai nazardan arz ediyorum. İstüham ederim dinlesinler. Efendiler, Heyeti Veküe bizim 
mevkiimizde bulunuyor. Heyeti Vekile bizden daha ziyade - bizim fikrimizden - tenevvür 
ederse fena mı olur? Veçheyi nasü alacaktır? Veçheyi alabümek (Gürültüler) Veçheyi alabil
mek için son sözüm ki bu oluyor. Heyeti Celilede muzlun bü nokta kalmamıştır. Hasan Be
yi nasü ki Heyeü Vekile dinlemişse Heyeti Celile de öyle dinledi. Heyeti Celile bu yüzden He
yeti Vekileye veçhe verü. Heyeti Vekile de bu daüe dahilinde fikrini yürütür. Binaenaleyh 
bu takrüüı reye vazına lüzum yoktur. 

REİS - Efendim, Heyeti Veküe Reisi, henüz Avrupa'dan gelen murahhasımızla kâfi de
recede münakaşa edip katî bir netice istihsal eylemediğini söylediler. Soma İzmü Mebusu 
Tahsin Beyle Otuz Rüfekasmın bü takrüi var. Bu takrüde deniliyor ki, bir kere mesele Hü
kümetçe intaç edüsin. (Reye sadaları) 
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NECATİ BEY (Saruhan) - Efendim, Hüseyin Avni Beyin noktai nazarına karşı müdafa
amız vardır. (Müzakere kâfi görüldü, bir kişi söz söyleyebilir sesleri). 

Müsaade buyurunuz efendim, Hüseyin Avni Beyin noktai nazarına karşı müdafaamız 
var. Hükümet bu noktai nazarda bize irae etmeye mecbur olduğu noktalar var. Tabiidir ki, 
memleketimizin vaziyeti hakkında bizim de bir görgümüz olmak lâzım gelir. Hasan Beye
fendi, Lozan'daki gördüğünü, Avrupa'daki noktai nazarını anlatmıştır. Fakat bugün kuvvei 
maliyemiz nedü? Ordumuzun kuvveti nedü? Erkânı Harbiyemizin bu merkezde fikri nedir? 
Diğer hususatta Hariciye Veküimizin kanaati nedü? Bunu bilmedikten soma ben nasıl doğ
rudan doğruya mütalaamı dermeyan edebilirim? 

Binaenaleyh Heyeti Vekileye veçhe verebilmek için evvelâ onun noktai nazarını dinle
riz. Ve ancak her meselede karar verecek olan Heyeti Cehledir. Yani biz demiyoruz ki, He
yeti Vekile karar versin, bize gelsin, karar vermek salâhiyeti Heyeti Umumiyeye aittir. Onun 
içindü ki Heyeti Vekiledeki arkadaşlarımızın - vaziyeti umumiyeyi tespit ettikten sonra -
noktai nazarını anlamak isteriz. (Reye sesleri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Evet hani demincekki maru
zatıma ilâveten Hüseyin Avni Beyin beyanatına da cevap vermek mecburiyetindeyim. 

Hüseyin Avni Bey buyurdular ki Meclisteki azâ, Hasan beyefendinin beyanatı üzerine 
tam veya noksan gördükleri nokta üzerinde serbest münakaşa etmelidü. Heyeti Vekile on
dan mülhem olarak müzakeratma devam etmelidir. Ve bu veçhile karar ittihazı taksü edi-
lü ve bü daha değişmez dediler zan ederim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Meclise gelir demiştim. 

RAUF BEY (Devamla) - Evet gelir, Meclise verir dediler ve bu suretle arzu buyururlar
sa münakaşaya devam ederiz. (Hayır sesleri) Müsaade buyurunuz. Bu değü ise yalnız bir 
nokta üzerinde heyeti murahhasamızdan gelen bü telgrafı Meclisi Âlinize arz edip mütala-
atımı almak zarureti vardır. Cevap vermek için, o nokta üzerinde maruzatta bulunabilmek 
için bunu takrir edin, geleceğim, maruzatta bulunacağım. 

REİS - Efendim İzmir Mebusu Tahsin Bey ve otuz refikinin takriri. Yani İcra Vekilleri 
son bü şekü ve karar tespit ettikten sonra Meclise gelmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edümiştir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Reis Paşa Hazretleri karar yoktur, yanlışlık vardır 
efendim. 

REFİK BEY (Konya) - Son ve katî karar olur mu böyle? 

REİS - Efendim bu takrü üzerine üç beş kişi söz söyledi, reyi âlinize koydum. (Gürül
tüler, karar yoktur sesleri). Efendim dinleyelün. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim, Heyeti murahhasa 
Reisi İsmet Paşa Hazretlerinden aldığım ve müstacelen cevaba intizar ettiğini bildüdiği bir 
telgrafta Adlî kapitülasyonlara yakından temas eden meseleyi Heyeü Vekileniz tetkik etti. 
Ve Heyeti Âlinizin de bu noktadaki fikri de anlaşıldıktan soma cevap verebileceğiniz için ve 
bugün cevap verümesi lâzım geldiğinden bü kararımızı - yalnız bu hususta - kalmak mec
buriyetini gördük. O da malumuâlüıiz müttefikler Hasan Beyefendinin izah ettiği gibi me-
hakimle hâkimler bulunsun, şu olsun bu olsun tarzında bü çok teklifleri vardır ve musir 
bulunuyorlar. İsmet Paşa Hazretleri diyorlar ki ben şahsen mahakimimizde ecnebi hâkimi 
istihdammm aleyhindeyün (Biz de öyle sesleri) ancak, esasen Adliyemizde bazı teşküât, ten
sikat yapmak zaruretini hissediyorsak ve buna haricin hiç bü müdahalesi olmadan müşa
virler celbi suretiyle teslıü ve teminini düşünüyorsak buna karşı da şündiden teşebbü al
mak - kendi tarafımızdan teşebbüs almak - ve hususî mukavelelerle temin edip cihana üân 
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etmekle sulh olsa da, harp olsa da harice karşı kuvvetli görünürüz bu adlî hususta efendi
ler. Bu vaziyeti Heyeti Vekileniz tetkik etti. Hulâsai tetkikat İsmet Paşa Hazretlerinin bu dü
şüncesinin, kendi taraftar olmamakla beraber bilistişare kabul ettiği halde hasıl olan fik
rin; yani düşmanlarımızın musırran talep ettikleri tehlikenin mündefi olacağına Heyeti Ve
kile kani olmadı. Heyeti Vekiîenin tetkikatından çıkan hulâsa şudur: Düşmanlarımız bizim 
Adliyemizin teşkilâtında bizim memurlarımız olarak ecnebilerin teşkilât yapmasını, müşa
vere yapmasını da istemiyorlar. Yalnız hüküm ihdasmda âmili müessir olacak, karar sahi
bi olacak Hıristiyan ve ecnebiler istiyorlar. Halbuki bu tarzda müşavirler celbi onların ar
zusunu tatmin edemeyecektir. Diğer cihetten ayrıca şimdi okuyacağım bir cihet vardır ki 
Adliye Vekili Bey ariz. amik şekilde noktai nazarım beyan etmişlerdir. Kanunlarımızda ba
zı tadilâta, yani daha amelî şekle ifrağ etmek ihtiyacı varsa - ki biz kendimizin ihtiyacı ol
duğunu idrâk ediyorsak yani ecnebilerin, Hıristiyanların himaye etmek için değil - böyle bir 
müşaviri şimdiden kendi tarafımıza davet etmekte muhassenat vardır. Onların bize cebren 
musırran teklif ettikleri bir şekil vaki değildir. Bunu bir tedbir diye arz etmiyorum efendi
ler. Üç cümle ile, müsaadenizle telhis etmek lazım gelirse bizim mahkememizde görmek is
tedikleri ve görmeye çalıştıkları adaletsizlik, itimat buyurun bir çok hususatta Avrupa mu-
hakiminden kemali rezaletle ve tarife sığmaz bir cesaretle cereyan etmiştir (Bravo, alkışlar) 
ve buna şahit olmuşumdur. On sekiz sene Avrupa'da seyyahat eden bir arkadaşınız olmak 
itibariyle söylüyorum. Bazı vakayie şahit oldum. Binaenaleyh bu memleketi yakından tanı
makla müftehirim. Vallahi böyle bir işin cereyan edeceğini hazmedemedim. O kadar feci 
mahkemeden geçmek suretiyle adaletsiz çıkan kararlara şahit olmuşumdur. Belki hüküm 
giymeden bir takım yolsuzluk olmuş vakayi vardır. Binaenaleyh o itibarla pek ender insan 
çıkar ki hâkim huzurundan çıktıktan sonra onlardan bilmem adaletsiz ve kanun değiştir
miştir diye bir misal gösterebilirsiniz. Fakat Avrupa mahakiminde kendi milletlerininin is
yanını mucip olacak tarzda böyle bir hadisat vaki olmuştur ve buna ait vakayı vardır. Bun
lar hayatidir. O itibarla bizim mahakimimizin adaletine susuna busuna değil, doğrudan 
doğruya istiklâli adlîmize hücum etmek istiyorlar. Binaenaleyh müsaade buyurursanız ha
zırladığı asimi okuyayım. Üçüncü maddeyi okuyorum. 

(Üçüncü madde okundu.) 

Adedi : 99 

Vürudu Kânunuevvel 1338 

Madde 3. -

Bugün birinci tali komisyon Adliye mesailine başladı. Heyeti adliyemize unsuru ecne
bi ithali hakkında dün ayrı ayrı arz edilmiş olan teklif uzun münakaşa edildi. Kanunları
mızın Mecelleye müstenit ve zaman ihtiyacatı ile muvazi olarak yürümemiş ve hâkimlerimi
zin gayrı kâfi ve teşkilâtı adliyemizin yeni olduğunu iddia ettiler... Misaller gösterdiler Adli
ye Vekâleti müsteşarı Tahir Bey kuvvetle müdafaa etti. İddia ve misalleri çürüterek teklif
lerini prensip itibariyle ret eyledik. Noktai nazarımız arasında esasından ihtilâf olduğu der
piş edilerek evvel emirde işin hukuk müşavirleri arasında yani daha ufak komisyon halin
de müzakeresini teklif ettiler. Bu babda 99 maddelik mufassal bir teklif hazırlamışlar. He
nüz almadık. İtalyanlar, İngilizler aleyhimizdedir. Rayan bu işte İngiliz murahhasıdır. 

İsmet 

Yani mahkemelerde şu olsun. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) - Adliye Vekili muhteremini dinlemek isteriz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Heyeti Vekilede tekmil arkadaşların huzuriyle cere
yan eden meselede - ki Adliye Vekili Beyefendi de noktai nazarlarını ariz ve amik izah su
retiyle bizleri tenvir ettiler ve kararımızın ittihazında hiç şüphesiz âmil oldular - şöyle bir 
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cevap hazırladık. Fakat sizin kararınız olacaktır. Bu telgraf 29 tarihinde gelmiştir. Üçüncü 

maddeye cevap veriyorum : 

İsmet Paşa Hazretlerine, 

Madde 2. - Kanunlarımızın ihtiyacatı asriyeye göre tadiline esasen taraftarız. Herhan
gi bir devlet tebaasından mütehassısların lüzum görüldüğü takdirde malumatma müraca
at edebileceğimiz tabiidir. Ancak Teşkilâtı adliyemize ve Heyeti hâkime arasına hiç bir ec
nebinin kabulüne katiyen muvafakat edemeyiz. 

17 Kânunuevvel 1338 

Hüseyin Rauf 

İsmet Paşa Hazretlerine, 

Adlî kapitülasyonların yerine dermeyan edilen tekâlife karşı esasen mutasavver oldu
ğu veçhile bitaraf devlet tabiiyetinde bulunan hukukşinaslardan ıslâhatı Adliye için müşa
vir celbine teşebbüs edildiği takdirde müttefiklerin muzır tekliflerini dafi olacağı kanaatin-
da olmamakla beraber bitaraf devletlerin tebaalarından şimdiden hususî mukaveleler ak
dine salâhiyettar bulunduğumuz Heyeti Vekilece ve bugünkü 1 Kânunusani 1339 tarihin
de Meclisin hafi içtimamda tarafımızdan verilen izahat üzerine takarrür etmiştir. Bu husus
ta esasen sizce de musammem olduğu veçhile bunu akde geçirmemek ve resmî beyanatta 
bulunmamak lâzımdır. 

Hüseyin Rauf 

Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Vekâleti 

Mühür 

Bâlâdaki mukarreratı müstahrice aslına mutabıktır. 

ismet Paşanın noktai nazarım Heyeti Vekilenin müzakeresi esnasındaki nikatı nazarı
nı Adliye Vekili Bey arz edecektir. Bu babda eğer Heyeti Vekilenin kararını tasvip buyurur
sanız bu akşam cevap vereyim. 

RİFAT BEY (Adliye Vekili) (Kayseri) - Efendim senelerin teamül ve tekasülü ile uhudu 
atika namiyle adlî mahkemeler üzerinde mevcut kapitülasyonları kaldıracaklarını düveli 
müttefika teklif ediyor. Fakat onun yerme tadilen teklif ettikleri eski kapitülasyonlardan 
daha ağır olduğu tabiî Heyeti Celilenizin manzuru âlileri oldu. Bunda Bursa, İzmir, İstan
bul elhasıl üç yerde ekseriyeti hâkimi mecma usulü kabul edildiği vakit ekseriyeti ecnebi
lerden mürekkep Lahey'de müteşekkil beynelmilel mahkemenin tespit edeceği hâkimlerden 
istihdam edebileceğimizi teklif ediyorlar ve bu hâkimler yalnız dairei kazaları kendilerinin 
bulunduğu aynı şekildeki hâkimlerin dairei kazasında mahdut kalmayacak bilfarz Erzu
rum'da tevkif edilen bir ecnebi celbedildiği zaman 48 saat zarfında bu hâkimlerden birinin 
huzuruna girmek ve teslim etmek mecburiyetinde kalacağız. Soma bu hâkimler ecanibe 
karşı ahzı girift tevkif emri gibi bütün ecanip hakkındaki bu emirleri bu hâkimlere verecek
tir. Hâsılı bendeniz tetkik ettim. İkisini de mukayese ettim. Bilfarz eski kapitülasyonlardan 
daha ağır şekilde gördüm. Bilfarz eskiden dokuz saat buud ve mesafede konsoloshane 
mahkemesi bulunmayan bir ecnebi tebaasında herhangi bir şubece olursa olsun bizim 
mahkemelerimiz vazıyet eder, o işe bakarlardı. Fakat bu vaziyette her nerede olursa olsun 
o adam o mahkemenin nezdine getirilecek. Halbuki istiklâlin en mühim şeyi olan hakkı ka
zamızı doğrudan doğruya ecanibe terk edeceğiz. Tabiî bu şekilde kabili kabul değil. Sonra 
bizim mahkemelere karşı gördüğüm ve öğrendiğim doğrudan doğruya mantıkî çürüklü
ğümden ziyade sırf siyasî esbaptan dolayı müdahale etmek istiyorlar. Bilfarz beyanatların
da gönderilen notları okuyorum. Hâkimlerimiz gayet namuskârdır, afiftir. Şöyledir böyledir 
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deniyor. Fakat sizin kanunlarınız 1300 sene evvel hocalarınızın yapmış olduğu o asra mu
vafık içtihattan ibarettir. (Gürültüler) Binaenaleyh bugünkü ihtiyaca göre değüdü, diyorlar. 
Orada söylenen şeyi de söyleyim bendeniz. Efendün, bü kere bütün kanunlarımız ahkâmı 
şeriyeden alınmış değüdü. Fakat kavaidi umumiye ve hututu esasiye itibariyle diğer ka
nunlardan ayrı bü şey değüdü. Elimizde bulunan ticaret, belediye ve ticareti bahriye, usu
lü muhakeme kanunu (Ceza Kanunu Avrupa'dan sesleri) sonra yine kendilerinin gerek 
Fransa (Kotsivüinde) olsun, gerek diğer memleketlerin ve hükümetlerin kanunu medenile
rinde olsun, eğer hükümetlerin kanunu medenileri arasındaki fark ise bu her iki memle
kette mevcut ve her memleketin muhtelif teamüllerinden muhtelif ananattan ve kanaatlar-
dan toplayarak hepsinden bizim kanunu medenîmizi vücude getiriyor. Tabu bu ciheti mah
kemelerimizin iyiliği ve kötülüğünü ve bizim mahkemelerle ecanip mahkemesinin mukaye
sesini burada yapacak değüiz. Hatta öyle zannediyorum ki, bizim murahhaslarımız bizim 
müşavirlerimiz filanın katiline varıncaya kadar müdafaatlarını yapmıştır. Filanın kaatili 
kimdü? Hangi mahkeme yapmış? İstanbul'daki İngüiz mahkemelerini gördük. Bilfarz. İs
tanbul'da devam eden İngiliz mahkemelerinin fecayü vesairesine hepimiz şahidiz. Binaena
leyh bu şenaati biz de tespit ettik. Fakat öyle kalmıştır. Sonra Heyeti Murahhasanızın Lo
zan'a azimetinden evvel malumu âlileridir ki, yine Heyeti Celilenin tespiti ile ve hatta aza
dan üç zatın iştirakiyle istihzaratı sulhiye için bü komisyon toplanmıştı. Adlî kapitülasyon
ların yerine ikame edilecek herhangi bir şekü uzun uzadıya tetkik ve tetebbu etmişlerdü. 
Bunlardan bazı defa benim de iştüak ettiğim bu konferansta - hükmü kazamızın büâkay
dü şart hakkı kazamızın müstakü olmasmı kabul etmişlerdir. Bu noktai nazardan müda
faalarını yapmışlar. O vakit bazı tekliflerde bulunmuşlardı. Bizim heyeti teftişiyemiz içeri
sine ecnebi alabilü miyiz? Bu uzun uzadıya münakaşa edildi ve ekseriyetle reddedümişti. 
Evet yalnız bugün mahkemelerimizin son dereceyi bulduğu ve hiç bü yerinin kabüi ıslah 
olmadığmı ve her şeyinin mükemmel olduğunu iddia edenlerden değiliz ve daima bü takım 
kanunlarımızı tadü etmek için Garbın; Şarkın ulemasma müracaat etmek mecburiyetinde
yiz. İstihzaratı sulhiye komisyonu bitaraf devletlerden olmak şartiyle ecnebi mütehassıslar 
celp edip onların mütalâasının alınması ve kanunlarımızın tadilinde onların malumatından 
istüade edümesini tensip etmiştim. Bizim Adliye Müsteşarımız, İsmet Paşa Hazretlerini bu 
noktai nazardan tenvir etmişlerdü. Hakikaten bu işe ecnebüer kendileri de dahü olsa da ol
masa da bu ihtiyacı tespit edebüüiz. Fakat İsmet Paşanın buyurdukları gibi bizim bu he
yeti müşavereyi celbetmemiz veyahut celbe teşebbüs etmekliğimiz bunların bu tekliflerin
den feragati mucip midü, değü midü? Biz bunda tereddüt etkik ve öyle zannettik ki bu tek
liflerinden feragat etmemişür. Mamafih feragat edeceklerine kani iseler bitaraf hükümetler
den buraya ecnebi hukukşinaslarından bazfiarını celbe teşebbüs ederiz. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) - Beyefendi, ecnebiler bizi İslâhatı adliye için müşavir ola

bilecek erbabı vukuftan bazı zevat almamızdan sonra kendileri de bu meseleden dolayı bi

zimle uyuşmazlarsa bizim için acaba bü zararı var mı? 

RİFAT BEY (Devamla) - Büâkis. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) - Kanunlarımızı islâh etmekte ve tetkik etmekte vesaüede 

onların üimlerinden istifade hakikaten mahmul olan ilim adamlarım almakta istüade var 

mıdır? Ve siyasetimiz için almakta zarar var mıdır? 

RİFAT BEY (Devamla) - Bilâkis fayda vardır. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) - O halde bendenizce ıslâhatı adliyeye taraftar görünürsek 

zannederim Avrupa'yı, kendimize çekebüüiz efendün. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Veküe Reisi) (Sivas) - Hâkimi münferidi izah ediniz. 
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RİFAT BEY (Adliye Vekili) (Kayseri) - Telgrafın anlaşılmayan bir noktası vardı. Malumu 
âlileri bu üç yerdeki mahkemelerin ekseriyeti ecanibten olmasını teklif ediyorlardı. Teklif et
tiklerini mahkemenin ekseriyeti müçtemi olursa hâkim ecanibten demektir. Halbuki biz 
hâkimi münferitlik teşkilatmı tatbik ediyoruz. Bir hâkim olunca ve bu noktai nazarı kabul 
ettikten sonra doğrudan doğruya yani iştirak etmediğimiz bir ecnebi mahkemenin huzuru
na kendi tebaamızı da sevketmek mecburiyetinde kalacağız ki, o cihetten dolayı işaret et
miştim. 

HASAN BEY (Trabzon) - Onlar yalnız ecnebi davalarında, alâkadar bulundukları dava
larda, hazır bulunsunlar diyorlar. Türklerin davalarında da bulunsunlar iddiasında değil
dirler. 

RİFAT BEY (Devamla) - Hayır efendim, ben ona dair bir şey söylemedim. Tarafeynden 
birisi ecnebi veya Türk olduğu zaman hâkimin huzuruna gidecek değüdir. Velevki tarafeyn 
de bü olsun. Gerek müddei, gerek müddei aleyh... 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Zatı âliniz bu fikirde olduktan sonra Heyeti Vekile karariyle 
İsmet Paşa Hazretlerine yazdığınız telgraftaki ikinci fıkraya ne lüzum vardı. İsmet Paşanın 
fikrini teşviş etmektir bu. 

RİFAT BEY (Devamla) - Hay, hay. Onu çıkarabiliriz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekü) - Ona çok lüzum vardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, müsaade buyurur musunuz? Hâkimi mün
ferit bulunduğu zaman, buna imkân yoktur. Çünkü ... Huzuruna gitmekten bü fayda yok
tur. 

RİFAT BEY (Adliye Vekili) (Kayseri) - O fıkrayı kaldıralım efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) - Efendim, bütün mücadelâtımızın bü neticei kafiyeye 
iktiran edeceği dakikaları yaşıyoruz. İstiklâl mefhumunu ihlâl eden her kaydı kırmak az
miyle yaşayan bizlerden şu dakikada Başmurahhasınız Meclisin katî kararım almak isti
yor. Yani biz katî kararı ittihaz ettiğimiz dakikadan itibaren sair muallâk mesaüin heyeti 
umumiyesi hallolunursa bunda da katî karar karşısında belki bu meselei müzakeratı sul
hiyenin inkıtaına sebep olmuş olacaktır. Onun için heyeti murahhasamız Heyeti Muhtere-
menizden adlî kapitülasyonlar hakkında azamî ve asgarî mütalâtımz nedü diye verüen su
ale şu an içinde yapdacak, müzakere üzerine verüecek karar zannederim ki, milletin haya
tı, mukadderatı üzerinde çok müessir olacaktır. Ondan dolayıdır ki... 

YASİN BEY (Gaziantep) - Adliye Encümenine mi gitsin? 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) - Yasin Beyefendiye arz ederim, muhasım devletlerin 
bize teklü ettikleri şeraitin henüz ne olduğuna daü alelmüfredat bü malumatı ilmiyemiz 
yoktur. 

RİFAT BEY (Adliye Veküi) (Kayseri) - Bütün gazetelerde vardır efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz efendim; Meclis azalarının ben 
de dahil olduğum halde haberimiz yoktur. Şüahî malumat üe şöyle istiyorlar, böyle istiyor
lar diye muhtasar malumat üe bizden katî karar alınamaz. Katî karar alınabilmek için, bu 
böyle demek lâzımdır. Sonra efendüer, arz ediyorum, bu gibi mesaü heyeti umumiye müza-
keratında Refik Şevket'üı, Ali'nin, Veh'nin beyanatiyle hallolunur mesaili devletten değüdü. 
Ondan dolayıdır ki, üzerinde ince imali fikretmek ve kararı verüken evvelden her türlü ni-
katm üzerinde işlemiş bulunmak şartı esasîdü. Onun için bendeniz bu meselenin üzerin
de belki bü sene uğraşmış bü arkadaşınız süatiyle çok istirham ediyorum, nezaketi nazarı 
dikkate alınarak bütün Adliye Encümeni arkadaşlardan rica ediyorum - ben de dahü oldu
ğum halde - pek acele bü surette üç beş saatlik yarın sabah yetiştirilmek üzere bize yarın 
bu teklifi sabahtan versinler. Biz hemen müzakeresini yaparız ve biz de kararımızı verelim. 
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Çünkü katî kararımızı veriyoruz. Katî kararımızdan evvel de murahhaslarımız dönemez. 
Onun için, müşkül vaziyetten kurtulmak için, bendeniz müzakeratm çok ciddî olması ta
raftarıyım. Saniyen bunu evvelâ arz ediyorum, soma Salâhattin Bey biraderimiz bir nokta
ya gayet haklı olarak itiraz ettiler. Bizim umuru devletin her şubesinde müşavirler ve mü
tehassıslara ihtiyacımız vardır. Belki şubei askeriyemiz bundan müstağnidir. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) - O da muhtaç. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) - Onu bendeniz bilmiyorum. Gayet güzel buyurdukla
rı veçhile şayet siz muvafık görürseniz, kabul olunmazsa kaydiyle, şart koymak doğru de
ğildir. Hatta bu hususta Heyeti Muhteremeniz kendiliğinden aldığı bir ilham ile ecnebi mü
şaviri Ziraat Bankası için kabul etmiştir. Adliye Vekâleti için de evlâ bittarik vardır. Biz, biz
den yüksek kafaların malumatından muavenetinden müstağni değiliz. Bunu kabul edece
ğiz. Hüsnüniyet erbabı olursa ve hüsnüniyet erbabı olmayanların ve hüsnüniyeti suiistimal 
edenlerin kafasını kırmak da bizim vazifemizdir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - Hâkim olmamak şartiyle. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) - Zaten İsmet Paşa Hazretlerinin telgrafına dikkat bu-
yurulacak olursa muamelâtı idariye ve dahiliye tabiri var. Onun içindir ki hâkimiyet mese
lesi mevzubahis değildir. Bu noktai nazardaki mütalâa ta iştirak ederim. Hâkimi münferid 
hakkındaki itirazat Hüseyin Avni Beyin teklifi veçhile varittir. Nitekim o da çıkmıştır. O da 
müşavirleri sulh müzakeratı devam etsin mi, etmesin mi? Bir an evvel almak vazifemizdir, 
onu da teklif ediyoruz. 

İkincisi kararı katî meseledir ki, teklifat görülerek üzerinde imali fikir edilmeksizin ka
rarı katî verilerek Başmurahhasımızı diğer mesail hallolunduğu halde Meclisin kararı var
dır diye sulh konferansını kat'a mecburiyet hâsıl eylemek vaziyetinde bulunmamak için bu 
ciheti Heyeti Muhteremeye arz ediyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) - Efendim, Refik Şevket Beyefendhıin 
buyurduğu müzakerat tabiî Rauf Beyin, Ah Beyin beyanatı üzerine tenevvür eder, yani her 
şeyde öyle karar verilir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) - Resen değil. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurun efendim. Zannediyorum ki Refik 
Şevket Bey bu seferki beyanatı vaziyeti tenvir etmiştir ve bu hususta karar verilecektir. 
Efendiler, bu hususu Adliye Encümenine veriniz, tetkik etsinler,, münakaşa etsinler. He
yeti Umumiyeye getiriniz. Tab'edilsin, müzakere edelim. Bunların hepsi doğrudur, fakat; 
bunların hepsi olsun veya olmasın, bugün İsmet Paşa bizi bekliyor. Adlî istiklâlimize taal
luk eden bir meselei ilmiyede ben müşavirler almakta bu faideyi görüyorum. Heyeti Vekile 
de diyor ki, zannetmiyoruz ki o tehlikeyi defetsin. Fakat defedeceğinize kani iseniz alınız, 
diyor. İsmet Paşa Hazretleri ve biz Meclisinize geliyoruz ve diyoruz ki, İsmet Paşa müşavir
ler almak istiyorlar, biz asıl tehlikieyi defedeceğine kam değiliz ve böyle bir telgraf yazdım. 
Siz müşavirler almaya taraftar mısınız, değil misiniz? Buna Heyeti Celileniz cevap versin. 
(Taraftarız sesleri) Bunu bildirmekle İsmet Paşanın matlubu hâsıl olur. İkinci şıkkı, buyur
dukları gibi, bu gece toplansınlar; Adliye Vekili Beyefendi izahat buyursunlar. Yarın bize 
hulâsasını söylesinler. (Çok güzel sesleri) Fakat birinci şıkka derhal karar verilirse ben der
hal telgraf çekerim, vaziyeti hafifletiriz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Müşavir neye dair efendim, hâkimlerin nezdinde mi? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Okudum efendim, dinleye idiniz... 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hâkim raddesinde mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İsterseniz bir daha okuyayım. Şu halde anlaşıldı de
ğil mi efendim? Eğer Heyeti Âliyeniz şimdiden müşavir almakta muvafık veya mutabık ka-
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lırsanız İsmet Paşanın matlubu hâsıl olacaktır. Bu husustaki fikirlerinizi müstacelen bildi
riniz. (İstiyoruz sesleri, gürültüler, tayini esami ile sesleri) 

RİFAT BEY (Adliye Vekili) (Kayseri) - Efendim, böyle bir istirardan sarfı nazar, garbin 
hukuk şinaslarının malumatından istifade mecburiyetinde bulunduğumuzu arz etmiştim. 
Buna bugün de yarın da, on sene sonra da muhtacız. Binaenaleyh bunu uzatmaya mahal 
yoktur. Bu Refik Şevket Beyefendinin dediği gibi Adliye Encümenine veya diğer bir encü
mene havale edilecek bir teklif değildir. Bu bir prensip meselesidir. Ecnebi hâkimi kabul 
edecek miyiz, etmeyecek miyiz? (Hayır sesleri) Yok eğer edecek olursak teferruatı hakkmda 
şu veya bu şekilde olsun diye encümene gider. Orada onun teferruatı müzakere ve tespit 
edilir. Bugün ise bir ecnebi hâkimi bilâkaydü şart istihdam etmeyeceğiz. (Etmeyeceğiz ses
leri) Böyle olduktan soma müzakereye bile hacet yok. Sonra arkadaşlardan bazıları tered
düt ediyorlar ve soruyorlar. Halbuki bu gelecek müşavirler idarî vazifeyi haiz değillerdir. 
Yalnız vekâleti tenvir edeceklerdir. Yani kanunların tadili ve islahı için bir heyeti müşave
redir. Bundan başka bir şey değillerdir ve aynı zamanda hiç bir salâhiyetleri yoktur. (Reye, 
reye sesleri) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Müsaade buyurulursa bendeniz bir nokta hakkındaki şüp
helerinizi izale etmek istiyorum. Zannetmem ki aramızda hiç bir kimse hakkı kazamızı tak
yit edecek bir şey kabul etsin. Yalnız bunu kabul etmemek için muhataplarımızı ilzama ça
lışırken onlara kuvvet verecek bir hadiseye meydan vermekle davamızı kazanmakta müş
külâta duçar oluruz, zannediyorum. Bütün vekâletler için ecnebi mütehassıslar getirtmek 
mecburiyetindeyiz. Fakat Ziraat Bankası hakkındaki kararımızı verdiğimiz zaman Adliye, 
Dahiliye ve diğer müessesat için mütehassıs getirmiş olsaydık o vakit belki bugünkü tehli
keyi görmezdik. Fakat bugün kapitülasyonlar meselesi mevzubahis olurken ve bizim üç 
mmtakamızda muhtelif mahkemeler teşkil olunacağı yolunda müzakere cereyan etmiş ve 
bir noktada dayanmış kalmışken doğrudan doğruya bize adliye mütehassısı gönderin de
mek bilmem nasü olur? Eğer onların talebi vaki olmaksızın bizim tarafımızdan böyle bir ta
lep vukubulsaydı ve bu, hususî bir mahfilde veya bir komisyonda dahi olsa bittabi karşı
mızdaki insanlar bizim kara gözlerimize aşık olmadığı ve bizim söylediğimiz sözleri hüsnü 
telâkki eden kimseler olmadığı için... 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Tenvir edeceğim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) - Rica ederim efendiler, bir gün evvel mevcut kavanini-
mizin, mahkemelerimizin adaleti tevzie kâfi olduğunu söylerken ve yalnız ufak tefek neva-
kısı varsa da, bu gibi nevakıs sizlerde de mevcuttur derken bir gün sonra da nevakısı adlî
miz vardır, işte biz de bunun için mütehassıslar celbedeceğiz dersek, onlar da bize sizin 
dünkü sözünüzle, bugünkü sözleriniz arasında tenakuz vardır diyebilirler. Binaenaleyh siz 
mütehassısları celbedip adliyenizi ıslah edinceye kadar biz de tebaamızın hukukunu mu
hafaza için nasıl ki gümrük meselesinde beş sene gibi bir kayıt koyuyorlar. Buna da ne ma
lum böyle bir kayıt koymayacakları ve biz buna ne cevap vereceğiz, kabul edecek miyiz? 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) - Bravo Hakkı Hâmi Bey. Çok mühim meseledir 
bu. 

HAKKI HÂMİ BEY (Devamla) - Onun için efendiler, biz mütehassıslara muhtacız. Fa
kat İngilizlerin teklifleri üzerine korkarak değil. Biz sureti katiyede mahkemelerimizde istik
lâl ederiz. Ve kimseyi müdahale ettirmeyiz. Bu esas kabul edildikten soma yani esasatı sul
hiye, mukaddematı sulhiye bittikten soma sureti hususiyede ihtiyacımızı söyler ve isteriz. 
Fakat böyle bir şeye yanaşmazlar iken bizim müşavirlere ihtiyacımız var ve hüsnüniyetimiz 
vardır, demek adliyenizin çürüklüğünü zımnen kabul etmektir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bi
naenaleyh bu, sulhu takrip değil teb'id edecektir. Bu noktadan çok tehlikelidir. İsmet Pa-
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şanın noktai nazarı tamamen hatırımda kalmadı. (Mahkemeleri ilga etmek şartiyle) kaydı 
var zannederim. Esasen bu teklifimiz kabul edildikten sonra bizim bu kararımıza hacet bi
le yoktur. Biz parayı verdikten soma istediğimiz yerden getireceğiz ve filân vekâlete müte
hassıs isteriz diye taahhüdatı düveliyeye niye güelim, rica ederim. Bugün sulh müzakeratı 
cereyan ederken ve adlî kapitülasyonlar meselesi mevzubahis olurken herhangi bir müte
hassısı adlî celbetmeye kıyam etmek hasımlarımızın noktai nazarmı daha ziyade teyit et
mek demektir. Bu itibarla tehlikelidir. Onun için bendeniz sureti katiyede müşavir ve mü
tehassısların celbi meselesinin bugün mevzubahis edilmesinin muzır olduğunu ve bunun 
doğru olmadığının İsmet Paşaya tebliği kanaatındayım. Amma Heyeti Celüeniz rey verüse, 
o başka. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Sivas) - Efendim, Hakkı Hami Beyin buyur
duğu nikat Heyeti Veküede mevzubahis oldu ve üzerinde münakaşa cereyan etti. Bü defa 
şunu söyleyeyim ki, İsmet Paşanın teklifinde, devletlerin teklifi üzerine komisyonlar veya 
encümenlerinde veya Heyeti umumiyede görüşerek muahedeye koymak şeklinde değüdü. 

İBRAHİM BEY (Mardin) - Bu da olmasın. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Tamamiyle aksidü. (Gürültüler) İsmet Paşanın istih
daf ettiği gaye; bunlar adlî kapitülasyonlarda ısrar ediyorlar, inkıta tehlikesi vardır, ben 
mahakimde ecnebi hâkimlerin kullanılmasının katiyen aleyhindeyim. Yine diyorlar ki, ben 
müşavirlerle görüştüm. O da bu mesele cereyan ederken biz kendüiğimizden eğer atiyen ad
liyemizde bazı teşkilât ve tadüâta ihtiyaç ve lüzum varsa ve bunun için ecnebi kullanacak 
isek bitaraf memleketlere mensup bu gibi mütehassıslarla burada kontratolar yapalım. Bu
nu yapmakla sulh olsa da olmasa da harice karşı hüsnü tesüi olacaktır diyor. 

Heyeti Vekileniz, bunu uzun boylu konuştu, görüştü, aynı zamanda Hakkı Hami Be
yin dediği noktai nazar da mevzubahis oldu. Neticede dedik ki, biz bu teklifi kapitülasyon
lar hakkmda hâkim sokmak noktasından onların teşebbüslerine mani bü teklü görmedik. 
Herhalde Adliye Vekili Beyefendinin lüzum gösterdiği veçhile ki, Heyeti Veküede de göster-
mişlerdü, atiyen müşavir alacaksak ve İsmet Paşa da bunda fayda görüyorsa bunu müna
sip görürüz. Kendisine deriz ki, biz bunu hâkim meselesini defedecek katî bir tedbir olarak 
görmüyoruz. Fakat almanızda da mahzur görmüyoruz; işte bu şekh Heyeü Âliyenize arz 
ediyorum. Tekrar ediyorum, bu konferansta muahedei düveliye şeklinde yahut hususî bü 
encümenden alınacak bü kararla, alınacak bü müşavü değüdir. İsmet Paşa Hükümetimiz 
namına kontrato yapacak ve bittabi bu hususî olarak bitaraf devletierle olacak. İşte mese
le budur. Anlamadığınız cihet varsa Adliye Veküi izah etsin. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bendeniz o kanaattayım ki, Hükümet beyhude yere bizi işgal edi
yor. İsmet Paşanm işaratında idareten böyle yapmak buyurduktan soma bu meselede Mec
lisin noktai nazarmı almak beyhudedü. Eğer mahkemeler meselesi mevzubahis olsaydı, o 
vakit Hükümetin gelip bizim reyimizi alması icap ederdi. Mademki mahkemeler mevzuba
his değüdü ve yalnız müşavir almak meselesi ortada mevzubahistir. Bunu talep etmek hiç 
de doğru değüdü. (Gürültüler) Her memleketin tarihi adlîsine vakü olanlar bihrler ki, daha 
meşrutiyette Kont İstrorog namında bü adamı getirdik. Üç sene hizmetimizde kullandık. O 
vakit biz bü hükümete karşı bü taahhütte mi bulundu idik? Yoksa bunu kendi kendimize 
mi yapmıştık? Çok teessüf ederim ki, orada bulunan Adliye Müsteşarı, İsmet Paşayı bu hu
susta tenvü etmemiştü. Yani biz bü zamanlar sırf adliyemizde olan noksanları ikmal etmek 
için Kont İstrorog namında büisini hizmetimize aldık ve onun üç sene zarfında verdiği lâ
yihalardan istüade ettik ve o vakit hiç bü devletin taahhüdü altına girmedik. Mademki bu
nun masebakı vardır, bunu alırız ve yapabüüiz diyebüülerdi. Öğrenmeye hiç lüzum yoktur. 
Hükümet bunu yapacağı zaman Meclisi Mebusamn reyini almamıştır. (O zaman Meclis 
başka şeküde idi sesleri) Sözüm bundan ibarettir. Biz beyhude üe iştigal ediyoruz. 
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ÖMER MÜMTAZ BEY (Ankara) - O Meclisin icraî salâhiyeti yoktur. İcraî salâhiyet ken
dinde olduğu için o Hükümet yapmıştır, fakat bu Meclisin kuvvei icraiye hakkmı da unut
ma. 

SIRRI BEY (Devamla) - Bendeniz, İktisat Vekâletinde bulunduğum zaman içimizden 
Kafkasya'ya giden Server Bey arkadaşımıza oradan madeniyat için, ormanlar için Rus mü
tehassısları getirmesine dair kendisine salâhiyet vermiştim. 

Dr. FUAT BEY (Bolu) - Bütçede tahsisatı var mı idi. 

SIRRI BEY (Devamla) - Bütçe meselesi... 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Bütçede bunun tahsisatı yok
tur. 

SIRRI BEY (Devamla) - Öyle değil efendim. Bütçe meselesi mevzubahis olamaz. Mese
leyi mugalataya sevketmiş olursunuz. Mesele müsteşar getirebilir miyiz, getiremez miyiz? 
Getirmek herhalde usulü maslahata muvafık olmak için bunu Meclisi Âliye getirmek lâzım 
gelir mi, gelmez mi? Bunu Heyeti Vekile Meclisi Âliye böyle meseleleri Meclise arz etmiyor 
musunuz demesinler için bir cemile makamında buraya getirmiştir. Ben böyle telakki edi
yorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendiler, eğer Sırrı Bey arkadaşımızın buyurdukla
rı vak'a Heyeti Âliyenizi beyhude yere işgal ettiğimizden dolayı arzı itizar ederiz. 

Eğer Sırrı Beyin bu beyanatı âlileri, Meclisi Âlilerini fazla iştigal etmişlerse kendi de in
saf buyururlar; kendileri itizar buyururlar. Soma efendiler Kont İstroroğ'dan bahis buyur
dular. Müsaade ederseniz bu Kont İstroroğ Meclisi Mebusanın müşavirlik hakkında yapmış 
olduğu bir kanun mucibince memur edilmiştir. Sırrı Beyefendi idareten yapsınlar dediler. 
Meclisi Âliniz idareten yapsınlar derseniz baş üstüne yaparız. İsmet Paşanın telgrafını He
yeti Aliyenize okudum. Hükümetin ve Meclisin kararım istiyor. Onun için Heyeti Alinize gel
dik. Bundan başka beş müşavir kontratı yapacağız. Bütçeden para vereceğiz şayet bunu 
yapmamış olsa idik, bizi bihakkın tenkit ve mahkûm edebilirdiniz. Biz zamanınızı izaa et
mek için gelmedik. Bize tevdi ettiğiniz emaneti suiistimal etmemek için geldik. 

REİS - Müzakerenin kifayeti hakkında bir kaç takrir var. Evvelâ müzakerenin kifayeti
ni reyi âlinize vaz edeceğim. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın müza
kerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Mütehassısı adlî celbinin muvafık olup olmadığının reye vaz'mı tek
lif eylerim. 

Bitüs 
Yusuf Ziya 

Riyaseti Celüeye 

Müzakere kâfidir. Eğer bu şekilde müşavir alınması ecanibin ısrarım defe kâfi ise hü
kümetin teklüi mucibince Heyeti Veküeye salâhiyet itasım teklif ederim. 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Riyaseti Celüeye 

Hükümet makinesinin tekemmülü emrinde asker şuabatı hükümet için olduğu veçhi
le kavanin ve muamelâtı adhyenin ıslahı emrinde de muahedeye dere edilmemek ve hükü
meti müliyemiz tarafından hususî mukavele üe hizmeti devlete alınmak üzere bitaraf devlet-
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lere mahsus ecnebi mütehassıslarından münasip müşavir celbi hususunda sulh heyeti 
murahhasa riyasetine salâhiyeti lâzıma itasını teklü ederim. 

Mersin 

Salâhattin 

(Doğru sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Müsaade buyurun anlaşılmadı. Efendün, takrü İsmet Pa
şa Hazretlerinin teklü ettiği şeyin alelıtlak bilâkayıt heyeti murahhasa reisimiz bunları ba-
mukavele almaya mezun olsunlar. Yani kayıt ve şarta müteallik değüdü. Lüzum görürse 
bunu yapabüü. 

REİS - Bü takrü daha var. 

Riyaseti Celüeye 

Mesele tenevvür etü. Her şeye idaremizde mütehassıs ve âlim müşavülere muhtaç ol
duğumuzda ittifakımız vardır. Heyeti Vekilenin müşaviri adlî hakkındaki kararı esasen şar
ta muaüak olduğundan aynen kabuliyle murahhasamız İsmet Paşaya tebliğini teklü ede
rim. 1 Kânunuevvel 1339 

Bursa 

Operatör Emin 

REİS - Bunların hepsini hulâsa buyuracak olursanız,Heyeti Vekile Reisi diyor ki bizim 
başmurahhasamız indelicab Büyük Mület Meclisi Hükümeti, dahüine ecnebi hükümetle
rinden mütehassıs celbedebüü mi? Edemez mi? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bütün takrüler 
de heyeti umumiyesi itibariyle bundan ibarettü. Binaenaleyh reyi âlinize koyuyorum. Bü
yük Millet Meclisince bü mahzur yok mudur? Yani buraya mütehassıs celbi kabul edüiyor 
mu? Edümiyor mu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Paşam öyle değil. İsmet Paşaya bu hususta salâhiyet 
vereceğiz. Öyle reye koyun. 

(Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takrüi tekrar okundu). 

REİS - Evvelâ Yusuf Ziya Beyin takrüini reye koyacağım. Yani mütehassısı adlî celbe-
düecek mi? Edilmeyecek mi? Ben bunu reyi âlinize koyuyorum. 

HÜSREV BEY (Trabzon) - Efendün meseleyi teşa'ub ettirmeyelim. Mesele gayet basit -
tü. Zan ederim en doğrusu yazılan cevabı reye koyalım. Yani bu cevabı yazalım mı? Yazma
yalım mı? Keyfiyeti reye koyun hükümetin evvelce tekfif ettiği şeyi tadil etti cevabı paşa haz
retleri reye koysun, kabul edelim. Bitsin gitsin. 

REİS - Müsaade buyurursanız bü de hükümetin teklü ettiği bü tezkere vardır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hükümet teMifini tadü edecekti. Etti ise reye koyunuz. 

Kabul edelim efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Sivas) - İsmet Paşa Hazretlerine biz bunu va
ki görmüyoruz. Yani tehlikeyi vaki görmemekle beraber teklifleri musip gördük. Bu suretle 
harekette serbest ve salâhiyettarsınız. (Bunu reye koyunuz sesleri). 

REİS - Bunu reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın, ekseriyetle ka

bul edilmiştir. 

REİS - Efendün, celsei hafiyeden celsei aleniyeye geçümesüıi kabul edenler lütfen el 

kaldırsm. Kabul edümiştü. 
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(Dosyada Mevcut Takrirler) 

Riyaseti Celileye 

Mesele tenevvür etti. Her şubei idariyemizde mütehassıs ve âlim müşavirlere muhtaç 
olduğumuzda ittifakımız vardır. Heyeti Vekilenin müşaviri adlî hakkındaki kararı esasen 
şarta muallâk olduğundan aynen kabulü ile murahhasımız İsmet Paşaya tebliğini teklif 
ederim. 

1 Kânunusani 1339 

Bursa Mebusu 

Operatör 

Emin 

Riyaseti Celileye 

Bu mesele için re'sen müzakereye lüzum yok idi. Halbuki gerek müddei Salih Efendi
yi ve gerek Muhittin Baha Beyi istima ettik. Muhittin Baha Bey de işin derhal mahkemei 
aidesine evrakın tevdiini talep etmiş olmasına binaen, ortada bir de şubece halli iktiza eden 
bir şey kalmamıştır. Muhittin Baha Bey hakkındaki masuniyetin refi ile evrakın takibatı ka
nuniye ifa edilmek üzere adliye vekâletine irsalim teklif ederim. 

1 Kânunusani 1339 

Saruhan 

Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Mütehassısı adlî celbinin muvafık olup olmadığının reye vazını teklif 
eylerim. 

Bitlis 

Yusuf Ziya 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 

Eğer bu şekilde müşavir alınması ecanibin ısrarını defe kâfi ise hükümetin teklifi mu
cibince Heyeti Veküeye Salâhiyet itasmı teklif ederim. 

Gelibolu 

Celâl Nuri 

Riyaseti Celileye 

Hükümet maküıasının tekemmülü emrinde ekser şuabat hükümet için olduğu veçhi
le, kavanüı ve muamelâh adliyenin ıslâhı üzerinde de muahedeye dere edümemek ve hü
kümeü milliyemiz tarafından hususî mukavele üe hizmeü devlete alınmak ve bitaraf devlet
lere münhasır olmak üzere ecnebi mütehassıslarından münâsip müşavir celbi hususunda 
sulh heyeti murahhasa riyasetine selâhiyeü lâzime itasım tekhf ederim. 

Mersin 

Salâhattin 

Riyaseti Celüeye 

Ortada bü cürüm varsa Meclisin teşekkülünden evveldü. Bunun usulen bü şubeye git
mesi lâzımdır. Mademki Muhittin Baha Bey şubeye gitmeyip de doğrudan doğruya mahke
meye tevdüni resmen talep etmiştir. Şu halde şubeye gitmesine de mahal yoktur. Binaena-
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leyh haklarında lâzım gelen muhakemenin cereyanına müsaade edilmesi lüzumunun reye 
vazı ile ruznameye geçilmesini teklü ederim. 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 

(Mahremdü) 

İcra Veküleri Heyeti 

Riyaseti Celileye 

Murahhas Trabzon Mebusu Hasan Bey Efendinin beyanatı üzerine İzmir Mebusu Tah
sin Bey Üe Rüfekası tarafından verilip 1.1.1339 tarihli hafi celsede kabul edilen takrü su
reti musaddakası leffen takdim kfiindı efendün. 

1.11.1339 

Kâtibi Umumî 

Recep 

Riyaseti Celileye 

Murahhasamız Trabzon Mebusu Hasan Beyin izahatını kemali dikkat ve ehemmiyetle 
dinledik. Bu izahata göre İcra Vekilleri Heyeti son ve kati kararını verdikten sonra heyeti 
umumiyeye tevdii ve orada müzakere ve intaç edilmesini arz ve teklü ederiz. 

İzmü Siverek Gaziayıntap Karahisarısahip 

Tahsin Okunamadı Kılıç Ali Ali 

Çorum Gelibolu Gaziayıntap Saruhan 

Sıddık Celâl Nuri Ali Cenani Avni 

İzmit Bitlis Çorum Trabzon 

Hamdi Derviş Ferid Recai 

Urfa Hakkâri Ardahan Aydm 

AÜ Saip Mazhar Müfit Hümi Esat 

Bursa Maraş Burdur Saruhan 

Muhittin Baha Arslan İsmaü Suphi Soysalh Mustafa Necati 

Kozan Cebeli Bereket Edüne Cebeli Bereket 

Mustafa Lütfi İhsan Faik Faik 

Ertuğrul Saruhan Niğde Konya 

Ahmet Hamdi Reşat Vehbi Kâzım Hüsnü 

Bolu Adana Kütahya Antalya 

Abdullah Sabri Zekâi Haydar Rasim 

Sivas 

Taki 

Kabul edümiştü. 

1 Kânunusâni 1339 

Kâtip 

Hüseyin Hüsnü 

(Mahremdü) 
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İcra Vekilleri Heyeti 

Riyaseti Celilesine 

İcra edilen müzakerat neticesinde heyeti celilelerince başmurahhas İsmet Paşa Hazret
lerine "Teklifinizi, tehlikeyi dâfi görememekle beraber musip gördük. Bu surette harekette 
serbest ve selâhiyettarsiniz" şeklinde cevap yazılması hakkındaki teklifi samileri 1.1.1339 
tarihli içtirnada heyeti umumiyece kabul edilmiştir efendim. 

1.1.1339 

Umumi Kâtip 

Recep 

İsmet Paşa Hazretlerine 

Madde 2. - Kanunlarım izm içtihadı asriyeye göre tadiline esasen taraftarız. Her hangi 
bir devlet tebaasından mütehassısların lüzum görüldüğü takdirde mütalâa tına müracaat 
edebüeceğimiz tabiidir. Ancak teşkilâü adliyemize veya heyeti hâkime arasında hiçbir ecne
binin kabulüne katiyen muvafakat edemeyiz. 

17 Kânunuevvel 1338 

Hüseyin Rauf 

İsmet Paşa HazreÜerine 

Adlî kapitülasyonların yerine dermeyan edilen tekâlife karşı esasen mutasavver oldu
ğu veçhile bitaraf devlet tabüyetinde bulunan hukuk şinaslardan ıslâhatı adliye için müşa
vir celbine teşebbüs edildiği takdirde, müttefiklerin muzır tekliflerini dâfi olacağı kanaatin
de olmamakla beraber, bitaraf devletler tebaalarından, teklifi devletleri veçhile ve tarafınız
dan müşaviri adliyelerle şimdiden hususî mukaveleler akdine salâhiyettar bulunduğumuz 
heyeti vekilece ve bugünkü 1 Kânunusani 1339 tarihinde Meclisin hafi içümaında tarafı
mızdan verüen izahat üzerine takarrür etmiştir. Bu hususta esasen sizce de musammem 
olduğu veçhüe bunu ahde geçümemek ve resmî beyanatta bulunmamak lâzımdır. 

Hüseyin Rauf 

Mühür 

Balâdaki fıkarat 

aslma mutabıktır. 

Adedi : 99 

Vürudu : Kânunuevvel 1338 

Madde 3. - Bugün büüıci tali komisyon adliye mesailine başladı. Heyeü adhyemize un
suru ecnebi ithali hakkmda dün ayrı ayrı arz edilmiş olan teküf uzun münakaşa edüdi. Ka
nunlarımızın mecelleye müstenit ve zaman ihüyacatı ile muvazi olarak yürümemiş ve hâ
kimlerimizin gayri kâfi ve teşkilâtı adliyemizin yeni olduğunu iddia ettiler. Misaller göster
diler. Adliye Vekâleti Müsteşarı Tahü Bey kuvvede müdafaa etti. İddia ve misallerim çürü
terek tekliflerini prensip itibariyle red eyledi. Noktai nazarlar arasında esasından ihtilâf ol
duğu derpiş edüerek, evvel emirde, işin hukuk müşavüleri arasında, yani daha ufak komis
yon hafinde müzakeresini tekhf ettiler. Bu babta 99 maddelik mufassal bü teküf hazırla
mışlar. Henüz almadık. İtalyanlar, İngilizler aleyhünizdedir. Rayan bu işte İngüiz murahha
sıdır. 

İsmet 

441 

TBMM KUTUPHANESI



I. Dönem Z. C. 
C. 26S.141,171 

3.1.1923 

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

REİS - İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyefendi, mesaili ha-
riciyei siyasiye hakkmda beyanatta bulunacaklardır. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. (Sivas) -
Muhterem arkadaşlar; bundan evvel münasip fırsatlardan ve fâsüalardan istifade ederek 
Heyeti Aliyelerine bühassa Lozan Konferansında cereyan eden müzakeratın hututu esasi-
yesine ait malûmatı arz etmiştim. Bugün Lozan Konferansı ki -Milletimizle muhasımları 
arasında sulh akdi için müzakerat ile meşguldür- İçtimainin kırk dördüncü gününü idrâk 
ediyoruz. Son yübaşı münasebetiyle iki gün için yapılan tatil ve hafta başlarındaki mûtat 
fasılalar haricolmak üzere Konferans mütemadiyen mesaisine devam etmiştü. Bundan ev
velki mâruzâtlarında müzakerenin tarzı idaresi ve vâsd olduğu hudutiarı o zamanki son 
malûmata göre izah etmiş ve mesaüi o noktada bittabi bırakmak mecburiyetini hissetmiş
tim. Son maruzatımdan bugüne kadar mesailin heyeti umumiyesinde pek esash farklar ol
mamakla beraber Konferans muhitinde daha fazla bir asabiyet, daha hâd denebüecek bir 
vaziyet hâsü olmuştur. Bu itibarla Heyeti Aliyenizi uzun bü zaman tasdi etmiş olmazsam 
cereyan eden müzakeratı kısa üadelerle ve maddeler üzerinde bugünkü vâsd olduğu dere
celeri bü kere daha Heyeti Âliyenize arz ve izah etmeyi faydalı görüyorum. Tensip buyurur
sanız bu nikat üzerinde kısa izahatta bulunurken icabeden noktalarda büaz maziye rücu 
hasü olacaktır. 

Bu hususta gerek İcra Veküleri Heyeti Reisi bulunmak ve gerekse umuru hariciyenizin 
mesuliyetini mütaahhid olmak itibariyle bâzı izahat itasım zaruri görüyorum. Efendim; her 
şeyden evvel huzuru âlinizde ve bu tarik üe dâhü ve harice karşı ilân etmek zaruretini his
settiğim bü nokta ve pek mühim bü nokta vardır. Lozanda mületimizi temsü eden ve faali
yetleri zati âlüerince malûmolan Heyeti Murahhasamızın son günlerde itimatnamelerinin 
derecei ehemmiyeti mevzuubahsolmaya başlamıştır. Hiç şüphe etmeyin arkadaşlar, bunda 
da bü maksadı mahsus var. Güya bizim Murahhaslarımızın salâhiyetleri kâfi derecede de
ğilmiş. Efendüer cihan bümelidü ki. Sulh Konferansında Türkiye halkını temsü eden Mu
rahhaslarımızın itimatnameleri, bü masa etrafında toplanan diğer milletlerin murahhasla
rının itimatnameleri derecesinde vâsık ve salâhiyeti kâmileyi haizdü. (Hay hay sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Halbuki onlar halklarının tercümanları değüdü. Bizimkiler 
ise halkın tercümanıdırlar. 

RAUF B. (Devamla) - Diğer mesele efendim; Heyeti Murahhasamız meyanında bulunan 
Hasan Beyefendinin, evvelce de arz ettiğim gibi, bükaç gün devam edecek olan tatilden bi
listifade muhaberatı telgrafiyede mâruz kaldığımız müşküât yüzünden bâzı hususatın te-
ahhuruna mâni olacak bü tedbü olmak üzere Ankara'ya gelmesinin de suitefsire yol açtı
ğını hissediyorum ve bunu muhaliflerünizüı, muhasımlarımızın güya Heyeti Murahhasamı
zın muvazzaf oldukları mesaüi halletmek selâhiyetleri olmadığı tarzında tefsü etmelerine 
sebebiyet verdiklerini görüyorum. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Lord Curzon Paris'e nasıl gitti? 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF B. (Devamla) - Evet Salâhaddin Beyefendi; Lord 
Curzon nasü tatüden istifade ederek Paris'e gitmiş ise, nasü Fransız Murahhasları tatüden 
istifade ederek Hükümet merkezleriyle temas mecburiyeti görmüşlerse, Murahhasımız Ha
san Beyefendi de bu fırsattan büistifade merkezi hükümete gelip bâzı nıkat üzerinde görüş
mek ve bizzat bâzı vesaiki göstermek, tetkik etmek ve telgraf muhaberatının müşküâtına 
bu yolda çaresiz olmak için gelmiştir ve efendüer Hasan Beyefendüıin Ankara'ya muvak
kat bü zaman için gelmesi Sulh Konferansında hiçbir veçhile müessü olmamıştır. 
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Bu mukaddimeden soma arkadaşlar; Konferanstaki mevzuu müzakereyi teşkü eden 
mevadda geçiyorum. Malûmuâliniz müzakeraün küşadında Rumeli'deki Edüne hudutları
mızdan işe başlanmıştı ve o zaman arz etmiştim -ki hatırmızdadır- Karaağaç'ı bize verme
ye muvafakat göstermiyorlar. Bu vaziyet el'an bakidir. Edirne'nin bir mahallesi olan Kara-
ağaç'ın, Edirne için iktisaden bir hayat meselesi olan Karaağaç'ın Edirne'ye mensub oldu
ğunu el'an itiraf etmiyorlar. Ümid ediyoruz ki, binnetice bu kadar müşkil münakaşattan 
sonra bu hakkı tasdik ve teslim edeceklerdir. Bu münasebetle müzakeratta. Garbi - Trak-
ya'daki Misakı Millîmizle muayyen olan ve inşallah tahakkuk edecek olan ârâyı umumiye
ye müracaat meselesi rnevzuubahsolmuştıır. Noktai nazarımız Heyeti AÜyelerince malûm
dur. Garbi - Trakya'da İslâm, akalliyet halinde değil, ekseriyet halindedü. Her yerde, her 
meselede ekseriyetin hakkı mahfuz olmalıdır. Biz bu ekseriyetin, bu ekseriyeti kaimenin iz
har edecekleri reyin muhterem addedümesini istiyoruz ve bundan başka bü şey istemiyo
ruz. Bugüne kadar buna da evet dememişlerdü. Bu hususta da ümid ediyoruz ki, hak ve 
hakikat düsturlarına tamamiyle mutabık olan bu noktai nazarımızı hüsnütelâkki edecek
ler ve binnetice orada en acı işkencelere mâruz kalan ahalü İslâmiyeyi hakkı tabüleri olan 
izharı reyden men etmiyeceklerdü. Efendiler, İngiltere Hariciye Nazırı Lord Curzon'un riya
set ettiği komisyonda mevzuubahsolan bu iki nokta bu derecede kalmıştır. BUâhara güm
rük mesailinin müzakeresine başlanmıştır. Bu meseleyi evvelce arz etmiştim. Şimdi de tel-
hisan arzına lüzum gördüğüm cihetle tekrar ediyorum. Mukabü tarafın teklifleri evvelâ iki 
sene müddetle rayiç usulünü vasati yüzde dört zamla ve yüzde yümiden fazla Resim alma
mak, saniyen iki sene zarfında Türkiye'nin hazırlıyacağı tarüe onlara tebliğ olunacak. Bu
na itiraz ederlerse mesele hakeme havale olunacaktır. Tarüe yüzde on beş üâ yüzde yünü 
arasında olacak ve on beş sene mer'i olacaktır. Mukavelâtı ücariye müzakeresine başlan
makla beraber îtilaf olunamazsa veya onlar vazgeçmek isterlerse on beş sene o tarüeye de
vam edebüeceğiz. Memnuiyet olmamak, en ziyade naüi müsaade millet muamelesi yapmak, 
ithalât ve ihracat için istisna yapmamak, dâhilde mümasüi olmıyan eşyadan İstihlâk Res
mi almamak teklifini vaz'etmişlerdir. Buna mukabü biz halihazır dahiü tarifelerinin beş se
ne müddetle tatbiki ve iki sene zarfında yeni bü tarüe hazırlayıp bunun üzerine her devlet
le münferiden mukavelei ticariye müzakeresine güişip memaliki dâhilinde istihsal edilen 
eşyadan aynı Resmi almak ve tarafeyn yekdiğerine en ziyade naili müsaade millet muame
lesi tatbik etmek ve bize mahsus altın ihracının ve müsküatın memnuiyetüıi idame, Resme 
tâbi eşyayı tasrih ve beş sene için ticaret mukavelelerini akdetmekle muhafazayı düşün
dük. Hukuku mütesaviye ve mütekabile üzerine gümrük usulü hakkındaki iddiamızı esas 
itibariyle tervicetmekle beraber muvakkat bü rejimden bü usulden bahsettiler. Gümrük 
kapitülâsyonlarmm lağvına mukabü, devletlerin ayrı ayrı ve şimdiki tarÜelerimizde bâzı ta
dilât yapmak şartiyle bü taraflı ticaret mukaveleleri yapüması hususunu müzakerat esna
sında mevzuubahsediyorlar ve bize karşı, buna mukabü en ziyade mazharı müsaade dev
let muamelesi yapmak istiyorlar. Yani efendiler şekü budur. Muahedenin metni aslisine 
gümrükler hakkında kapitülasyonlar mülgadır, diye bü kayıt koymak esasında müttefik 
kalmıyor. Mukabil tarafın istedikleri buna mukabü bizim mevcut tarifemizi arz ettiğim esas 
dahüinde olmak ve hazflarında tadüât yapmak üzere beş sene için kendüerine bü mukave
le üe bağlı kalmamızı istiyorlar. Onlar ise bize, kendilerinin diğer devleüere en ziyade maz
harı müsaade olan devlete verdikleri şeraiti tatbik etmek istiyorlar. Bu suretle bu yapüan 
mukavele bü taraflı oluyor. Biz beş sene için onlara bağlı kalıyoruz. Onlar ise bize beş se
ne için en ziyade mazharı müsaade bü devlet muamelesi yapmakla mükellef bulunuyorlar. 
Her halde bunu şeraiti mütekabile esasma muhahf görüyoruz. 

Maliye, düyunu umumiye, tazminaü şahsiye mesailine gelince : Evvelce harb esnasın
da ecnebilerin zararlarının tazminini talebettikleri halde harb ve işgalden mütevellit teba-
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amızın zararlarının tazminini kabul etmiyorlardı. Son günlerde bunu kabule mütemayildir
ler. Bu kadar fark vardır. 

Ecnebi zararlarının Irak ve Suriye gibi bizden infıkâk edecek olan araziye teşmilini ka
bul etmiyerek, yalnız Türk Hükümetine aidiyetini talebediyorlardı. Şimdi bu zararların ora
lara da teşmilini kabul ediyorlar. Tahribat ve saire gibi efal ve harekât burada mevzuuba
his değildir. Bu teklif, yalnız tekâlifi harbiye; müsadere gibi tedabiri cebriyeye şâmildir. 
Şimdiye kadar Türkiye'de kalan ecnebilerin duçar oldukları zararlar, gerek Hükümet teda
biri zecriyesinden ve gerek alelıtlak eşhas muamelâtı hususiyesinden mütevellid olsun; ev
vela Hükümet tarafından tazmin ve badehu alâkadarandan Hükümetçe tahsil olunmak lâ
zımdır, diyorlardı ve bu noktada ısrar ediyorlardı. Son günlerde bize, kabulünü imâ ettik
leri şekle göre; hususi zararlar Hükümete aidolmayıp, Hükümetin bu hususta tedabiri se-
rîai adliye ve idareyi ittihaz edeceğini taahhüdetmesiyle iktifa olunması tarzındadır. Bun
lardan maada alelıtlak düyunu umumiye mesailinde, Harbi Umumideki düyunumuz da dâ
hil olduğu halde bizden ayrılacak olan memleketlerde düyunun taksimini teklif ediyoruz. 
Yalnız Harbi Umumiden evvelki düyunun taksimini kabul ediyorlar, ayrıca birinci tertip ev
rakı nakdiye karşılığı olan altınların Düyunu Umumiyeye iadesini talebediyoruz, muvafa
kat etmiyorlar. İşgal masrafı istiyorlar, biz kabul etmiyoruz. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Biz kendilerini balmumu ile mi davet ettik?. 

RAUF B. (Devamla) - Yunanlılardan tamirat istiyoruz, muvafakat etmiyorlar. 1918'den 
itibaren ecanibin harbden evvel zararlarının tazminini talebediyorlar. Biz, hâlâ tahtı idare
mizde bulunan memleketlerdeki ecanip zararlarının, mütekabil olmak şartiyle, tazminim 
kabul ediyoruz. Tazminatı şahsiye için muhtelit mahkemeler istiyorlar, reddediyoruz. 

Akalliyetler meselesi, Bulgar ve Ermeni heyetleri, itirazatımıza rağmen Tâli Komisyon 
ruznamesine ithal edilmek suretiyle istima edilmişlerdir. Müsaade buyurursanız bu nokta 
üzerinde Heyeti Aliyenize bâzı tafsilâtı mütemmime arz edeyim. 

Efendiler; akalliyetler mesailini müzakereye memur olan Tâli Komisyonda sabık vatan
daşlarımızdan ve tahsilini, irfanını ve hayatını bu milletin nân ve nimetine medyun bulu
nan... (Kahrolsun sadaları) Ve her ırka ve her dine mensup insanların Türkiye memalikin-
de din, ırk farkı gözetilmeksizin en ziyade müsavi muameleye tâbi tutulduklarına canlı bir 
misal teşkil eden esbak Hariciye Nazırlarından Noradonkiyan... (Lanet olsun sesleri) Sulh 
Konferansına müracaat etmiş ve Ermeni akalliyeti namına Konferansta istimaını talebetmiş 
ve Konferans maalesef bunların noktai nazarlarını kabul ederek Tâli Komisyonda istima 
edilmişlerdir. Buna agâh olan Murahhaslarımız ve Müşavirlerimiz derhal komisyonu terk 
etmişler ve Komisyon ve Tâli Komisyon Riyasetlerine verdikleri protestolarla bir şartla Er
menilerin istismama taraftar olduklarını söylemişlerdir. 

Efendiler; o şart da şudur : Diğer memaliki İslâmiye vardır ki akalliyet değil, halkın ek
seriyeti kahiresi İslâmdır. 

RASİH Ef. (Antalya) - Hindistan'dan da İngiltere bir heyeti murahhasa getirse ya... 

RAUF B. (Devamla) - Bulgaristan'da, Sırbistan'da ve Yunanistan'da tasviri çok elîm 
muamelâta tâbi Müslümanlar vardır. Bundan başka Ermeni Akalliyetini kabul eden İngiliz 
Hariciye Nazırının Hükümet ettiği arazide hakkını senelerden beri müdafaa eden ve kan 
akıtan İrlanda Milleti var, eğer bunlar da davet edilirse... (Bravo, sesleri) Ve aynı prensibe 
ithal edilerek istima edilirse, biz de Ermenilerin istimaına muvafakat ederiz, demişlerdir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

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

RAUF B. (Devamla) - Arz ettiğim ekseriyet kahire ile meskûn islâm bilâdında dâhildir. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - Ermenileri malûmat kabilinden dinlemişler. 

RAUF B. - Efendiler, murahhaslarımız, Heyetimiz - ki tekrarından hazzı vicdanî duyu
yorum - amali milliyemizi müdafaada, hakikaten kudret göstermişlerdir ve murahhasları
mızın bu protesto neticesi olarak Ermeniler, Tâli Komisyonda istima edilmiş olmakla bera
ber İngiliz Hariciye Nâzın, "protesto ettiniz, mesele kapanmış addolunabilir" ifadesiyle işe 
nihayet vermek isterniştir. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Ermenileri de aldatmak için... 

RAUF B. (Devamla) - Malûmuâliniz arkadaşlar; biz mevcut bir Ermenistan tanıyoruz 
ve istiklâlini haiz bir Ermenistan tanıyoruz ve onun da merkezî idaresi Erivan'dadır. Meya
nemizde münakit mukavelât, muahedat dolayısiyle hudut ve arazisi malûmdur. Bunun ha
ricinde ne bir Ermenistan ve ne de Ermenileri temsil edecek bir heyeti murahhasa tanımak
ta mazuruz ve imkân da görmeyiz. Malûmuâlileri Düveli Müttefika murahhasları akalliyet-
ler bahsine lisanî, ırki akalliyetleri de ithal etmeye çalışmışlardır. Heyeti Murahhasamız bu 
baptaki izahatlariyle bunu yalnız gayrimüslimlere dal olduğunu kabul ettirmişlerdir. Gay
rimüslimlerin askerlikten istisnası için tarafeyn, noktai nazarlarında sureti katiyede musir
dirler. Muhterem arkadaşlar; Düveli Müttefika, Türkiye'de sakin ve Türk Kavanmine riayet 
etmek ve gayeleri ve duyguları bir olmak şartiyle her an müsavi muameleye tabi tutulmuş 
olan Hıristiyanlann bugün hâmisi kesilmişler ve iddia ettikleri şekil; müsavi muameleye tâ
bi tutunuz diyorlar. Bu bunların formülüdür. Efendiler, müsavi muameleye tâbi tutun de
dikten soma bize hitabederek yine diyorlar ki, bu efendiler çalışacaklar, para kazanacak, 
servet ve saman sahibi olacaklar... 

RASİH Ef. (Antalya) - Nüfusları günden güne artacak. 

RAUF B. (Devamla) - Ve siz Türkler; bunların haricî tesirata kapüarak, dâhilde ika ede
cekleri fesatları kapatmak ve bunları kurtarmak perdesi altında memleketlerimize taarruz 
edecek ecnebileri defi ve tenkil etmek için ölmek vazifesiyle mükellef olacaksınız, diyorlar. 

REFİK B. (Konya) - Türk milleti var karşılarında, Babıâli yoktur. 

RAUF B. (Devamla) - Efendiler; eğer müsavat varsa bu tarzı teklifle müsavat arasında
ki tezadı kâmili, müsavata kaani olan beşeriyetin vicdanına havale ediyoruz. 

Diğer bir talepleri daha vardır, efendiler; akalliyeüerin himayesi için memleketimizde 
Cemiyeti Akvam tarafından bir sefir bulundurmak istiyorlar. Bittabi bu da sayam kabul gö
rülmüyor. 

İmtiyazatı mezhebiye, affı umumi, Ermeni eytam ve eramilinin iadesi gibi bâzı munzam 
mesaii vardır ki, bunlarla uğraşılıyor. Müşahit sıfatiyle gelen fakat her nasdsa mesailimize 
fiilî olarak müdahale etmekte olduğu anlaşdan Amerika Murahhası Mister Çayüdis, Tâli 
Komisyonda güya tehcir edilenlerin ve muhaceret edenlerin evlerine avdet ve mülklerine ta
sarrufları icabettiğine dair bir muhüra vererek muhacirlerin avdeti meselesini mevzuubah-
setmiş. Bittabi kabul etmiyoruz. Yunanistan Mümessili Venizelos Amerika Murahhasının 
bu iddiasına istinaden esasen mübadelelerini kabul ettiği Rumların iadesini teklife kadar 
cesaret alıyor. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Kabul etmiyoruz. 

RAUF B. (Devamla) - Amerika Murahhası akalliyet hususunun murakabesini de teklif 
ediyor. Bittabi kabul etmiyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Ektikleri şeylerin çiçekleridir. Bunların ika etmedikleri 
cinayet mi kaldı? 

RAUF B. (Devamla) - Bundan soma arkadaşlar Boğazlar meselesi geliyor. Eğer müsa
ade buyurursanız ve fazla vakit ziyamı mucibolmazsa bu meseleyi arkadaşlarımla biraz ma-

445 

TBMM KUTUPHANESI



ziye rücu ederek düşünmeyi, tetkik etmeyi, asıl bugünkü şekli hakikisiyle tesbit edebilmek 
için faideli görüyorum. (Hay, hay, sesleri) 

Efendiler, boğazlar hakkında müttefiklerin metalibatma esas teşkü eden ve illet olarak 
ileriye sürdükleri hâdiyesi biraz tetkik etmek lâzımgelir. Malûmuâlinizdir ki Harbi Umumi
ye Avrupa'da başlandığı anda Alman İmparatorluğuna mensup ve o zaman (Goben) ismini 
taşıyan ve bugün Türkiye Donanması meyanmda bulunan (Yavuz Sultan Selim) namiyle 
mâruf harb sefinesi Bahri Sefid'de İngiliz Donanmasının elinden kurtulduktan soma Os
manlı sularına gelmiş ve Çanakkale Boğazından girmiştir. Efendiler bu hâdiseye şahsan bu 
arkadaşınız çok yakından temas etmiştir. Maruzatım icabederse vesaikle ispat edilecek de
recede kuvvetlidir. Yavuz'un boğazdan girmesi, o zamanki İngiliz Hükümetince kendüeri le
hinde tarafımızdan gösterilmiş bir hareket gibi telâkki edilmiştir. O zaman Hariciye Nâzın 
bulunan (Edvar Grey) o zamanki Londra Sefirimize bu tarzı hareketimizden memnuniyetle 
bahsetmiştir. Yavuz boğazdan girdikten soma Hükümetimiz derhal Almanya Hükümetine 
müracaatla, Yavuz'un Osmanlı Donanmasına ilhakı için mubayaasını teklif etmiş ve o yol
da muamele yaparak Osmanlı Bayrağını çekmiştir. Efendiler bu mesail Hukuku Düvelce 
sarihtir. Yavuz, Alman Sancağı altında bulunduğu müddetçe, 24 saat limanlarımızdan is
tifade edebilir. Esbabı mücbirei fevkalade olursa bu zaman, sularında bulunan Hükümetin 
muvafakatiyle temdidedüebüir. Alel husus mubayaa ettikten ve bu gemi bizim malımız ol
duktan soma hiçbir kimsenin hakkı itirazı kalmaz. Niçin mucibi itiraz olmuştur? Efendiler 
o zaman Rus Çarlığı Hariciye Nazırı bulunan Müsyo (Zinoviyef), Yavuz'un Osmanlı Donan
masına ilhakiyle Karadeniz'de Rus Donanmasına tehlike teşkil edeceğini gören Zinoviyef, 
İngütere Hükümetini protesto etmiş ve onun üzerine derhal İngütere Donanması harb Uân 
etmeden hah sulhda bulunduğu bü zamanda Çanakkale Boğazmı abluka etmiştü ve Ça
nakkale Kumandanlığına, o zaman İngiliz Donanmasının Bahrisefid Kumandanı bulunan 
Amiral (Milen) tarafından bü ültimatom verilmiştir. Ültimatomda, eğer Türk sefaini Harbi-
yesi karasularından harice çıkarsa ateşle mukabele görecek, demiştü. 

Efendiler, bu suretle muhasamayı Türkler mi üân etmiş oluyorlar? Bu suretle Türkle
re karşı vaziyeti hasmane alan - bu maruzatımdan sona - kimler oluyorlar? (Hiç şüphesiz 
İngilizler sesleri) Bu izahatı verdikten soma efendüer, boğazlar meselesinde başta İngilizler 
olmak üzere müttefiklerin müddeiyatı; Türkler, mukarrerati düveliyeyi suüstünal etmişler -
dü, diyorlar. Çünkü Yavuz'un boğazdan gümesine muvafakat etmişlerdü. İşte bundan son
ra boğazların kapalı olmasma tahammül edemeyiz, diyorlar ve sakıt İngüiz Reisi Vükelâsı 
Loid Corç harbte ve mütarekeden soma son günlere kadar, sakıt oluncaya kadar bu nok
tayı esas ittihaz ediyor. Bu nokta üzerine Boğazlarda, hak taleb ediyor. İngiliz efkârı umu-
miyesine bu hakayıkı Üade etmeden Türkleri, devletlerin itimadmı suüstünal etmiş ve vazi
fe nâşinas olarak gösteriyordu. Bu mâruzâtımdan sonra siz arkadaşlarım anlıyacaksmız ki 
Türkler vazüelerini yapmışlar ve haklarım istimal etmişlerdir. 

Türkler, ferden mület olarak, hükümet olarak kendüerinüı taahhütlerini - hayatları pa
hasına olsa dahi - ifa etmekle müftehü ve mâruf bü mülettü. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Türklerin kabahati, fazla dürüst olmalarıdır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Ve muahedata daima sadık kalmalarıdır. 

RAUF B. (Devamla) - Mamafih arkadaşlar biz, Çanakkale ve Karadeniz boğazlarının ci
han iktisadiyatına olan tesüüıi müdrikiz. Boğazlar vasıtasiyle Karadenize hemcivar olan 
devletler, o devletlere biz de dâhil olduğumuz halde, münasebatı iktisadiye hususunda, ha
yatı umumiyei cihan noktai nazarından, diğer müeli mütemeddine de alâkadardır. Biz, on
ların da bu mesele üzerinde alâkadar olmasmı hüsnükabul edecek kadar geniş düşünen 
bü mületiz. Bu itibarla Misakı Mülîmizde Boğazların münakalâtı bahriyeye serbest ve kü-
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şade olmasını kabul ettik. Ama arkadaşlar, dedik ki : "Makam İmâfeümiz olan İstanbul'un 
ve İstanbul'dan tabiatm ayıramıyacağı Marmara Denizinin, emniyeti şartı esasidir." Bugün 
de bu kanaatimizde musirriz. Marmara ve İstanbul'un emniyetini kâfıl tedabiri bize ibraz 
ve bizi ikna ettikleri anda Boğazların münakalâtı bahriyeye küşade olmasında bizce muci
bi ihtilâf bir nokta kalmaz. Bundan evvelki Heyeti Umumiyeye mâruzâtımda; muhtelif eş
kâlin mütekabilen teklif edilmiş olduğunu arz etmiştim. Müzakeratm son şekli budur. Müt
tefikler gayriaskerî addedilen mehatıkı kontrol etmek istiyorlar. Biz, arazi üzerinde kontro
lü, kabul etmiyoruz ve edemiyoruz. Buna mukabil, biz İstanbul ve Marmara'nın emniyeti
ni kâfil tedabiri, kâfi görmüyoruz. Boğazlar kapanmadıktan sonra vâki olacak teminatı; biz 
şu şekilde görüyoruz : Harb ve darbe kaadir gemilerin geçmesi halinde Boğazlar mıntaka-
sında, Marmaras havzasında, İstanbul havalisinde Çanakkale ve Karadeniz Boğazları mın-
takasındaki sahaya, her ne sebep ve hareketle olursa olsun, bu muharip sefain tarafından 
taarruz vâki olursa muahedeye vazıühmza devletler bu taarruzu defi ve tenkil etmek için 
bizimle münferiden ve müştereken hareket etmek mecburiyetinde kalacaklardır. 

Bununla beraber arkadaşlar, bunu, en iptidai bir hakkı tabiî görüyoruz. Biz geniş bir 
düşünce ile; Boğazlarm münakalâtı bahriyeye küşadını kabul ettikten soma, bir sabah 
kalktığımız zaman çoluğumuzun, çocuğumuzun düşman topları ve ateşi altında helakini 
görmeyi bittabi kabul edemeyiz. Efendiler, bunun arz ettiğim tarzda böyle teminatsız olmı-
yacağını maatteessüf temin etmek imkânı münselıbolmuştur. Çünkü mütarekeden sonra
ki hâdisat bunları bize göstermiştir. Alelhusus İstanbul ve civarındaki menatıkı Düveli 
Müttefika işgal ve bitaraf ilân ettikten sonra Düveli Müttefika; Boğazlarm, Averof ve Yunan 
donanmasına üssü bahrî olmasma müsaade etmişler ve İstanbul'dan geçerek Samsun gi
bi, İnebolu gibi, şirin kasabalarımızın ve gayrimuharip masum kardeşlerimizin bombardı
man edilmesine müsaade etmişlerdi. 

Efendiler; işte bu vakayi ve hâdisata - ki henüz tarih bile olmamıştır ve eğer tesbit 
edenler varsa mürekkebi bile kurumamıştır - şahid olduktan ve bu gibi elîm tecrübeleri gör
dükten sonra bizimle sulh yapmak istiyen ve bizim hâkim olduğumuz araziden geçen ve 
hukuku düvelce kapalı sular addedilen ve hemcivar araziye sahip devlete aidolması bir em
ri tabiî telâkki edilen Boğazlara serbesti vermek için lâakal bu teminatı almak mecburiye
tindeyiz. Bu teminat istihsal edilmezse ve bu teminat istihsal edilmeden bu şekle muvafa
kat etmek; İstanbul'un, Marmara'nın alelûmum Trakya'nın ve Anadolu'nun bir kısmının 
her an mâruzu hücum olduğunu kabul etmek olur ve bu şekilde bir çarei halli hüsnü te
lâkki ve kabul edecek hükümetiniz yoktur. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ 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 etmiyo
ruz. Tekmil emellerimizi, tekmil dâvalarımızı, açık masa üzerine koymak ve etraflıca tetkik 
etmek ve sulh akdedince artık bir daha harbi icabettirecek pürüzlerin kalmamasını temin 
etmek emeliyle gittik. Muvakkat tedbirler, muvakkat çareler, 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 yollarından kurtaracak ve cihan siyasetine müessir olacak bir surette mü-
kâlemelerle, müzakerelerle, halli taraftarıyız ve hiçbir pürüz kalmadan bir sulh akdetmek 
istiyoruz ve gün siyaseti yapmak istemiyoruz. Uzun ve devamlı bir sulh temin etmek istiyo
ruz. Haşarata uğrıyan, taş taş üstünde kalmıyan topraklarımızda bu vatana lâyık olduğu
nu fiilen ispat eden kardeşlerimizin, evlâtlarımızın müreffeh, mesut iktisadiyle, ilim ve irfa-
niyle tamamen yerleşmesini temin edici bir sulh istiyoruz. Bu taleplerimize karşı - bu mu
hik ve en iptidai gördüğümüz bu talebimize karşı - İngiltere Hariciye Nazırı ve Konferansta 
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İngiltere Murahhası bulunan Lord Cürzon, arazi üzerinde teminatı siyasiyeye yanaşmadık
larını bildirmiştir. 

Boğazlar meselesinin son şeklinde bü Uâve daha vâki olmuştur. O da : Amerika noktai 
nazarıdır. Amerikalılar, Boğazlardan serbestü mürur hakkında hiçbü kayıt ve şart talebet-
memişlerdü. Yani murakabe, nizamet ve kuyut vaz'ına da taraftar değillerdü. Açık denizler 
gibi istedikleri zaman ve istedikleri şekil ve surette Boğazlardan istifade etmeyi arzu ediyor
lar. 

ETHEM B. (Menteşe) - Teminat hususunda Amerikalüar ne diyor? 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Amerikanların Panama için kabul ettikleri şe
kü şudur : Malûmuâüniz arazisini mubayaa etmek suretiyle istimlâk ettikleri o mınükai 
araziyi kanaüa teçhiz ettikten sonra gelecek donanmanın ikisi kanala güip çıkmadıktan 
soma diğer iki geminin geçmesine müsaade edemiyecek kadar hakkı tabiîye malik bü mü-
lettü. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Kendüerine gelince hakkı tabu olur. 

RAUF B. (Devamla) - Yine efendüer, Arazi Komisyonunda mevzuubahsolmamakla be
raber sureti hususiyede İngiliz Başmurahhası ile Başmurahhasunız İsmet Paşa arasında 
mükâtebe suretiyle görüşülen bü Musul meselesi var. Efendüer, Musul, en gayrünücehhez 
bulunduğumuz zamanlarda, haricin bizi en âciz gördüğü zamanlarda müdafaasına azmet
tiğimiz ve müdafaasından bü an feragat etmiyeceğimizi taahhüdettiğimiz Misakı Millîmizin 
çizdiği hududu mülîmiz dâhüüıdechr. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Elhamdülülâh. 

YUSUF ZİYA B. (Bitüs) - Düne kadar da valiyi burası tâyin etmişti. 

RAUF B. (Devamla) - Musul'un ekseriyeti kahüesi, yek emel, yek din, yek his, saadet 
ve felâkette müşterek, yegâne çarei halâsları bizimle beraber yaşamakta olan Türkiye hal
kının en kahraman evlâtları Türkler ve KürÜerle meskûn bü vilâyetimizdü. (Doğru sesleri) 
Musul vüâyeti Süleymaniye ve Kerkük sancakları mevzuubahsoldu mu orayı görenler ve bi
lenler yek nazarda bu vahdeü fark ederler. Ve hattâ coğrafyaya âşinâ olanların gözü önü
ne Türk ve Kürtler gelü. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Orada acaba kaç tane İngiliz var? 

RAUF B. (Devamla) - Başmurahhasamızla İngüiz başmurahhası arasında mükâtebe 
suretiyle devam eden müzakeratta anlaşüan şekü güya İngüizler, harb üe aldıkları Mu
sul'un... 

NECİB B. (Mardin) - Yalan söylüyorlar. (Yalan söylüyorlar sadaları) 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Hırsız gibi güdükleri... 

TUNALI HİLMİ B. - Hırsızları lekelemeyin arkadaşlar. 

RAUF B. (Devamla) - Cemiyeti Akvamın, idaresini kendüerine tevdi ettiği... (Cemiyeti 
Akvam kimdü? Kendüeri sesleri) 

Ahalinin taksimatı mülkiye itibariyle ekseriyeti, dâü iştibah olan Musul'un iadesinin 
imkânı olmadığını belki Şimal'de bâzı tashihi hudut yapüacağını üeri sürmüşlerdü. 

Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) - Süngü alır, süngü alır. 

RAUF B. (Devamla) - Başmurahhasunız İsmet Paşa Hazretleri kendilerine has olan sa
mimî üadeleriyle ve kemali sükûnetle Musul'un Türkiye halkiyle meskûn ve hududu milli
miz dâhilinde üürak kabul etmez bü vatanımız olduğunu üade ve iddia etmişlerdü. Bu mü
nakaşa o dereceye kadar üerlemiştü ki, son günlerde yılbaşı yortuları münasebetiyle vazi-
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yet son derece had bir şekil almış ve inkıta devreleri de geçirmiş olduğu halde murahhası
mız bu baptaki kanaatinde ısrar etmiş... (Teşekkür ederiz sadaları) (Teşekküre hacet yok 
vazifesidir sadaları) Son günlerde aldığım malûmat İngilizler Şimal'de tashihi hudut namı 
altında... (Olamaz sadaları) Bu meselenin Tâli Komisyonda müzakeresi esasmı kabul etmiş 
görünüyorlar. 

NECİB B. (Mardin) - Musul'u da verecektir. (Biz alacağız sadaları) 

RAUF B. (Devamla) - Arkadaşlar; Musul meselesi Heyeti Âliyenizde mevzu ubahsolduk-
tan sonra mukabil tarafın serd ettiği iddialar meyanında aylardan beri manzum âliniz ol
muştur; İngiliz rüesayı hükümetinin, İngiliz sabık reisi hükümetinin bu bapta iradetmiş ol
duğu nutuklarda gerek harbde ve gerekse harbden evvelki senelerde kullandığı tâbirat : 
Türkler yakıcı, ezici, kahir bir idare ile Irak'ı idare etmişler ve orada halka benliğini unut
turmuşlar ve zalim idareleri memleketi öyle bir harabeye çevirmiş ki... 

YUSUF ZİYA B. (BiÜis) - O İngiliz eseridir. 

RAUF B. (Devamla) - Ancak ve ancak cihanı imar güya tarafı haktan kendilerine ihsan 
edilen İngiliz ırkı bu felâketin önüne geçebilirmiş. (Tayyarelerle tahribetmek suretiyle mi? 
Sesleri) 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Hindistan'da senede üç milyon Müslüman ölüyor. Bunu 
âlem biliyor. 

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

RAUF B. (Devamla) - Efendiler; bu bapta, biz şöyle idare ettik, böyle idare ettik deme
mize zannedersem lüzum ve icap yoktur. Türkiye İdaresi en muzlim ve müt'ib günlerde bi
le ekseriyetle halkın arzusunu tatmin çarelerini bulmuş veya bulmaya uğraşmıştır. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Yaşasm Türk idaresi. 

RAUF B. (Devamla) - Irak, Suriye, Filistin bu cümleden misal olarak gösterilir. Efendi
ler; o arazi üzerinde asırlarca idarei hükümet eden Türk memurları, hiçbir vakit vergi top
lamak için tayyarelerle bomba kullanmak mecburiyetinde kalmamışlardır. (Bravo sesleri) 
(İngiliz medeniyeti sesleri) 

Musul havalisinde ve Süleymaniye sancağmda ve Zaho ve buna mümasil mahallerde 
ve o havalide bugün bir reyi âmme müracaat olunuyor. Nasıl bilir misiniz efendim? Beyan
nameler atıyorlar. İçinizden Türkleri çıkarınız, diyorlar ve bombalarla kendilerinin Türkleri 
istemediklerini ilân için cebrediliyorlar. Bu suretle tayyare hücumlariyle birçok köyler ya
kılmıştır. (Kahrolsun İngiliz medeniyeti sadaları) Arkadaşlar biz, bizi istemiyenlerle bir ara
da bulunmak için hiçbir zaman o milleti imha siyasetini takip değil, fikrimizden bile geçir -
memişizdir. 

RASİH Ef. (Antalya) - Kardeşimizdir onlar. 

RAUF B. (Devamla) - Ve bunun için birçok misali tarihî zikreduebilir. Fakat munsif 
olan beşeriyetin bildiği bir şey olduğu cihetle tekrarına hacet yoktur. Efendim Musul me
selesi de bu derecededir ve ümitvarız ki, hak olan, ahalisinin hayatları, istikballeri, dinleri, 
duyguları, emelleri yek olan bu kıta, ki ayrılmaz bir tarzda bedeni millete merbuttur, bu 
tatmin edilecek ve bu mesele üzerinde sulhu tehlikeye ilka eyliyecek vazı ve etvar alınmıya-
caktır. Bunda kuvvetle ümitvarız. Efendiler Musul havalisi malûmuâliniz gaz menabiiyle, 
menabii servet olmak itibariyle... 

NECİB B. (Mardin) - Zaten odur kendisini şey eden. 

RAUF B. (Devamla) - Menabii servet olmak itibariyle cihanca mâruftur. Arkadaşlar, biz 
Türkiye halkı Hakkın beşeriyete ihsanı olan menabii serveti kimseye vermiyerek, gömülü 
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bırakarak, kimsenin istifade etmiyeceği bir tarzda idame etmek efkârından artık çok uzak
laşmış insanlarız. Bu gibi menabii varidattan bizimle şeraiti meşrua ve mâkule dairesinde... 

REFİK B. (Konya) - İnsanca görüşenlere karşı. 

RAUF B. (Devamla) - Şeraiti mâkule ve meşrua dairesinde bizi müsavi gören milletler
le her zaman alış-verişe hazırız. Gaz madenine sahibolmak demek, vatanını terk demek de
ğildir. Bu nazariye bir kere akıllardan çıkarılmalıdır. Ondan soma sulha mâni kalmaz. 

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

RAUF B. (Devamla) - Bundan sonra konferansta meclisi sıhhi meselesi mevzuubah-
solmuştur. Malûmuâliniz bundan evvel merkezi hilâfete müşterek bir Meclisi Âliyi Sıhhi 
vardı. Bu nokta mevzuubahsolmuş ve esası da taamülü millete muvafık olarak halledilmiş
tir. 

Kapitülâsyonlar ve ecanip meselesine gelince : Komisyonda bu mesele hakkında şid
detli münakaşat olmuştur. İsmet Paşa fiilen ve sureti umumiyede kendi muamelâtımızı, ec
nebilerin öteden beri bilhassa mütarekeden soma İstanbul'daki muamelâtı resmiye ve mu-
hakematiyle mukayeseye hazır olduğumuzu söylemiştir. (Bravo sesleri) Ve bu mütarekeden 
sonra işgalleri altında bulunan memleketlerimizde tatbik ettikleri muamelâtı adliyede öyle 
şeyler yaptılar ki, bunlarm memleketlerinde her hangi bir kanun mevcud olup olmadığına 
bihakkin şüphe edilebilir, demiştir. (Çok güzel söylemiş sadaları) Kapitülâsyon mesailiyle 
meşgul komisyona dâhil olan Fransız Murahhası Bobpar, kapitülâsyonlardan vazgeçtikle
rini ve fakat hukuki ve cezai mesailde teminattan vazgeçmiyeceklerini beyan etmiştir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Yani ne demek? 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) - Yani yine kapitülâsyon demektir. 

RAUF B. (Devamla) - Konferansa bir müşahit sıfatiyle iştirak eden Amerika Murahha
sı da Fransız Murahhasının bu noktai nazarına iştirak etmiştir. Efendiler, milletin muame
lâtına ait hususatta yegâne sahibi salâhiyet ve rey Heyetiniz olduğu için teferruata girdim 
ve teferruata girmek mecburiyetini hissediyorum. Bu nikat belki teferruat addedilir. Fakat 
âtiyen lüzumunda ittihazı mukarrerat edecek Heyetiniz bu mesaili teferrüatiyle bilirsiniz 
daha salim kararlar ittihaz edeceğinize kaanî bulunduğundan... 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) - Bu noktada ittihaz edeceğimiz yeni bir karar yoktur. 
Kapitülâsyon yoktur, artık onu unuttuk. 

RAUF B. (Devamla) - Yeni bir karar olduğunu arz etmedim. Tafsilâtiyle esbabı zikret
tim. Hükümetiniz Heyeti Aliyenizden yeni bir karar talebinde değildir. Hükümetinizin bida
yetten bugüne kadar takibettiği ve hududu muayyen olan misakımızla mahdut istikamet 
üzerinde yürümekte olduğunu tekrar arz ederim. O itibarla Heyeti Aliyenizden yeni bir ka
rar, talebine zemin hazırladığım fikrine zahibolmaymız. Tafsilâtı arza bir sebep gösteriyo
rum. 

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

RAUF B. (Devamla) - Efendiler, Fransız Murahhası Mösyö Pombar, Amerika Murahha
sının da iştirak ettiği fikrini bit kat daha teyit için, teminat olmayınca sulh olmaz, demiş
tir. 

(Ne teminatı sadaları.) 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) - Teminat nedir izah ediyorlar mı? 
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RAUF B. (Devamla) - İtalya Murahhası Mösyö Garoni, adlî uhudü atîka için bir şekil 
göstermekliğimiz lüzumunda ısrar etmiştir. Lord Curzon da hatime olarak dünya bizimle 
beraberdir. Muhakkak teminat vereceksiniz demiştir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Allah da bizimle beraberdir. (Muhakkak vermiyeceğiz sadala
rı) 

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 taleb ediyorlar. Fakat biz reddediyoruz. 
(Bravo sesleri.) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) - Şayanı dikkat bir şeydir. Bizimle itilaf yapmış olan 
Fransız Murahhasları bize karşı en ziyade şiddetli davranıyorlar. 

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

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Kendilerinden hiçbir zaman istemiyeceğiniz bir şey varsa 
o da adalet... 

REİS - Müsaade buyurun, hatip devam edemiyor. 

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

RAUF B. (Devamla) - Efendiler, bilhassa İngiltere Hariciye Nazırı Lord Curzon Cenap
larının en son ve hatime olarak söylediği söz hiç şüphesiz vicdanınızda akisler tevlidedecek-
tir ve ben bu hissiyatınızı sizin gibi duyan ve bu milletin alelade bir ferdi olmak itibariyle 
cevap vermek lüzumunu duyuyorum, ifade etmek istiyorum. Hissiyatınıza tercüman ol
makta hata edersem siz tashih ediniz. Efendüer, Türk rrülleti tehdit üe değil, hakkım tetkik 
üe, hakkını ihkak etmekle ve herkesin hak gördüğü ve hak büdiği hakkı tanır. Türk müie-
ti tehdit ile değil, hakkını ihkak üe uzam edilü. (Bravo sadaları) (Alkışlar) Arkadaşlar; eğer 
milletimiz efradmm yalnız bugün yaşamak için muharebe ettiği zehabmda olanlar varsa bu 
zehabı tashih etmelerini rica ediyorum. Bizler bu cihadı kendüeri için vazifei diniye ve va
taniye addeden ve mücahedede bugün tekmü evlâdı vatan ve efradı mület ve mübarek ata
larımız, aziz hemşüelerüniz de dahü olduğu halde umum mületüniz ve umum halkımız bü-
likte bü gaye ve bü maksad için çalışıyoruz. Bu maksad ve gayede, kendi istirahatimizi te
min için değü, bizden sonra, gelecek evlâtlarımızı müstakü; mesut; müreffeh olarak yaşa
malarını temin içindü. (Bravo sadaları) (Şiddeüi alkışlar) Bu imanda bulunan mületimiz 
hiçbü tehdit, hiçbü tehlike karşısında istiklâli için, hayatı için en mukaddes büdiği şeyden 
en küçüğünden bile sarfınazar etmiyecektü. (Bravo sadaları) (Asla sadaları) Efendiler; biz
leri bundan sarfınazar ettüecek hiçbü kuvvet tahayyül etmesinler. Mületüniz 8 - 1 0 sene
lik hayatı harbinde en müterakki cihan fabrikalarının tonlarla mesaha edüen sakü mermi
lerine kalb ve vicdaniyle, üryan göğsiyle mukabele etmiş ve dâvasım kazanmıştır. (Alkışlar) 

NECİB B. (Mardin) - On sene daha devam ederiz. 

RAUF B. (Devamla) - Onun için arkadaşlar; tehdit, teşhü ve mürettep ihafelerle bu dâ
va asla kuvvetten düşürülemez. Haklar ve hakikatler üzerinde konuşmakla ve ümidederiz 
ki bu yolda başlıyacağımız ve idame edeceğimiz tarzı hareketle hakiki sulh teessüs edecek 
ve bu sulh Şark ve Garp için en devamlı bü sulh olacaktır. İşte efendiler, böyle muhtehf ve 
hakkı kazamızı inkâr demek olan ecnebi hakemler ikamesini, siz hukukşüıas arkadaşlarım 
daha iyi bilüler. İstiklâlin esası hakkı kazadadır. Bunu İhlâl eden metalibi reddetmemiz 
üzerine bu mesele de muallâkta kalmıştır. Ümidederiz ki bu hakkımız da yakmda anlaşıla
cak ve ihkak edüecektir. Ancak bu surede yalan bü istikbalde sulha tarafeyn nail olacak
tır. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Rauf Beyefendi şu halde Fransız Murahhasının beya
natına bir defa daha teessüf ederim. 

RAUF B. (Devamla) - Yalnız bu mesele üe arkadaşlarıma bir noktayı arz ve biraz daha 
sabır ve neticeye muntazır olarak karar vermelerini rica ederim. Siyasette ve bu gibi uzun 
istikbal için menafi düşünen devletlerin murahhaslarından mürekkep konferanslarda raü-
nakaşatı siyasiye çok hararetli olur. Büçok hoş görünmiyen harekât ve evza meşhud olur. 
Binaenaleyh arkadaşlar; hakiki dost kim, hakiki düşman kim olduğunu takdü etmek için 
neticeye intizar etmelidü. Çok rica ederim, neticeye intizar edelim. 

REFİK B. (Konya) - Hakka taraftar olan Fransız mületi Mösyö Pombar üe beraber dü
şünmüyorlar. 

RAUF B. (Devamla) - Bu itibarla eşhas ve mületler üzerinde vaziyeti tahlü edelim. 

Ecanibin vaziyeti hakkındaki teklifler şu suretle görülebüü. 

Evvelâ : Yabancüar hukuku düvel kavaidi umumiyesine tevfikan serbestçe memleketi
mize gelebüeceklerdü. Şahıslarınca, hukuk ve menafi ve emvallerince mazharı himayemiz 
olacaklardır. Kavanin ve nizamati zabıtamıza riayet şartiyle ve tebaamızın tâbi olduğu ku-
yuttan maada bü kayıt üe mukayyed olmaksızın seyrüsefer ve ikamet ve teessüs hakkını 
haiz olacaklardır. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Rauf Beyefendi her tarafta mı bu? Lalettayin memleketimi
zin her tarafına mı? 

RAUF B. (Devamla) - Mütekabü esas takibediyoruz. Kim bize ne verüse onu alırız. 
Memleketimizde ikametgâh sahibi olmak için konsoloshanelerinin şahadetnamelerini hâ
mil bulunmalarım istiyoruz. Bu nıkata mukabü taraf el'an muhafif görünmektedir. Sıhhi ve 
ahlâki kavait ve nizamati zabıta mucibince veya düencifik sebebiyle idareten veya bü hük
mü kanuni neticesinde mahkemeden verüecek bü karar üzerine tardı lâzımgelen ecanibin, 
memleketlerine kadar masrafları kendimiz tarafından verüerek memleketlerine gönderüe-
cektir. Bu tekfif de tarafımızdan kabul edümiştü. 

ŞEVKİ B. (İçel) - Bizde Serseri Nizamnamesi var, tatbik ederiz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Memleketimizin kapısını arkadaşımız açmıştır. Bendeniz 
öyle görüyorum. 

HAFIZ MEHMET B. (Trabzon) - Rauf Beyefendi bu bizimle istihzadır. Bizimle alay edi
yorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - İcar bedeli taleb etmediler mi? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Rauf Beyefendi; bizim dilencimiz yoktur. Mütekabü ol
maz. 

RAUF B. (Devamla) - Efendün muahedatta prensip olarak konmuştur, usulen konmuş
tur. Onun için bu bü maddei hayatiye değüdü. Tekrar ediyorum. Heyeti Celüenizüı muahe
denin tekmü maddelerinin büüımesini istediğini büen bü arkadaşınız olmak itibariyle bu
nu tekrar zikir ve üade ediyorum. 

Sâlisen : Ecanibin emvali menkule ve gayrimenkuleye tasarrufları ve menafii umumi
ye için, istimlâkten maada hiçbü sebeple mülk ve hakkı intifalarından muvakkaten olsun 
mahrum edümemeleri tekfif, kasaba ve şehirler haricinde arazi tasarrufu tebaamıza mün
hasır olmak kaydiyle kabul edümiş ise de bu kaydı müttefikan ve katiyen reddetmişlerdü. 
İtimat buyurunuz Salâhaddin Bey; vazüei vicdaniye ve tahdisüümet kabilinden olarak arza 
mecburum ki; arkadaşlarımız hakikaten esash çalışıyorlar ve her noktada âzami tetkikati 
üada kusur etmiyorlar. (Teşekkür ederiz sesleri) Bendenizin kanaatim budur. Bunu üade 
etmeyi vecibeden addederim. 
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Rabian : Müsavi derecede vergi vermek şartiyle tebaamızın ifa edebileceği her türlü me
sai ve teşebbüsatı ifa edebilmeleri teklifi esas itibariyle kabul edilmiştir. Bâzı sanayiin te
baamıza hasrı aleyhinde müttefikan ısrar etmektedirler. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Neden? 

RAUF B. (Devamla) - Malûmuâliniz sanayiimizi inkişaf ettirmek için bizim de dâhilde 
bâzı himaye usullerine tâbi olmamız bir emri tâbü ve hakkı iptidaidir. Bunu da istedik. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Meselâ tababet ve mühendislik gibi... 

RAUF B. (Devamla) - Hâmisen : Ecnebüere ait nikâh, talâk, hibe, veraset, velâdet, rüşt 
gibi sırf hukuku şahsiyeye ait meselelerde kendi kanunlarına ve kendi mahkemelerine tâ
bi olmaları teklifi esas itibariyle kabul edilmiştü. Tebaamızın alâkadar olduğu dâvalarda 
mahkemelerimizin salâhiyeti mahfuz olmak kaydmı ilâve ettik. Tadadolunan teklifatın kâf-
fesine karşı tahriren dermeyan ettiğimiz kuyudu ihüraziyenin ifası için müzakereye devam 
olunuyor. 

Sadisen : Ecanibin hizmeti askeriye, bedeli askerî, tekâlifi harbiye ve harbe hadim is
tikrazı cebri gibi tekliflerden âzâde bulunmaları teklifine karşı tekâlifi harbiye hususunda 
tebaamız gibi muamele görmeleri teklü olunmuştur. Fakat ecnebi tebaa ve şürekâsmın ser
vetinden harb haline mahsus olarak hissei istisnaiye tfraz ve ıstrfasını reddediyorlar. Bu 
hususlara mütekabüiyet düsturunu fiilen tatbik eden devletlere on sene müddetle bu ah
kâmın tatbiki talebolunmaktadır. Bu hususatın ticaret muahedesine ithali muvafık olmak
la iürazatımız üzerine mesele halledümemiştü. 

Vergilere gehnce; ikamet, ticaret ve sanat veya her hangi bü faaliyet dolayısiyle vuku-
bulacak teşebbüsatm her nev'inde Türklerle, ecnebüerin beraber müsavi derecede mükel
lef olacakları, menkul ve gayrimenkul eşyada her millet hakkında mülkiyet, tasarruf, ferağ 
ve intikal, tevarüse müteallik bütün hususata bilâvasıta mevcut ve ilerde vazi muhtemel 
olan bütün vergüerde Türklerle beraber müsavi derecede mükellef kılınmaları, her nevi ec
nebi şükederiyle, tebaa, başacentalik ve saü müessesatın mütemasü Türklerin şüketleri 
derecesinde ve şubelerin beyannamelerine veyahut tahkikatı resmiyeye müstenit sermaye-
leriyle bunlar olamadığı takdüde sermayeye kalbedümek suretiyle bulunacak miktara göre 
sermaye yahut üat vergüerine tabi olmaları ve gayrimukün seyyar ecnebilerin nizamatımız 
mucibince vergi taksitlerini tamam tesviye eylemeleri mütekabü olarak bü müddet için ka
bul edümiştü. Teşviki sanayi maksadiyle yapılan veya yapüacak olan büâvasüa vergiler mu
afiyetinin yerliler gibi ecnebi şükeüerine de teşmüini istiyen Müttefikin prim ve reddi rü
sum hakkının yalnız tebaamıza hasrını kabul etmişlerdü. Fakat vergi muafiyetinden isttfa-
de talebinde musü bulunuyorlar. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekü) - Prim nedü? 

RAUF B. - Mükâfatı nakdiye Şükrü Beyefendi! İtirazınıza mâruz kalacağını hatırlıyor
dum. Bu tâbü umumiyeüe istimal edilen ve hukukşinaslarımızın da lisanımıza kabul ettik
leri bü kelime olmak itibariyle istimal ettim. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekü) - Bü daha istimal buyurmayınız. (Handeler) 

RAUF B. (Devamla) - Ecnebi şüketler, ecnebi memleketlerde usulen teşekkül etmiş ya
hut kanunen şahsiyet ve ehliyetleri tasdik edümiş olan ticarî, malî, sınai, ecnebi şüketle-
riyle bu kabilden olan ecnebi sigorta şüketıerinüı ve diğer bücümle gayriticari eşhası hük
miye ve mâneviyenin memleketimizde tıpkı ecnebi eşhası cismaniye gibi haizi hukuk olma
ları ve memleketimizdeki muamelâtı ticariyelerinde kavaninünize tâbi olmak şartiyle ehli
yeti hukukiye, ehliyeti dâva ve tarzı teşekkül hususunda kendi kanunlarına tâbi kalmala
rı ve kendilerine şebih malî ve diğer yabancı şüketlerle müsavi muamele görmeleri tahriren 
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kendilerine tebliğ olunmuştur. Ticarî, malî ve iktisadi sigorta şirketleriyle dahi tebaamızın 
ve Hükümetimizin hukuk ve menafimi mütekeffil daha kuvvetli kuyut dermeyan edilerek 
ecnebi memleketlerinde teşekkül etmiş ve tanınmış bu kabil şirketlerin kuydu mezkûre da
iresinde memleketimizde dahi tanınması esası da tahrirî cevabımızda kabul olunmuştur. 
Şirketlerin ve gayriticarî eşhası mâneviye ve hükmiyenin şifahi müzakeresine henüz baş
lanmamıştır. İşbu şirketlerin emvali gayrimenkule ve araziye tasarruf etmeleri hususunda 
katiyen ısrarları muhtemeldir. 

HAFIZ MEHMET B. (Trabzon) - Bu Avrupa'da bile yoktur. 

RAUF B. (Devamla) - Türk memleketindeki ecnebi sermayeli şirketlerin, harb esnasın
daki zararlarının ecnebi tebaasının zararları gibi tetkik ve tazmini hususunu muahedeye 
bir madde halinde dercetmek istiyorlar. Biz ecnebi sermayeli Türk şirketierinin harbden ev
velki şerait ve mukavelelerinin, şeriaü cedideye göre tetkik ve tadilim kabul ettik. Fakat Hü
kümette şirketler arasında olmak şartiyle. Tabu ahdimizdir, mukavelemizdir, kabul ederiz. 
Fakat Türk şirkeÜerinin Türkiye ile münasebetini beynelmilel halinde kabulde mazuruz. 
Türk şirkeÜerinin her zaman için müracaatlerini, şikâyeüerini Türkiye Hükümetine arza 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 it
halini katiyen kabul edemeyiz. Ecanip bu gibi ihtilâfatın ayrıca bir hakem tarafından hal
lini istiyorlar. Biz de tabiatiyle mahkemelerimiz tarafından halledilecek bir meseledir, diyo
ruz. Bizim noktai nazarımız, harb esnasmda Hükümet bir şirkete vazıyed ederse hesabın 
nasıl görüleceği bâzı mukavelelerde mündemiçtir. Bu şirketler o ahkâma göre muamele gö
rürler. Bâzı şirketlerin mukavelesinde ise hali harb nazarı dikkate almmamıştır. Bu ahval
de mahkemelerimize müracaat olunmalıdır. Lâzımgelen karar oradan istihsal olunmalıdır. 
Velhâsd şeraiti cedideye tevfikan mukavelelerin tadilâtı hakkındaki talepleri müntehap bir 
hakem heyeti marifetiyle bu ihtilâfaü halletmeye matuftur. Tekliflerine göre şirketlerden 
bir, bizden bir ve bitaraflardan bir olarak ceman üç kişilik bir hakem heyeti tarafından tet
kik ve hükmolunmahdır. Mahkemelerin bu meseleleri süratle ve lâzımgelen ihtisasla ve ma
lûmatla halledemiyeceklerini beyan ediyorlar. Bizim noktai nazarımız, sermaye kime aid 
olursa olsun Türk tabiiyetindeki şirketler için müzakere kabul edilemez. Ecnebiler için mu
kavele muteber olup tadilât yapmak icabederse bu da ancak Hükümetin arzusuna tevfikan 
vukubulabilir. Tekliflerinin muahedeye derci de tabiî caiz değildir. 

Lozan Konferansında Amerika'nın vaziyeti Amerika'yı temsil etmek üzere ve fakat mü
şahit sıfatiyle gelmiş olan Amerika Murahhasının vaziyetini ifade etmek lâzımgelirse, Ame
rika Murahhası gaynaskerUiğin Boğaz Komisyonu tarafından değil; fakat ateşemiliterler ta
rafından murakabesine Amerika'nın lüzum görmekte olduğunu ifade ve kapitülâsyanlar 
için teminat vermek lüzumunu ilâve ebnıştir. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Yani müşahitlik mevkiini tecavüz ederek müddei vaziye
tine gelnüştir. 

RAUF B. (Devamla) - Amerikalıların bâzı mesailde Müttefiklere iltihak etmedikleri gö
rülüyor. Fakat efendiler kanaatimce daha serbest ve şedidolabilmek için böyle yapıyorlar. 

Lozan Konferansında her nedense mevzuubahsolan ve bunda mukabil tarafın bir men
faat gördüğü Ermem yurdu meselesi vardır. Bu iddia gün geçtikçe kuvvetini kaybetmiş bu
lunmakla beraber arasua sönmek üzere bulunan bir ateşin alevi gibi görünmektedir. Son 
zamanlarda Ermenilere bir vatan verilmesi hakkmda beş milyon Amerikalının bir muhtıra
ya imzalar koymakta olduklarını haber aldık ve bu suretle müsterih oldum. Hiç şüphe yok 
efendiler Amerikalıların bu arzuları kendi memleketlerine ait bir temennidir ve bir Ermem' 
yurdunun Amerika'da bulunmasından beşeriyet için de, Amerikalılar için de, vâsi Amerika 
arazisinin inkişaf ve işletilmesi için de hakikaten fayda vardır. 
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İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Gayet zeki adamlardır. İşlerine yarar! 

REFİK B. (Konya) - Alsınlar onlar da görürler. 

RAUF B. (Devamla) - Efendiler bir de seyrisefain meselesi mevzuubahsolmuştur. Bu 
husus hakka mukarin olarak intacedilmiştir. 

Bundan soma İstanbul Hükümeti ile on altı Mart tarihinden sonraki muahedat mev
zuubahsolmuştur. İstanbul Hükümeti ve kendilerinin 16 Marttan soma yaptıkları muka-
velâtm meriyetini talebediyorlar. Hükümetiniz bu bapta icabeden mukarreratı esasen itti
haz etmiş idi. Murahhaslarımız menafiimize muvafık tarzda müdafaasında bulunuyorlar ve 
hareketlerini tanzim etmişlerdir. 

Bir de arkadaşlar, İngiltere'de kalan gemilerimiz var. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - onu veriyorlar mı? 

RAUF B. (Devamla) - Bu münasebetle İngiltere müddeiyaüm teşrih yolunda vâki olan 
maruzatım sırasında bir noktayı izah edemedim. O da efendiler, Yavuz'un Hükümetimiz ta
rafından, Türkiye Hükümeti tarafından mubayaa hususundaki zarureti izah yolunda ola
caktır. Malûmuâliniz Çar Hükümetinin Karadeniz istikametinden ve Kafkas üzerinden Bo
ğazlara, İstanbul'a ve Anadolu'muza müteveccih bir siyaseti istilâkâranesi vardı. Buna in
zimam eden ve kiliselerin de tesiriyle mütearrız Yunanistan siyaseti ki, daima aleyhimizde 
ve mütaarız idi. Balkan Harbinin akabinde milletimiz, bu iki mütearrız ve mühlik düşma
na karşı kuvvetli bir bahriyeye sahibolmaya azmetmiş ve büyük fedakârlık yapmak sure
tiyle analarımız, hemşirelerimiz ziynetlerim iane olarak vermek ve hattâ bütün âlemi İslâ-
mın iştiraki suretiyle bir donanma teşkiline mecbur olmuş ve İngiltere'yi tercih ederek ora
ya üç diretnot sipariş etmişti. Efendiler; İngiltere Almanya'ya ilânı harb etmek kararım ve
rip, fakat kanunen seferberlik ilân etmediği halde, ki ancak o zamanlar bile kendi kanun
larınca meşru olabilirdi, o zaman Sultanosman diretnotumuzu müsadere etmiştir. Ondan 
sonra Reşadiye diretnotumuza vaziyed etmiştir. Ondan soma da henüz vaz i esas merasi
mi yapılan Fatih diretnotuna vaziyed etmiştir. Torpidolarımıza vaziyed etmiştir. Hulâsa İn
giltere tezgâhlarında sipariş ettiğimiz tekmil sefaine vaziyed etmiş ve bizi, cihanı yok etmek, 
eritmek kudretinde bulunan bir Harbi Umumide en meşru vesaiti müdafaamızdan mahrum 
etmiştir. Buna mukabil efendiler biz sükût ile mukabele ettik. Yalnız nefsimizi müdafaa et
mek için Yavuz'u meşru olarak mubayaa etmeye mecbur olduk. Bundan dolayı diyorlar ki, 
Şark'ta harbe sebeboldunuz. (Yalan söylüyorlar sadaları) İşte bugün bedelleri İngiltere'de 
magsub olarak 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 
mukabil levazımı inşaiye, demiryolları, lokomotifler gibi vesaiti inşaiye ita edeceklerini söy
lüyorlar. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) - Para istiyoruz, para, İngiliz fabrikalarından alınmaz. 

RAUF B. (Devamla) - Pek kısa bir müddet için biraz sizi maruzatımla meşgul ederek 
sözüme nihayet vereceğim. Fakat sözüm bugün son maruzatım olduğu halde müzakeratı 
sulhiyede en mühim ve müessir meseledir. Taahhüdatımızı ifa etmiş olabilmek için en mü
him bir âmil olmak kabiliyetini haiz olmak üzere mevcut mesele tamirat meselesidir. Malû
muâliniz Yunanlılar, bugün hamdolsun memaliki müstahlasa demekle mesud olduğumuz 
memleketimizin en mamur ve müreffeh, Harbi Umuminin tesiratından hiç müteessir olmı
yan bir kısmma Müttefiklerin arzusu ile onların muavenetiyle çıkmışlardır. Müttefiklerin 
bu tarzı hareketi bizimle akdettikleri ve kendi elleriyle hükümden ıskat ettikleri ve bugün 
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bazan mevcut diye iddia ettikleri bir mütareke ile - ki bu mütareke tamamen ihlâl edümiş-
tü - musanna bü ihtilâl şekli vererek Venizelos'un Versay Konferansında o zaman Ameri
ka Reisicumhuru bulunan VVilson, o zaman İngütere Başveküi bulunan Lloyd George ve o 
zaman Fransa Reisi Hükümeti olan Clemenceau yu musanna bü raporla ikna etmiş görü
nerek asker ihracettüer ve memleketimizi kana boyadılar ve en nihayet vatanımızın en ma
mur kısımlarını harabezara çevirdüer. Efendiler; bugün tamirat istiyoruz ve tamüatı alama
dıkça hayatı iktisadiyemizin ne olacağını bilemiyoruz ve bu meşru hakkımız bize verilmez
se taahhüdatımızı - ki Türkler taahhüdatı Üa etmeyi dinen ve ahlâkan bü vazife bilirler -
nasü üa edebüeceğünizi düşünerek, ruhan bihakkın muazzeboluyoruz. Bunu verdümek is
temiyorlar ve öyle bü şekü gösteriyorlar ki güya kendüeri mesul değülermiş. Yunanın baş-
lıbaşına bü hareketi imiş, biz de Yunani mağlubetmekle onları zararlandırmışız. (Hande
ler) Ve bundan dolayı zararla kâr tekabül edermiş. Binaenaleyh hiçbü şey almak icabetmez 
imiş... (Handeler) 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) - Bu İngiliz manüğı mı, Fransız mantığı mı? 

RAUF B. (Devamla) - Efendüer, biz bu hakkımızı taahhüdatımız noktai nazarından 
memleketimizin Şark muvazenei iktisadiyesine, Garp iktisadiyatma tesiri noktai nazarın
dan lâzimüüstüa görüyoruz. (Şüphesiz sadaları) Aksi halde Garp ve Şark iktisadiyatının za-
rardide ve müteessü olacağına da kaanîiz ve ümidediyoruz ki, bu hakkımız da kabul edifir 
ve bu suretle hakiki bü anlaşma uzun bü istikbal için sulh akdi müyesser olur. 

Efendüer, sizi uzun müddet işgal ettim. Lozan Konferansı hakkında maruzatım bun
dan ibarettü. Hükümetiniz sizce ve cihanca malûm olan esas siyasetinde müstakünane ve 
kemali hulûs ile sulhu istihsal için devam ediyor ve çalışıyor. (Alkışlar) Ve bu sulh beheme
hal hak ve hakikat üzerine müesses olacaktır. Bundan başka suretle yakm bü sulh istih
sali çok müşkül olacaktır. Onun için biz sabır ve sükûnetle murahhaslarımızın kudret ve 
fetanetlerinden ve tahammülünden emin olarak neticeyi intizar edelim. Eğer karşımızdaki
ler sulhu ihlâl ederse, mesuliyeti vicdaniye ve üısaniyesi kendüerine aittü. 

Bü kelime ve bü cümle ilâvesine daha müsaade buyurur musunuz? Bugünlerde Pa
ris'te üç Reisi Hükümet hali içtimadadır. Malûmuâüniz evvelce Londra'da içtima etmişler 
ve aralarında Alman tamüaüna daü görüştükleri hususatta itilâf edememişlerdü. Kânunu
saninin ikisi olan dün Paris'te içtima ettiler ve bugün de zannederim ki müzakerelerine de
vam ediyorlar. Bu içümaların ve verecekleri kararın bizim leh ve aleyhimizde zuhur etmesi 
ihtünali vardır. Yani bu içtimadan soma Lozan Konferansında bize karşı vaziyetleri ya ka
tî bü ihtüâf olacaktır veya seri bü itilâfa müncer olabilü, bunu Heyeti Âliyenize arz ile va
ziyeti tahlü etmiş ve hitama erdirmiş olacağım. Şunu arz edeyim ki efendüer, Allahın lütuf 
ve inayetine... (Elhamdülülâh sesleri) Saniyen hakkımıza, azim ve imanımıza, şahsen kuv
vetimize istinadederek emniyetle bu neticeye intizar edebüüiz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) - Müsaade buyurur musunuz? Bü şeyi söylemediniz. 
Patrikhaneler İstanbul'da kalacak mı? 

RAUF B. (Devamla) - Arz edeyim efendim. İstanbul'da Patrikhanenin kalmasını zahi
ren dinî noktai nazarından arzu ediyorlar. Hakikatte başta Yunanistan olmak üzere mem
leketimizi daima ihtilâl içerisinde görmek ve ihtilâfatı siyasiye içerisinde bulundurmak isti
yen bütakım bedhahlar buna taraftar oluyor. Zannediyorum ki malûmatları olmıyan rüesa-
yı hükümetleri de bunu ütizam eder görünüyorlar. 

Halbuki efendüer, Fatih Hazreüerinin bü lütuf ve aüfet olarak ihsan ettiği müsaadata 
ahfadı, bizler kemali hürmetle riayet ettiğimiz halde mukabüinde hiyanet ve hayatımıza 
kasdedüdiğini gördük. Hem bize, hem hemcinslerine ziyan getirdiklerini gördük. Biz artık 
aynı hatayı tekrar etmek istemiyoruz ve edemeyiz ve biz etmek istersek bu mület müsaade 
etmez. (Alkışlar), (Aynaroz'a, Atina'ya gitsinler sesleri) 
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SALAHADDİN B. (Mersin) - Lozan'da cereyan eden Sulh Konferansı müzakeratına ait 
mufassal zabıtları acaba Hükümetimizin tab'ettirmeye ve milletimizi bu müzakeratın tarzı 
istikameti hakkında tamamiyle alâkadar kılmaya muvafakat ediyor mu? 

RAUF B. (Devamla) - Salâhaddin Beyefendi. Bu memleketin hakikaten sarih bir hak
kıdır. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Hem de bizim, yani vekillerin. 

RAUF B. (Devamla) - Malûmuâliniz müzakerat cereyan etmekte iken protokollerin ta
bi ve neşir zamanı henüz gelmiş olamaz. Bu hâsıl olduktan soma arzularınızı - ki hakika
ten lâzımdır - temin etmek, tatmin etmek bizim için bir vazifedir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Hükümetin matbuat vasıtasiyle bizi ve milleti hakkiyle ten
vir etmesini talebetmek benim için bir mecburiyettir. Matbuat az haber vermektedir. Bâzı 
mühim haberler mevcudolmazsa sureti umumiyede cereyanı umumiyi takibedememekte-
yiz. Halbuki birçok mühim esasların hepimiz tarafından madde bemadde ve günü gününe 
takibedilmesi lâzımdır. Onun için Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. Malûmatını bit-
temas matbuata versin ve matbuat, mületi muntazaman tenvir etsin. Umumiyede karanlık 
içindeyiz. 

Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) - Tanin olmazsa hiçbir havadis alamıyacağız. 

RAUF B. (Devamla) - Ben zannediyorum ki, bazan Hükümetiniz gazetelerden az malû
mat verdiğinden dolayı tahtie ediliyor. Ben ise şahsan ve vazifeten Türk matbuatının mer
kez ve İstanbul dâhü olmak üzere hakikaten mületimizi tenvir için çok fedakârlıkla ve faal 
olarak çalıştıklarına kaaniim. Onun için arkadaşlar, matbuatın büyük fedakârlık ve zah
met ihtiyat ettiklerini arz ederim. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Bâzı gazeteler fevkalâde hizmet edebiliyorlar ve lüzumu ka
dar 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) - Efendim, çalışmak hiç şüphesiz lâzımdır. Noksan olursa temin de 
vazifemizdir. Elden geleni yapacağız. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) - Adalar meselesi ne oldu? 

RAUF B. (Devamla) - Henüz resmen mevzuubahsolmamışür. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Yemen meselesi... 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) - Efendim, birtakım ahaliyi Yunanhlar sürdü, götürdü? 
Bunları aç ve Bülâç bulunduruyorlar. Bunları matbuattan ve kaçıp gelenlerden haber alı
yoruz. Halleri pek fenadır, çok fecidir. Bunlar hakkmda Heyeti Murahhasamız ne yapmış
tır? Bunun takdim ve tercihi lâzımdır bunlar bir an evvel Anavatanlarına kavuşabüsinler. 

RAUF B. (Devamla) - Efendim; evvelki içtimada bu hususa dair izahatta bulunmuş
tum. Her şeye tercihan rehnolarak götürdükleri vatandaşlarımızı, dindaşlarımızı tahliye es
babını kabul ettireceğiz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Yemen hakkmda bir şey görüşülmüş müdür? 

RAUF B. - Yemen bizim eczayı vatammızdır. 

SALÂHADDİN B. - Hicaz Demiryolu hakkında... 

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

NUSRET Ef. (Erzurum) - Yunanistan'da hah muallâkiyette kalan Evkafı İslâmı Milliye 
hakkmda Konferansta ne gibi şeyler mevzuubahsolmuştur ve ne gibi şeyler talebedilmiştir? 

RAUF B. - Henüz o meselede görüşülmemiştir. 
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İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) - Türkiye Hükümeü bü Hilâfet Hükümetidü ve 
bü Halife intihabetti. Binaenaleyh HUâfetin Makamatı mukaddesede mevcut hukuku var
dır, o hukuk sulh konferansında başlıca... 

RAUF B. - Hıristiyan meselesi değüdü. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) - Efendim, sualim yanüş telâkki edüdi. Hükü
metin vazaifindendü. Onun için lütfen mâruzâtımı bü daha dinlensinler. Yanhş anladüar, 
sözüm suitefehhüme mâruz kalmasın. Hükümet cevap vermek mecburiyetindedü. murah
haslarımızla halledüecek bü meseledü. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Manda altonda bulunan İslâm memleketleri hakkmda Hü
kümetin hukuku ne olacaktır? 

RAGIB B. (Kütahya) - Hepimizin hukuku vardır. Oradan, oradan söyleniyor, söz hak
kımız kalıyor, söyleyemiyoruz. Söz alanlar sırasiyle söylesinler. 

REİS - Efendim, on yedi arkadaşımız söz almıştır. Müzakere edüecek bü zemin yok
tur. Eğer mesele varsa, müzakere açacaksak o zaman müzakere ederiz. (Takrü var, sesle
ri) 

Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyle rüfekasımn bü takrüi vardır. Okunacaktır efen
dim. 

Riyaseti Celüeye 

İcra Veküleri Reisi Rauf Beyefendinin Lozan'daki Sulh Müzakeratına daü vermiş olduk
ları izahatı dinledik. Yalnız hak ve adil ve istiklâl talebi bulunan Türk'lere karşı Düveli İti-
lâfiye murahhaslarının gösterdikleri mantıksızüğa ve haksızlığa mütehayyü kaldık. Bunun
la beraber bizim kadar kendüerini de talibi sulh olduklarına yine itimadımız elyevm baki-
dü. Heyeti Murahhasamızın Misakı Millî ile tesbit edilen hukukumuzu muhafazada ibraz 
ettiği azim ve metaneti bü defa daha takdü eder ve takibettikleri yolda muvaffak olamaz-
larsa sulhun husul bulmamasından mütevellit mesuüyetin bizlerden mâadasına râci ola
cağını cihan efkârı umumiyesine arz ile ruznamei müzakerata geçümesini tekltf ederiz. 

Saruhan Konya Kars 
Refik Şevket Refik Cavid 

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

REİS - Takririn bü kısmı müzakerenin kifayetine dairdi. (Ne kâfi görülecektü? Sesleri) 
Takrü sahibi; izahat kâfi görülürse müzakereye mahal kalmaz diyor. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Müsaade buyurulur mu efendim? Aleyhinde bü söz söyli-
yeceğim. 

SIRRI B. (İzmit) - Reis Efendi Hazretleri. Böyle bü takrü evvelâ reye konamaz. Nizam
namemize muhaliftir. Biz ün hakkı kelâmımıza takaaddüm edemez. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) - Böyle bü zamanda Hükümet bize gelip izahat verecek 
de Meclisin sesi yükselmeden ve ne istediği anlaşılmadan müzakere kapanırsa her şeyi bı
rakalım; dışarı çıkalım. 

RAUF B. (Devamla) - Efendim; Heyeti Celilenize vaziyeti umumiyei hariciye ve bühas-
sa Lozan'da cereyan eden müzakerat hakkmda maruzatta bulundum. Bü karar istemiyo
rum. Ve zaten şimdi lüzum da görmüyorum, o itibarla Heyeti Aliyenizin bendenizin temas 
ettiğim noktalar hakkmda sözünüz varsa hakkınızdır, buyurun. Fakat karar tarzında de
ğüdü. Yani karara iktiran edecek bü şey yoktur. Hükümeü de üşat ve takviye edeceğinize 
eminim. 
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SALÂHADDİN B. (Mersin) - Bendeniz evvelemirde zabıüarı encümenlere vererek bu hu
sustaki mesaille encümenlerin faaliyete sevk edilmesini temenni ederim. (O, sesleri) Başka 
türlü mesaüi maliye hiçbü suretle haüedilemez. Ve anhyamazsınız. Bu, mesaüi siyasiye de
ğüdü. Efendüer kabü değüdü, hükmedemezsiniz, o mesaili siyasiye değüdü, malîdü. 

SIRRI B. (İzmit) - Arkadaşlar; müttefıkan karar vermediklerinden dolayı Mudanya Kon
feransı mukarreraü cümlesinden olmak üzere Karaağaç m bize verümesi meselesi akün kal
mış, hatırınızdadır ki, Mudanya Konferansında Karaağaç m bize verümesinde muvafakat 
etmişlerdi. Fakat devletlerin müttefıkan karar ittihaz etmesi Hukuku Düvel iktizasından ol
duğu için onlardan bü tanesi olan İngilizlerin itüfak haricinde kalması, bu kararın akim 
kalmasını intacetmişti. Ancak orada bize zımnen anlatümıştı ki : Her ne kadar Karaağaç'ı 
biz şimdi size teslim etmiyorsak da bunu hududu mülîniz haricinde mânasında telâkki et
meyiniz. Bu mesele yine sizin arzunuz dâhüinde halledüecek diye bize teminat vermişlerdi. 
Şimdi ise anladığımıza göre Karaağaç'ın bu teminat haricinde bize verümemesi istenüiyor. 
Karaağaç m Edüne'ye olan münasebaü mevküyesi... 

FAİK B. (Cebelibereket) - Yalnız Karaağaç değü, 1913 hududu, Dimetoka'da dahü be
yefendi. (1913 hududu, sesleri) 

SIRRI B. (Devamla) - Evet bin dokuz yüz on üç hudududur. Dimatoka dâhüdü, bunu 
muradediyorum. Yalnız Karaağaç demek istemiyorum. 1913 hududu; şimdi Karaağaç'ın bi
zim hududu millîmiz haricinde bırakümak istenilmesi, bize verüen va'di kaviden nükûl et
tiklerini gösterü ki : Onların ne dereceye kadar çürük yollar üzerinde yürüdüklerini anla
mak için çok da düşünmeye hacet yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Zavalü Sun Bey şimdi mi anlıyorsun? 

SIRRI B. (Devamla) - Bundan dolayı Karaağaç'ın bize olan rabıtai kaviyesini üânihaye 
öne sürerek her halde bizde kalmasını temin etmek murahhaslarımızın vazüesidü. Ve hiç 
şüphe etmem ki, onlar da bu hususu musürane takibetmektedü. 

Garbi - Trakya meselesine gelince : Esasen Misakı MUlîmiz mucibince Garbi - Trakya 
üzerinde iddia ettiğimiz hak, dermeyan ettiğimiz noktai nazar, ora halkının ârâyı umumi
yesine müracaat zeminindeydi. Biz hakkımızın pek meşru olduğunu, pek mâkul olduğunu 
büdiğüniz için burası doğrudan doğruya bizim demedik. Ahalisi ne derse onu yaparız de
miştik. Halbuki bunlar şimdi kendi taraflarından ortaya sürülen bu usulün, ârâya müra
caat usulünün kendi lehlerinde neüce vermiyeceğini anladıkları zamna bu defa başka bü 
noktai nazar dermeyamna başlıyorlar ve bu bu surede onların adaletin muktaziyatına tev-
fikı hareket göstermedikleri anlaşüıyor. Onun için hiçbü zaman dâvalarında muvaffak ola
mazlar. İlânihaye söyliyeceğimiz söz; Garbi - Trakya ahalisi her neyi isterse onu vücuda ge-
tüü, Garbi - Trakya ahalisinin hâkimiyetini meydana koyacak ancak o mahal ahalisinin 
ârâyı umumiyesidü. Bu noktai nazardan ne biz, ne de başkaları söz söyliyemez. Bizim için 
nükûl dahi mümkün değüdü. Çünkü bu hususta Misakı Mülîmizde fıkrai mahsusa vardır. 
Onun ahkâmına riayet bizim için bü vecibedü. 

Gümrük mesaüinde dermeyan olunan mütalâatı ancak hukuku mütekabüe ve müte-
saviye noktai nazarından kabul edebüüiz. Onlar bizim için ne hak verülerse biz de onlar 
için o hakkı tanıyabüiriz. Aksi takdüde hiçbü şey nazarımızda makbul değüdü. 

Şahsi zararlar meselesine gelince : Orada hâkim olan bü düstur vardır. O da hukuku 
mütekabüedir. Onlar bize verüler, biz de onlara verüiz. Başka türlü çare yoktur. Ancak me
sele Yunanlüara geldiği zaman mahiyetini değiştümektedü. Yunanlüarın ika ettiği tahribat 
neticesinde ahalimizin meydana gelen zararlarını tazmin etmek onların borcudur. Yunan
lıların bu tahribatı tamu edecek surette tazminat vermesi adaletin en sarih kaidelerinden-
dü. Buna muhalefet etmek Avrupa için bir şaibe teşkü eder. 
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Lozan'da Bulgar ve Ermeni akalliyetleri meselesi mevzuubahsolduğu vakit Heyeti Mu-
rahhasamız, mukabil bir teklif olarak; "Siz bunları istima ederseniz biz de buna mukabil 
Mısırlıların, Hint'lilerin, İrlandalıların istimaını teklif ederiz." diyor. Bu teklifimiz karşısm
da Curzon'un nasıl bir çevirme hareketiyle geriye döndüğünü Hariciye Vekilimizin lisanın
dan anladık. Keşke onlar da dinlenmiş olsalardı, keski onların müddeiyatmın Lozan Kon
feransında dinlenmesine mukabil biz de Ermenilerin ve Bulgarların müddeiyatını dinlemiş 
olsaydık. Buna Curzon da razı olsaydı. Çünkü Bulgarların ve Ermenilerin dermeyan edece
ği bir şey yoktu. Fakat o Mısırlıların, Hintlilerin, İrlandalıların hak ve adalet namına tabiî 
İngilizlere karşı dermeyan edecekleri pek çok dâvaları vardı. İşte bu hakikatten korktuğun
dan dolayıdır ki, çevirme hareketleriyle bunu akim bırakmak istemiştir. 

Akalliyet meselesinde, Lozan'da kabul edildiği gibi, hakikaten akalliyet bizim memleke
timizde Hıristiyanlık, Müslümanlık demektir. Hiçbir zaman ırkının gayrı olması itibariyle 
Ümmeti Muhammed'den her hangi bir kısmın bir hizbin diğer bir kısma, bir kısmın diğer 
bir kısım hakkında zelîl bir mevkide kalacağı mahiyetinde akalliyet kelimesini kullanamı-
yacağız. 

Burada ekseriyet Müslümanlar ne hakka mâlikse kalîl olan Müslümanlar da o hakka 
mâlik olacaktır. Her zerresinde bir saltanatı müşterekeleri ve hâkimiyeti müşterekeleri var
dır. Azlığın ve çokluğun nazarı kanunda bir mânası olamaz. Boğazlar meselesinde Muhte
rem Hükümet Reisinin beyanatını pek güzel buldum. Yalnız bir noktayı kendilerine hatır
latmak isterim ki : Boğazlar meselesinde aynı zamanda muahedei maksusa ile Ruslara 
merbutuz. Ruslarla tevhidi amale ve nikatı nazarımızı birleştirmeye mecburuz. Ne derece
ye kadar o muahededen inhiraf ederek maksadı temin edebileceğimizi bendeniz bilmiyo
rum. 

Sözüm Musul'a gelmiştir. Musul'un dahi bizim öz vatanımızdan olması itibariyle bütün 
mülhakatiyle beraber bize verilmesi lâzımgeldiğini söylemeye lüzum görmek tabiî abesle iş
tigal demektir. Fakat onlara bu maksadımızı anlatmak nasıl kabil olacaktır? Curzon beya
natında; "Musul ve havalisinin ekseriyeti ahalisi Kurttur.", diyor. Ona demek lâzımdır ki : 
Zaten bizim de dâvamız Kürt, olduğu için istiyoruz. Burası Kürt ve Türk vatanı olduğun
dan dolayı bize verilmesi lâzımdır, demeli, Onlar burasını Arap vatanı demiş olsalardı o va
kit zemini münakaşa teşkil eder. Madem ki, Curzon kendi lisanından burasının Kürt ve 
Türk vatanı olduğunu söylüyor; o halde kendi kendine ilzam edilmiştir. Kendi ifadesiyle bi
zim dâvamızı ikrar etmiş demektir. O halde meselenin başka münakaşaya değer yeri kal
mamıştır. 

HAMDİ B. (Genç) - Türk ve Kürt'ün ayrı gayrisi yoktur. 

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

Cenubi Kürdistan, yani Musul, Kerkük tarafları Irak'a tâbi değil, Faysal'm hükmü yok
tur. Doğrudan doğruya Âli Komiserliğe merbuttur. Arap Hükümetinin nüfuzu haricindedir. 
Bu söz... 

RAUF B. (Sivas) - Menba? 

SIRRI B. (İzmit) - Arz edeceğim. Bu söz Bağdad'daki İngiliz Komiserinin beyanatı Tes
miyesinden çıkarılmıştır. Bu nasıl benim nazarı dikkatimi... 

RAUF B. (Sivas) - Vesika şeklini lütfen? 

SIRRI B. (İzmit) - Benim nasıl bu mesele nazarı dikkatimi celbetmişse çok ümideder-
dim ki. Heyeti Hükümetimizin de nazarı dikkatini celbederek defterlerine not etmiş bulun
sunlar. Bunu şimdi değil on ay evvel, bir sene evvel hazırlamış olacaklardı... Bu mesele ile 
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meşgul olduğuma deld olmak üzere yine Hariciye Veküi Beyefendinin nazarına arz edece
ğim bir vesika vardır. O da geçenlerde 27 Ağustosta Makamı Alilerine bir takrirle Hüküme
tin; Musul taraflarında, Misakı Mülîmiz mucibince bize aidolduğunu iddia ettiğimiz ve hak
kımız olan yerlerde cereyan eden hâdisada ne dereceye kadar meşgul olduğunu kendüeri-
ne sormuştum. Aradan iki ay geçtikten soma Hariciye Vekili Beyefendi bendenize bâzı be
yanatta bulundular ve meseleyi tamik edeceklerini, hakikata vukuf için çalışacaklarını söy
ledikleri zaman kendilerini fazla meşgul etmemek için sualimi muvakkaten geri bırakmış 
ve meseleyi âtiye terk etmiştim. Arzu buyururlarsa Rauf Beyefendiye tarihi söyliyeyim. 
27 Ağustosta takririmi takdim etmiştim. 

RAUF B. (Sivas) - Neye dair? 

SIRRI B. (İzmit) - Hepsini okumıyayım. 

RAUF B. (Sivas) - Siz bilirsiniz, bendeniz tahmin etmeye çalışırım. 

SIRRI B. (İzmit) - Suretini arz ederim ve Makamı Âlinizde vardır. Tahmine hacet yok. 
Makamınıza avdet buyurduğunuz zaman dosyanızı açar okursunuz. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - Biz anlamıyalım mı? 

SIRRI B. (İzmit) - Müsaadenizle arz etmiyeyim. İşte bu takririnden soma Musul ve Ce
nubu havalisinde takarrür eden şekli hükümeti; ancak Bağdad'daki İngüiz Komiserine mü-
tallik bü şekilde olduğunu ve o zaman oralarda Faysalin hükmü olmadığını anlamıştım. O 
sırada elime geçen raporun da bü kışınım şimdi okudum. Eğer bu benim dediğim söz doğ
ru ise, benim gördüğüm rapor doğruysa hakikaten İngüizlerüı aleyhine kullanılacak bü ve
sikadır. Çünkü kendi raporlariyle meseleyi itiraf etmiş oluyorlar. Bu hususta İngüizleri ü-
zam edecek diğer resmî bü vesikamız daha vardır. O da kendi taraflarından ve bizim aley
himize olarak tanzim ettikleri Sevr Ahitnamesinin bu husustaki maddei sarihasıdır. Bu 
Ahitnamenin hiçbü noktasmm kabiliyeti tatbikiyesi olmadığını söyledik ve ispat ettik. On
lar da elbette bu noktai nazarlarını el'an görmüyorlar. Fakat kendi aleyhlerine olan delâüi 
inkâr etmek için onlara bü sebep vermiş olmuyoruz. Orada Musul'un, Cenubi - Kürdistan 
olmak üzere yadedildiği görülmektedü. Orada Musul ve havalisinin Arap mıntakai müfuzu-
na dâhil olmadıkları ve onların bü sene veyahut bü müddeti muayyene sonra serbestiyet-
le izhar edecekleri reye göre şekli hükümetler inin takarrür edeceği musarrahtı. O sarahate 
karşı şimdi Musul ve havalisini Arap Hükümeti olarak telâkki etmek, addetmek ne derece
ye kadar doğrudur? Erbabı iz'an a karşı ayandır. Binaenaleyh, bu meselede eğer onlar sa
rih bü adaleti çiğnemek istemezler ve bütün bu meseleleri adalet ve hak dairesinde hallet
mek isterlerse kendi sözleriyle, kendi delüleriyle, kendi ahitnameleriyle, yine kendilerini U-
zam etmek kolaydır ve hiç şüphe etmem ki; bu vesika murahhaslarımızın elinde mevcut
tur. Ve yine şüphe etmem bu delâüi hasımlarımıza karşı ibraz edeceklerdü. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) - Musul Türkiye'nin lâyenfek bir cüzüdür. 

SIRRI B. (Devamla) - Curzon'un, Musul'un bize aidolamıyacağı zemininde dermeyan et
tiği sözlerden, delâüden büisi de gazetelerde gördüğüm beyanatı Tesmiyesinde - gerek İs
tanbul'da gerek Ankara'da Musul'un mebusları vasıtasiyle temsü edilmediği meselesidir. 
Fakat Curzon düşünmemiştir ki, gerek İstanbul Meclisi ve gerekse buradaki Meclisi Müh 
üıikad ettiği zaman o havali kendi askerlerinin işgalleri altındaydı. Ahali kendi reylerini ser
best bü surette izhar edemiyecek derecede tazyik altındaydı. Her iki Meclis inikad ettiği za
man Musul iktisabı serbesti etmiş miydi ki; hah serbestide izharı rey etmemişlerdir - diye 
beyanda bulunuyor. Eğer biz sahtekârlıkla iş yapmak arzu eyleseydik, Musul ve havalisin
den bize gelen büçok eşraf ve ahaliyi bü araya getüerek, intihabatı tanzim ederek burada 
ve İstanbul'da bükaç Musul'luyu mebus olarak içerimizde bulundururduk. Böyle hud'a üe 
yapdacak işlere tenezzül etmediğimiz için teşebbüs etmedik. Nasd ki, vaktiyle İstanbul Mec-
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lisi inkadettiği zaman Adana'da intihabat icrasma Fransızlar mümanaat etmişlerdi. Adana 
haricinde yapılan intihabnameleri, Adana ahalisinin öz evlâtları tarafından yapıldığı halde, 
usulüne göre ve bizim mabihittatbik olan kavanimize muhaliftir, diye o arkadaşlarımızı içi
mize kabul etmedik. Bizim bu derece doğruluğumuz; Curzon'un noktai nazarında aleyhi
mizde bir delil olamaz. Curzon beyanatında o havalinin Cemiyeti Akvamca mandası kendi
sine verildiğinden bahsediyor ve bununla sözünü tevsik ve teyidetmek istiyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Öküzünü de kendileri versinler. 

SIRRI B. (Devamla) - Cemiyeti Akvam, demek arzu ederse benim İstanbul'umu, benim 
Bursa'mı, benim İzmir'imi dahi alıp başkasma verebilecektir... Vermek hakkını Cemiyeti 
Akvam acaba nereden alıyor? Onun hakkı tasarrufu benimdir ve ancak benim. Arzu etti
ğim zaman feragat edebilirim. Onun için Cemiyeti Akvam tarafından yapdan bu muamele 
fuzulidir ve hiçbir kaidei hukukiyeyi haiz değildir. Keenlemyekündür. Hiçbir mahiyeti hu-
kukiyeyi haiz değildir. 

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

SIRRI B. (Devamla) - Soma da Reisi Hükümet Beyefendinin lisanlarından anladığımı
za göre, Curzon'un beyanatı sırasında, bizim birkaç asır Irak'ta oturduğumuz halde, hiçbir 
eseri medeniyet göstermemğimizi... 

RAUF B. - Lloyd George... 

SIRRI B. (Devamla) - Evet, Lloyd George... Göstermediğimizi ve kendüerinin de, kâina
tı tenvir için geldiklerini ve bundan dolayı o havali hâkinuyetinin kendilerine tevdi edildiği
ni ve kendilerinin oraya hâkim olmaya daha lâyık olduklarını beyan ettiğini söylemesidir. 
Çok düşünmek isterim, İngilizlere sormak isterim ki, dünyaya insanları tenvir için gönde-
rüdiklerini iddia eden bu halkın idaresi altında bulunan müstemlekâttaki akvamdan han
gisi kendilerinden memnundur, acaba bu millederin hangisinin üzerinden tazyiki kaldır-
mışlardu? İngilizler, o havali, o memalik ahalisinin omuzlan üzerinde hançerlerini tutabil
mek için, onlan zorla kendi lehlerinde harekete mecbur etmeleri idarelerinin ne olduğunu 
gösterirken, diğer cihetten de onları tenvir için geldiklerini söylemek büyük bir irtidaddır ve 
biraz hicabm azlığına delâlet eder. 

LÛTFİ B. (Malatya) - İrlandalüarı görmüyorlar mı? 

SIRRI B. (Devamla) - Kâinatı tenvir için gelen bu İngilizlerdir, ki bir İngiliz kadınının 
âdi bir şekilde izzetinefisini rencide ettiklerinden dolayı, tekmil o mahalle halkım o kadının 
ikametgâhı önünde dört elle geçirmişlerdir. İşte o İngüiz milletidir ki kendüerinin gayrı olan 
ırklara ne dereceye kadar hukuku insanî verdiklerini, yine kendüeri gösteriyorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Bırak şu yüan hikâyesini. 

SIRRI B. (Devamla) - Yüz binlerle Hintüyi ve Müslümanı öldüren bü binbaşıyı, ancak 
Büitanya'mn hukuku âliyesi için yapmıştır diye affeden bu makam. Büyük Büitanya'nın 
mabüıilütihan olan "Lordlar Kamarası" dır. İşte İngilizlerin hukuku insaniyeye ne dereceye 
kadar müraatkâr olduklarını kendi fulleri, meydana çıkarmaktadır. İngüizler Mısır ve hava
lisini bü menfaati maddiye için, bü ticaret için istiyorlar. Halbuki biz, orasım maddi men
faat için değü, öz vatanımız diye istiyoruz. Bu mantığın hangisinin daha ziyade hakikate 
muvafık olduğunu idrâk edecek erbabı izan bu hakikati meydana çıkarır. Hiç şüphe etmem 
ki bu iki noktai nazarı muhakeme ederek hak ve hakikatin ne tarafta olduğunu söyliyecek 
ashabı vicdandan büisi de, Avrupa'da çıkacaktır. Sayam nazar diğer bü nokta daha var; O 
da "Ermem Yurdu" için Amerikalılardan beş müyon kişinin bü kâğıt üzerine vaz'ı imza et
miş olması meselesidir. Eğer bükaç kişinin bü kâğıda vaz'ı imzası üzerine hareket ederek 
bü milletin hukukundan feragat etmesi lâzımgelirse (300) milyon Müslümanın vereceği 
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mazbataların göstereceği tesir ne olabilir? Acaba bunu da İngiltere Hükümeti nazarı dikka
te alır mı? 

Mesailin en mühim maddelerinden birisi de, tazminatı şahsiye meselesidir. Kendi ev
lerimize girerek kendi hanelerimizde mahvettikleri çocuklarımızın, öldürdükleri analarımı
zın, yaktıkları hânmânlarımızın elbette bedelini vermeleri lâzımdır. Kendi taraflarından 
sevk edilmiş olması dolayisiyle bu canileri affetmek olamaz. Bu hak, bizimdir, bu canilerin 
cürümlerim affettirmek kendilerine düşemez. Bu ancak bize düşen bir vazifedir. Bunu ci
han bilmelidir ve Heyeti Murahhasamıza da açık olarak arz ediyorum ki tazminatı şahsiye 
meselesi hallolunmaksızın buraya gelmek sulhu akim bırakmak demektir. Sözüme nihayet 
vermek için, orada söz söyliyen murahhaslar hakkında da bâzı beyanatta bulunacağım : 
Biz Suriye İtilâfnamesi mucibince cihanın malûmu olduğu veçhile Fransızlar tarafından bâ
zı teminata mazhar olduk. Onlar, bâzı mesailde bize müzaheret edeceklerini resmen beyan 
etmişlerdi. Vicdanlarından ve hakikatperverliklerinden ve hürriyete karşı aşklarından fev
kalade emin olduğumuz ve bizim de bilmukabele hürmet ettiğimiz Fransız milleti necibesi-
nin âmâl ve efkârına karşı oradaki Fransız murahhasları, hakikaten vazifelerini lâyıkiyle ifa 
edemiyorlar. Bir kerre milletlerin kudretlerinin dördüncüsü olan matbuatın, Fransız mat
buatının hak ve adalete hizmet için nasıl hareket ettiklerini göz önüne getirelim, bir de Lo
zan'daki murahhasların beyanatım göz önüne getirelim. Bu göz önüne getirilen şeyler mu
rahhasların ittihaz ettikleri hattı hareket, Fransız milletinin noktai nazarına tevafuk etmi
yor. Bu kürsüden o murahhas efendilere müsaadenizle beyanı teessüf ediyorum. 

REFİK B. (Konya) - Biz de iştirak ediyoruz. 

SIRRI B. (Devamla) - Bu murahhas efendiler bilmiyorlar ki bu meslekleri kendi hükü
metleri ve kendi milletleri aleyhinde aksitesir husule getirecektir. Eğer orada Fransız mu
rahhasları vaktiyle kendi hükümetlerinin bize karşı deruhte ettiği müzahereti yapmayacak 
olurlarsa kendi hükümetlerini, ücretini peşin almış fakat soma vazifesini unutmuş bir avu
kat mertebesine indirirler. Onlar aldıkları menfaat mukabilinde bize o müzahereti yapmak 
mecburiyetindedirler. Bu bir vazifei ahlâkiyedir. Çok temenni ederim ki Fransız milleti ne-
cîbesi murahhaslarını tariki matluba sevk ederler. Sözüm bitmezden evvel murahhasları
mız hakkında hissettiğim tevkir ve tazim ve belirttiğim emniyet ve itimadı müsaadenizle 
söylemek isterim. 

Arkadaşlar: emin olalım ki bu ana kadar milletimiz herhangi bir şekil ve mahiyette Av
rupa'da yeşil masanın etrafında bu dakikaya kadar şimdiki gösterdiği vaziyeti metînane ile 
hukuku milleti müdafaa etmemiştir. Bu tarihimizde istisnai bir mahiyet teşkil etmiştir. Bi
naenaleyh benim kendi şahsımca ve Meclisimizin muzaaf olarak kendilerine itimadı olan 
muralmaslarımız buradan bizden ahzi kuvvet ederek daha kavi bir surette çalıştılar ve ça
lışıyorlar. 

RAUF B. (Sivas) - Efendiler daima târizleriyle beni taltif eden... 

SIRRI B. (İzmit) - Estağfurullah. 

RAUF B. (Devamla) - Taltif eden İzmit Mebusu Sırrı Bey arkadaşımız, maruzatım ara
sında dost ve muhip Rus milleti ve Rus siyaseti hakkında kendilerini tenvir etmemiş olmak
la muaheze buyurdular. Bugün dostla muhalifler arasında bir mukayese yapmak lâzımge-
lirse dost tarafım emin görürüz ve daima mücadele halindekilere atfı nazar etmek tabiî gö
rülür, zannederim. 

Arkadaşlar; Moskova Muahedesiyle menafii esasiye ve hakikiyeye müstenit münaseba-
tı dostane tesis ettiğimiz Rus milletiyle, hükümetiyle dostluğumuzda berdevamız. Murah
haslarımızla Sovyet Hükümeti murahhasları, Gürcistan, Ukrayna murahhasları Lozan'da, 
en sıkı münasebeti idame ettirmektedirler. Mukabil taraf, belki matbuatiyle bâzı mükâle-
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mat tarzında, iki dost milleti ayrı göstermekte bir menfaat görebilirler. Fakat hakikatte 
dostluğumuz kavidir. Ve inşallah tarafeyn nâfi gördüğü bu dostluğu uzun müddet idame 
ettümek suretiyle miUetürıize refah ve saadet temin edeceğiz. 

Sırrı Bey Boğazlar meselesi dolayısiyle Sovyet Hükümetiyle olan muahedemiz ve taah-
hüdatımızdan bahis buyurdular. Bendeniz bu bapta uzun söz söylemeyi pek de zaruri gör
müyorum. Madde malûmdur. İstüıadettiği şeraiti esasiye meydandadır. Alâkadar ve sahil-
dar devletler vardır. Bü de Moskova Muahedesiyle Rus dosüarımızın harfiyen kabul ettiği 
Misakı Millîmiz vardır. 

Bü de efendüer; münakalâtı bahriyenin Akdeniz ve Karadeniz boğazlarından serbestü 
mürurunu kabul etmemiz vardır. Sırrı Bey arkadaşımız bu üç nokta üzerinde tetkikatta 
bulunurlarsa bizim her an mevcut muahedata riayetkar ve hürmetkar bulunmakta oldu
ğumuzu kabul buyururlar. 

Musul meselesine gelince : Efendüer kendüerini kemali dikkatle dinledim, inşallah Mu
rahhaslarımız ve memleketimiz eldeki vesaikten müstefidolurlar. O vesikayı defterimize 
kaydetmemekle bizi itham buyurdular, inşallah o arzularını da boş kaldığım bü zaman için 
tatmin ederim. 

SIRRI B. (İzmir) - Bu en mühim bü meseledü. Boş kalmak başka, bu mesele yine baş
ka! 

RAUF B. (Devamla) - Efendün, bu gibi mesaili zaptedecek Devletin muayyen mevkileri 
ve memurları vardır. Musul'un Bağdad Valisinin ifadesine atfen Arap hükümetine mensup 
veya değü olduğu noktalarında bizi üşat buyman Sırrı Bey arkadaşımıza şunu söylemek is
terim ki; İngüizlerin Musul'u Arap hükümetine merbuttur veya değüdü tarzında müdafaa 
ettiklerine vâkü değilim. Tekrar ediyorum. Tafiben aldıklarım ve Cemiyeti Akvamın burası
nı kendilerine temin ettiğini ve bu memleketin Türkiye ile alakası olmadığmı iddia ediyor
lar. Meseleyi bu surede müdafaa ediyorlar. Buyurduğunuz Arap hükümeti şeklinden baş
ka bir şekü içinde hayli zamandır istihzaratta bulunmaktadırlar ve ümidediyoruz ki, hak ve 
hakikat yakında anlaşfiacak ve İngilizler bu hakikati tasdik üe, istikbal için esaslı ve me-
nafii mütekabile esasma muvafık sulh için imkân bahşedeceklerdü. Sırrı Bey bu kadarla 
iktüa buyursunlar ve mazur görsünler. 

REİS - Efendün on dakika teneffüs için Celseyi tatü ediyorum. 
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İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Enver Bey (İzmir) 

REİS - Celseyi küşadediyorum. Söz alanlardan Hafız Mehmed Bey buyurun. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) - Efendiler Rauf Beyefendinin beyanatım kemali dikkat
le dinledim. Rauf Beyi dinlemeden evvel de gazetelerde gördüğümüz malûmat üe Lozan 
Konferansının aldığı şekü müzakere hakkmda oldukça malûmat edinmiştim. Gerek Rauf 
Beyin beyanatında ve gerek gazetelerde gördüğümüz tafsilâta nazaran, Düveli îtüâfiye ge
rek mesaili arziyede gerek mesaüi iktisadiye ve mesaili adliye ve maliyede bü kere hakkı is
tiklâlimizi tanımıyor. Biz bu dâvayı mührün iptidasından beri bütün dâvamızla her halde 
hududu millîmiz dâhilinde istiklâli tanımımızla, istiklâli kâmüe üe hareket etmeye karar 
verdiğimizi Misakı Mülîmizle ve sair suretlerle defaaüe Uân ettik. Şu dâvamıza nazaran ta-
biîdü ki Hükümet ve murahhaslarımız daima bu noktai nazarı derpiş ederek Düveh İtilafi
ye Murahhaslariyle müzakeratı bu vadide takibetmeleri lâzımgehr. Her hangi bü meselenin 
müzakeresine her ne şekil ve vadide olursa olsun güişmek, aşağı yukarı yanaşmak mâna
sını daima muhatap istidlal eder. Bizse muhüli istiklâl hiçbü şerait kabul etmiyeceğünizi 
bütün dünyaya üân etmiş ve Fransa üe bundan mukaddem akdettiğimiz Ankara îtilâfna-
mesiyle bu esası kısmen teyidetmiş ve bunun Fransa efkârı umumiyesince hüsnütelâkki 
edümiş olduğuna nazaran, artık Lozan Konferansında gerek istiklâli malî, gerek istiklâli ik
tisadî ve adlîmizi muhil her hangi bir tekltf karşısında efendiler biz müzakereye güemeyiz. 
Çünkü bizi murahhas kılan mület ve Hükümet ancak diğer müstakü devletler gibi müza
kere edebümek esasiyle göndermiştir. Yoksa Türkiye'nin istiklâlini muhülolacak şekü ve su
rette müzakere edemeyiz. Halbuki biz görüyoruz ki bâzı mesaüi arziyede Düveh îtüâfiye, de-
ğü istiklâl, hakkı bekamızı da inkâr ediyorlar. Ezcümle Rumeh meselesinde, bü arazi üze
rinde, mutasarrıfının istiklâli kâmile ile bühassa askeri tasarrufatını takyidedecek her han
gi bü şeraiti kabul etmek ve teklif etmek, o arazi üzerindeki hakkı bekasını inkâr etmektü. 
Mudanya Konferansı ile, yani Mütarekesiyle Düveli îtüâfiyenln kabul ettiği hududu mührün 
bü kısmımda bugün bizim hakkı bekamızı inkâr etmekle bizim o mesele üzerine müzakere 
kapısını açmak, katiyen kabul etüğimiz esaslara münafidü. Çünkü demin de arz ettiğim 
veçhile; her hangi bü meselenin müzakeresine güişmek ve onu müzakere edebümek esası
nı kabul etmek, aşağı - yukarı yanaşmak manasım tazammun eder. Halbuki bü mület, bü 
devlet hakkı bekasmı muhil teklüat üzerine müzakere edemez. Bu noktai nazarı esas, um-
dei esasiye olarak kabul ettiklerine göre, Rauf Beyin, yani Reisi Hükümetin, Heyeti Murah
hasamızın tamamiyle vazifelerini üa etmekte olduklarına daü olan iddiasma maalesef işti
rak edemiyeceğim. Lozan Konferansının aldığı şekli müzakereden bü şey anlaşılıyor ki; he
nüz Düveli îtüâfiye bizim dâvamıza ıttüa hâsü etmemiştü, veyahut bizim dâvamızın mahi
yetine ıttüa hâsü etmekle beraber hüsnütelâkki etmek istemiyorlar. Şu noktai nazar bu su
rede tebarüz ettikten soma biz ün için artık Lozan Konferansında müzakere edecek bü me
selemiz kalmıyor. Biz Rumeü'de hissei şayia kabul edebilecek miyiz? Çünkü orada bü kı
sım arazide askerlikle ve sair sureüerle takyidat yapıyorlar, Askerlikte ve sair surette tabu 
bunu kabul edemeyiz. O kısım arazide bu yolda takyidat, hakkı bekamızı inkâr demektü. 
Bü de, adlî ve iktisadi hususlardaki tekliflerinde, ki hakkı kaza bü hükümetin hakkı hâki
miyetinin, hakkı istiklâlinüı esasmı teşkil eder, bunda takyidat kabul etmek suretiyle artık 
o hükümetin müstakü bü Hükümet olduğunu iddia edebilmek imkânı yoktur. Şu halde 
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Hükümetin harb devam ettiği müddetçe de bu Meclisin, bu Hükümetin dâvasının neden 
ibaret olduğunu tamamiyle Avrupa diplomatlarımn nazarı ıttılaına arz edememiş, anlata
mamış veyahut anlatabilmiş olduğuna yanlış kaanî olmuş ki, bu şekli müzakereye girişme
ye bizi mecbur etmiştir. Çünkü bizi müstakil bir Hükümet olarak tanımak suretiyle müza
kereye girişip girişmiyeceklerini anlamaksızın bizim Lozan Konferansına Heyeti Murahha
sa 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 hakkıyla ikna edebil
miş olsaydı zannediyorum ki, Lozan Konferansında bugünkü vaziyet hadis olmıyacaktı. 

Efendiler; insanlar bazan haklı dâvalarında kendi taraflarından vâki olan yanlış mü
dafaalarla dâvalarım kaybederler. Onun için bizim, muhik olan dâvamızı yanlış müdafaa 
etmek yüzünden kaybetmek ihtimalini görüyorum. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) - Meselâ... 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) - Deminden beri arz ediyorum ki biz, istiklâl ve hakkı 
bekamızı muhil tekâlif karşısında müzakere edemeyiz demekliğimiz lâzımdı. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) - Kaç defa denmişü. 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) - Yine iddia edebiliyorum ki, Hükümet, Avrupa'nın hak
kımızda beslemekte olduğu fikri kadîmi henüz tebdü ve tahvü etmemiş olduğuna vakit ve 
zamanında ve Yunan ordusunun izmihlali esnalarında vâkıf olmuş olsaydı; bugünkü vazi
yete mâruz kalmıyacaktık. Evet iddia ediyorum ki bugün Lozan Konferansına bizim, nün 
müstakü bü Hükümet muamelesi şeklinde tekfifata mâruz kalmamızın sebebi, yine Hükü
metimizin muzafferiyet esnalarında ve onu taklbeden günlerde Avrupa'nm efkârım tama
miyle takdü edememek yüzünden hâsü olmuştur. Meclisi Âliyi fazla işgal etmek istemiyo
rum. Fakat bizim en zayü ve en karanlık günlerimizde hiçbir kısımdan feragat etmiyeceği-
mizi ve edemiyeceğünizi cihana üân ettiğimiz Misakı Mülîden katiyen ve bü gûna fedakâr
lık yapamıyacağımızı tekrar üân etmek ve bunun haricinde müzakere kabul etmemeyi mu
rahhaslara bildümeyi tekltf ediyorum. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekü) - Fedakârhk yapan kim? 

HAFIZ MEHMED B. (Devamla) - Onu murahhaslara söyleyin. 

FAİK B. (Edüne) - Arkadaşlar; bendeniz müzakeratı sulhiyenin heyeti umumiyesi hak
kmda söz söyliyecek değilim. Çünkü diğer arkadaşlar lâzım olduğu kadar söylemişlerdü. 
Trakya'nın mülga Osmanlı İmparatorluğu noktai nazarından olan ehemmiyeti ne kadarsa 
Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümeti noktai nazarından da ehemmiyetinin büyük, o ka
dar büyük olduğunu da izah edecek değilim. Çünkü bu da nezdi âlinizde malûmdur. Yal
nız Trakya'nın huduüarı üzerinde vukubulan yanlışlıklar dolayısiyle Heyeti Celüenizin ve 
hassaten Hükümetle Heyeti Murahhasanın nazarı dikkatlerini celbetmek isterim. Muttasü 
Karaağaç'ın bize bırakılmasından bahsediyorlar. Efendüer Karaağaçla Edüne'nin arası; 
Türkiye Büyük Mület Mecüsi binasiyle şu İstanbul Caddesi arasındaki mesafe demektir. 

Efendüer; yalnız Karaağaç'ın bize verümiş olması, Trakya'nın yaşamasını temin etmiş 
olmaz. Halbuki Trakya yaşamaya muhtaçtır. Trakya'nın ehemmiyeti siyasiye, tarihiye ve 
askeriyesi, ancak yaşamak imkânının tatmin olunmasiyle kabüdü. Bu da ancak asgari ola
rak 1913 hudutlariyle mümkün olabüü. Görüyorum ki, 1913 hudutları asla mevzuubah-
solmuyor. Ortada bü Dimetoka, Karaağaç, bü de Meric'in sağ sahili mevzuubahistir. Efen
düer, bunlar ayrı ayrı meselelerdü. 1913 hududu yalnız Karaağaç üe Dimetoka'yı ihtiva et
mez. 1913 hududu, Seymenli ve Mustafapaşa kazalarını da ihtiva eder. Seymenli ve Mus-
tafapaşa kazaları umumiyetle Türk ve Müslüman üe meskûndur. Yalnız Dimetoka kazasın
da bü miktar Hıristiyan vardır. Soma Karaağaç meselesi mevzuubahsolduğu zaman Kara-
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ağaç 800 evli bir köydür ve vakıa ahalisi Hıristiyandır. Onun yanıbaşında dört yüz evli bir 
köy vardır; Bosna köyü vardır. Onun da ahalisi Hıristiyandır. Onun yanıbaşında da dört 
yüz evli bir köy vardır. Bunun da ahalisi Hıristiyandır. Fakat efendiler Ada nahiyesinin ec
zasından olan bu üç köyden başka oralarda dokuz yüz, sekizer yüz, yedişer, beşer yüz ha
neli müslüman köyleri vardır. Ve bunların adedi on beş, on sekize baliğ oluyor. Karaağaç'ın 
bize bırakılmamasiyle acaba bu köyler ne olacaktır? Bunlar hiç mevzubahis değildir. Bun
larm hepsi Meric'in sağ sahilindedir ve dünyanın en mutena ve en mahsuldar topraklarını 
ihtiva eder ve mutena zahire yetiştirir. Efendiler bu köylerin içinde bire elli, bire altmış, bi
re kırk mahsul veren arazi vardır ve bunlar hep Türk ve Müslüman malıdır. Buralarda Hı
ristiyanların bir arşın, bir dönüm yeri yoktur. Bunlar hiç mevzubahsolmuyor. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ 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 kabahati var? O memleketine hizmet etti. 

FAİK B. (Devamla) - Filvaki nefsi Dimetoka'da bir miktar Hıristiyanla etrafında altı ye
di Hıristiyan köyü vardır ve filvaki bunlar kalabalık köylerdir. Fakat onların öte tarafında 
Seymenli kazası, onun öbür tarafındaki Cisrimustafapaşa kazası hattâ Garbi-Trakya'da 
Bulgaristan'da kalan Sofulu kazasının ekseriyeti azîmesi müslümandır. Bir Dimetoka'nın 
ekseriyeti nüfusu, Hıristiyan olmak itibariyle bunlarm tamamiyle Garbi-Trakya'ya veyahut 
Yunanistan'a ilhakı mı lâzımgeliyor? Bunun üzerine de bilhassa nazarı dikkatinizi celbede
rim ve söz söylemekten de maksadım budur. Bu nikatı Hükümetimiz ve Heyeti Murahha-
samız nazarı dikkate almalıdır. 1913 hududu olmazsa efendiler, Türkiye'den vazgeçmek lâ
zımdır. Trakya size hizmet edemez. Trakya size mal olamaz. Trakya sizin anahtarlık vazife
nizi yapamaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) - Reis Bey Franklin Bouillon'a, insanî olan hizmetleri do
layisiyle teşekkür etmek lâzımdır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - Hiçbir vakit olamaz, Allah belâsım versin. 

HÜSREV B. (Trabzon) - Efendim tabiî son söz; gelecek muahedede Meclisi Âlinin kara
rı olacaktır. Bugün mevzubahis müzakere murahhaslarımızdan Hasan Beyin tatilden bilis
tifade Heyeti Umumiye ile müşavere etmek ve noktai nazarı umumiyi alıp oraya gitmek için 
gelmesi dolayisiyle açılmış müzakeredir ki Hariciye Vekilimizin malûm olan beyanatı musi-
besi de bu fırsatla iradedilmiş oldu. Bâzı arkadaşlarımız da sözlerini söylediler. Bendeniz 
de aynı emelle birkaç şey arz edeceğim. Malûmuâlileri Faik Beyefendi, Karaağaç meselesin
den bahis buyurdular. Hakikaten pek vâkıfane mütalâada bulundular ve bendeniz de vak
tiyle orada bulundum. Âdeta nasıl Trabzon ve Erzurumlu isem aynı zamanda da Edirneli
yim. Çünkü bendeniz memleketin her tarafında çalışan, hizmet eden sınıfa mensubum. 
Malûmuâlileri Karaağaç, Harbi Umumi esnasında Bulgarlara bırakılmıştı. Ondan evvel, ya
ni Balkan Harbinden soma bir hudut tadilâtı yapılmıştı. Ve o komisyona bendeniz de me
murdum. O zaman tabiî olarak Karaağaç'ı bize bırakmışlardı. Faik Beyefendinin buyurdu
ğu gibi Karaağaç, Edirne'nin bir cüzüdür. Ondan başka şehrin yegâne şimendifer istasyo
nudur. Nasıl bizim bu istasyon, Ankara'nın istasyonu ise. Karaağaç da tıpkiyle Edirne'nin 
istasyonudur. Onu oradan almak demek, Edirne'yi yavaş yavaş köy haline getirmek, dola
yisiyle 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. Askerlik noktai nazarından, sevkulceyiş noktai nazarından ise, bir gün
lük yürüyüş hesabiyle dahi o zamanki hudut pek tabiî olarak Karaağacı bizde bırakarak 
Ortaköy'le Karaağaç arasında Gabdaho deresinden geçmişti. Gerek iktisadi ve gerekse mil-
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lî ve askerî nıkatı nazardan Karaağaç'ın bize bırakılması lâzımdır. Bulgarlara Dedeağaç'da 
bir mahreç vermek meselesinin bununla zerre kadar alâkası yoktur. Bulgarların denize in
mek haklarıdır. Onlar haklarını arıyabilirler; arıyadursunlar. Bizim kimsenin hakkında gö
zümüz yoktur. Bulgarlar istedikleri gibi Dedeağaç'ına ayrı bü şimendifer yapabüü ve deni
ze inebilüler. Bizim hududu mülimiz haricinde onlara verilecek gayriaskerî yol bu maksa
dı temin eder. Bühassa Heyeti Celüenin ve murahhaslarımızın bu noktai nazardan nazarı 
dikkatlerini celbederim. Malûmuâlileri Balkan devletleri bizim Avrupa'ya, kendi tabülerin-
ce, yeniden ayak basmamızdan pek endişenâk oluyorlar. Türkler Balkan'lara güerlerse Ma
kedonya meselesini ihdas edeceklerdir, filân diye haksız mütalâatta bulunuyorlar. Dünya 
emin olsun efendüer, Türkler artık istilâ emeli beslemiyor. Hattâ emvali magsubede bile 
gözleri yoktur. Bizim kendi memleketimizin, vatanımızın üfanen, umranen; yükselmesin
den başka bir gayemiz yoktur. Biz başka bü şey istemiyoruz. İsüyoruz ki, kendi evimizde 
efendi kalalım, müstakü olalım ve etrafımızdaki medenî mületler gibi sulhun refah ve sa
adetine nail olalım. 

Boğazlar meselesine gelince : Rauf Beyefendinin noktai nazarlarına tamamen iştüak 
ederim. Yalnız bâzı şey^r hatırıma geliyor. 

Teminat münferid olmalıdır. Tekmil devletlerin müşterek bü teminat altına girmeleri 
tehlikeyi dâidir. Onun için Heyeti Murahhasamız, behemehal teminatı münferide almalıdır. 
Müşterek teminatta her hangi büinin bü gailesi olmak ve saire gibi ileride çürük noktalar 
çıkabüü. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. - Teminatı 
münferide ve müştereke istiyoruz. 

HÜSREV B. (Devamla) - Çok âlâ. Zaten mâruzâtım da teminatı münferidenüı derecei 
ehemmiyetini arzdan ibarettü. Adlî meseledeki noktai nazarım da, her hususta olduğu gi
bi, tamamiyle büyük bü îtilâfperverlik esasına merbuttur. Biz istiklâlimize âşıkız ve onun 
için harbettik. Bu mefhumu elbette feda edemeyiz. Yalnız mahkemelerimiz için noksansız 
diyemem, hele hapsanelerimizin pek berbat ve pek çok ıslaha muhtaç olduğunu bilüiz. Ba
husus ben, millet uğrunda bunlarm içinde de kaldım. Binaenaleyh, belki İstanbul'da bü is
tinaf ve Temyiz mahkemesinin teşkiline müsaade edebilüiz. Yalnız istiklâlimize dokunul
masın. (Hayır sesleri, patırdüar, öyle şey olmaz sadaları) 

Merak etmeyin efendüer, benim söylemekliğim ile kabul olunacak değildir. Ben fikrimi 
söylüyorum. 

REFİK B. (Konya) - Bu kaanitinize iştüak edecek bü arkadaşımız yoktur. Bu fikri tas
hih buyurmaları lâzımdır. (Gürültüler) 

HÜSREV B. (Devamla) - Noktai nazarım, ecnebi hükkâm müddeti muvakkate ile hiz
meti devlete alınmak yani bizim malımız olmak ve fakat bu müddetin inkızasında bilâmü-
zakere gitmek ve bilâtefrik tekmil deaviyi tefviz eylemek esaslarıdır. Mademki, dinlemeye ta
hammülünüz yoktur, pekâlâ o bahsi bırakıyorum. Yalnız beyefendiler milletlerin hayatında 
bükaç senenin ehemmiyeti olmadığım hatırda tutmak lâzımdır. (Şiddetli patırdüar) 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Hapsanelerimiz bozuksa ıslahı bize aittir. Is
lahına biz çalışacağız. 

HÜSREV B. (Devamla) - İnşallah. 

Patrikâne meselesine gelince : Tamamiyle aynı fikirdeyim. Bü fesat ocağı olan patrikâ-
nenin memleketimizden çıkması lâzımdır. Bilhassa Meletiyos'un kanun mucibince tecziye
si icabeder. 

Musul meselesi efendiler... (Gürültüler) 
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HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) - Bu salâhiyeti size kim verdi? (Bu salâhiyeti kim verdi, 
sesleri) İstanbul'a aidolan sözünüzü izah ediniz, bunu dinliyoruz. Yoksa içtimaa devam edi
lemez. 

HÜSREV B. (Devamla) - Rauf Beyefendi dediler ki, üç rmntakada mahkemeler teklif 
ediyorlar. Bendeniz de yalnız müddeti muvakkate ile... (Hayır, sesleri, gürültüler) Ben ol
sun demiyorum. Efendiler, pekâlâ takdir edersiniz ki, bendeniz olmasmı kabul edenlerden 
değilim, bir fikir olarak söylüyorum. Münakaşa edilir, daha doğrusu bulunabilir. Her fikir 
şayam ihtiramdır. (Gürültüler) Bendeniz tabiî bir noktai nazar arz ediyorum. (Şiddetli gü
rültüler) 

REİS - Efendim, Hüsrev Bey böyle bir şey iddia etmedi, Meclisçe suitefehhüm hâsü ol
du. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Muhterem arkadaşlar, arasıra, kendi kendime soruyorum; 
sulh olacak mı? Olacak, diye müspet bü cevap veremiyorum. Çünkü, asırlardan beri sine
sinde hiyanet, cinayet taşıyan İngüiz siyasetinin güdiği yerde beşeriyet için reha, halâs ara
mak ne kadar müşküldür. (Bravo sesleri) İngilizlerin güdiği, haizi nüfuz ve salâhiyet oldu
ğu yerde beşeriyet için huzur ve sükûn aramak sulh ve salâh aramak ne kadar müteassır-
dır. Zannediyorum ki, İngüizler Lozan'a sulh yapmak için gitmemişlerdü, İngilizler Lozan'a 
sulh değil, siyaset yapmak için gitmişlerdü. Yunan serserisinin düştüğü vaziyetten müte-
essü olan vaziyeüerini ıslah için, siyasetle tamu için Lozan'a gitmişlerdü. İngilizler istiyor
lar ki, murahhaslarımızın âmâl ve niyatı halisanesini, âmâl ve niyatı sulhpervaranesini bi-
sut müzakerat ve münakaşat, ile ihlâl etsinler, fena bü vaziyete düşürsünler. Bizi beşeri
yete, cenkcu göstersinler, bütün mesuliyeti üzerimize yükletsinler. Bütün mesuliyeti üzeri
mize yıksınlar, konferansı inkıtaa uğratsınlar ve belki Yunan serserisinden münhal kalan 
serserüiğe başka büisini ikame etsinler. İşte İngilizlerin Lozan a gitmelerinin başlıca saikı, 
sebebi budur. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar; bütün mesailin bü sinema şeridi gibi muttasü açüması büinden diğerine 
geçümesi, ara yerdeki sıçrama harekeüeri, hepsi bu azgm ve kızgın siyasetin netice ve şe-
raresidü. Fakat bu azgm ve kızgın siyaset karşısında kalan murahhaslarımızın gösterdik
leri feraset bütün mânasiyle noktai nazarıma göre -ki Hafız Beyefendiye iştirak etmiyorum-
gösterdiği azim ve metanet elhak şayanı şükrandır. Heyeti Murahhasamız, bilhassa İsmet 
Paşa HazreÜeri emin olsunlar ki bu Meclisi Ali nasıl kendüerini müttefikan Lozan'a izam et
mişlerse aynı itimadı, aynı alkışları hâlâ besliyorlar. Arkadaşlar, bütün mesaüde Heyeti Ve-
kilemizin ve bühassa Hariciye VekUünizüı, siyasetimizin dimağı mütefekküi olan Rauf Be
yefendinin gösterdiği vukuf ve ehliyet sayam şükrandır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) - Hakikaten. 

REFİK B. (Konya) - Hakikati söylüyor. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Efendüer; hakçı, talebi hak üe hakkım istimal edeceği va
kit her kapıya uğrar ve her kapıya başvurur. İsterse yalvarır. Ne vakit ki, o mahfellerden ko 
vulur, ne vakit ki, o kapüar kapanır ve ne vakit ki iş varlığına dayanır, o vakit kıyam eder, 
fakat istemek, hattâ yalvarmak asüdır. Arkadaşlar, biz hakçıyız, bugünkü vaziyet, bü hak
çı vaziyetinde olduğumuzu gösterü. Hakkımızı talep kasdiyle kıyam ettik. Başka bü gaye
miz yoktur. Mevcut şerait üe cihanda, tarihi beşerde bü misli daha olmayan harikalar ya
rattık. Yoksulluklar, mahrumiyetler içerisinden azîm varlıklar çıkardık, zaferler doğurduk, 
nihayet bağırdık ve hakkımız, dedik. Zaferler doğururken yine hakkımız, hukukumuz diye 
bağırdık. Evvelce hiçbü simanı insaf ve mürüvveti tehziz etmiyen sözlerimiz, bugün kuvve
timiz, kudretimiz karşısında duyuldu, her taraftan rûyu kabul gördük, davet edüdik. Bu
gün bü mahfelde hakkımız, hukukumuz tetkik ediliyor. Bu vaziyet karşısında diyeceğimiz 
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ilk ve son söz yalnız Misaki Millî... (Yalnız oradan ayrılma, sesleri) Bu etrafta söylenilen bü
tün mesaili bir kelimede topluyorum. Misaki Millî, Kapitülâsyonlar diye ortada bir mesele 
vardır ki, bu mesele istiklâlimizle, canımızla, varlığımızla alâkadardır. Bendeniz kapitülâs
yon yerine bir şey vaz'edildi mi, bendeniz kendi kendime bütün beşeriyete şu suali soruyo
rum : 

Cihanda, kürreiarz üzerinde istiklâlini muhafaza etmiş bir millet tasavvur ediyor mu
sunuz ki, kendi lütuf ve keremi ile yaldızlı bir esaret zincirini boynuna takmış bulunsun, 
asırlardan beri Avrupa'nın açtığı bu siyaset ağma, tutulsun ve kalsm? Şüphe yoktur ki, bu 
sual menfi bir tarzda karşılanır ve böyle bir millet kürreiarz üzerinde yoktur. Efendiler, kür
reiarz üzerinde böyle bir millet olmayınca yalnız bizim bu aczi, bu tahammülü gösterece
ğiz? Biz ki cihana bütün varlığımızı fiilen gösterdik ve bütün cihana ispat ettik. Efendiler 
ikiden biri, ya aczi kabul edeceğiz veya zinciri kıracağa. Binaenaleyh Misaki Millî onu kırı
yor, biz kıracağız, onu ebediyen kıracağız. Kabul etmeyeceğiz. Avrupa ricali siyasiyesi, dip
lomatları bunun şeklini değiştirmek, bizi iğfal etmek istiyorlar. O menbadan gelirken barı-
gâhi hâkimiyetimizde mahkemeler kurmak istiyorlar, fakat insaf ile bir kere düşünmüyor
lar ki; bir milletin hâkimiyetini temsil eden ancak ve ancak kendi mahkemeleridir. Bir ke
re insaf ile düşünmüyorlar ki, bu hareket ile hâkimiyetimizi en nazik noktasında rencide 
etmek istiyorlar. Efendiler bunu kabul edemeyiz. Bütün tekâlifi reddediyoruz. Her ne mu
kabilinde olursa olsun. 

Efendiler; ikinci olarak nazarı dikkatimi celbeden akalliyetler meselesi; akalliyetlere 
hukuk dâvası meselesidir. Bizde bir darbımesel vardır. Derler ki : Kucağma oturtmuş, sa
kalını yoluyor. Zannedersem bu teklif aynı buna muvafıktır. Bu vatanda, bu yurtta bir 
akalliyet varsa ve bu yurtta oturmak istiyorlarsa, bu yurtta oturmayı bu vatandan olmala-
riyle teyidederlerse neden bu vatanın öz evlâdından, neden ekseriyet addettikleri evlâdın
dan fazla hak, hukuk talebediyorlar? Arkadaşlar, bir vatanda, bir yurtta, bir toprakta bir 
Yanko, bir Serkis neden bir Ahmed'den, bir Mehmed'den ziyade hak talebetsin? Bunun 
avukatları neden bu dâvayı ateşliyorlar, körüklüyorlar? Çünkü kucağımıza oturtmak, sa
kalımızı yoldurtmak, indelhaee boynumuzu kopartmak. Efendiler; dünyada hiç akh selim 
tasavvur eder misiniz ki akliyle, kendi ihtiyariyle kendisini bu vaziyete ilka etsin. Şu halde 
dâvamız akim, mantığın hudutları dâhilinde bulundukça bunları reddedeceğiz. Çünkü ak
lı selim bunu kabul etmiyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Afyon Karahisar) - Sakalımız da kalmadı ki, yolunsun. 

YUSUF ZJYA B. (Devamla) - Arkadaşlar; Üçüncü olarak Musul meselesini nazarı dik
kati âlinize arz ederim. O Musul meselesi ki mesaili hayatiyemizden âtimizin, istikbalimi
zin emniyeti namına en mühim mesaildendir. Musul meselesi etrafında topladığım malû
mattan gerek Rauf Beyfendinin ve gerek Hasan Beyefendinin verdikleri izahattan hâsıl et
tiğim kanaati şu çerçeve içinde hulâsa edeceğim. Lort Curzon diyor ki : Musul havalisi 
Kürtlerle meskûndur. Size veremeyeceğiz. Musul etrafındaki dâvanın İngiliz noktai nazarı
na göre reddi bu esas üzerinedir. Arkadaşlar; ince, nâzik, derin tetkikat ile bu meselede gö
rürsünüz ki, akalliyetlerin hukukunu dâva eden Lord Curzon değildir. Bu meselede başka 
Lord Curzon'dür. Bu mesele ile o meselede Lord Curzon başka dimağ, başka lisan, başka 
zihniyettir. O sahnede akalliyetlerin hukukî sahnesinde görünen bu siyaset aktörü burada 
başka bir adam tasvir ediyor. Akalliyetlerin hukukunu dâva eden Lord Curzon burada 
akalliyetlerin hukukunu değil, akalliyetleri mahvediyor, akalliyetleri kemiriyor. Çünkü ma
demki, Musul havalisi Kürtlerle meskûndur, Kürdün mevcudiyeti, varlığı ekseriyeti azîme-
si Türkiye'dedir ve Türkiye'de olacaktır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - Elbet, ona inanmayan varsa inansın. 
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YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Türkiye ile müttehit bir mukadderat tâyin etmiştir. Türki
ye camiası esasım kabul etmiştir. Hal böyle iken Kürdün bir cüz'ü kalîlini Musul'dan ayır
mak, ekseriyetinden ayırmak anavatanından ayırmak hususunda hakkın, hukukun sada-
sı yoktur. Burada Lord Curzon'un sadası vardır. 

SALAHADDİN B. (Mersin) - Petrol, petrol. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Efendiler Lozan'daki Sulh Konferansı Heyeti yalnız Türk
lerin heyeti değil, yalnız Türkleri temsil etmiyor. Kürdü, Türkü temsil ediyorlar. (Vatanı ses
leri) Aynı zamanda hakkan, hukukan bir Kürt Heyeti Murahhasası da olan heyete, orası 
Kürtlerle meskûndur, vermeyeceğim demek, bilmem ne dereceye kadar hakla, hukukla ka
bili telifür. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) - Ziya Bey esef etme, emin ol o Lord Curzon'u orada 
Musul KürUerinin elinden göreceği darbe yıkacaktır. Buna emin olunuz bana da eşrafın
dan bir mektup vardır. Bu hususta kanımızı da îsâre amadeyiz, hazırız, süngümüzle, kılı
cımızla alacağız. (Bravo sesleri) 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Lord Curzon'un bu cevabında hakkın, hakikatm sadası 
yoktur. Haklan, hakikatin sadası olmayınca başka esbap ve başka sevaika tevessül edilir. 
Binaenaleyh burada hakkın sesi yoktur. İngiliz siyasetinin sesi vardır. İngiliz siyasetinin 
meş'um sesi vardır. O İngiliz siyasetinin şanı meşumu yemek yedikçe doymamak, paüa-
yıncaya kadar yemektir. 

SALİH Ef. (Erzurum) - Yediklerini kusacaktır. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) - Arkadaşlar, bütün hak, hukuk diyen sadalara kulak ka
patan Lord Curzon'lara değil, Heyeti Celilenize hitabediyorum. Hayatı müşterek, varlığı 
müşterek, iktisadiyatı müşterek, içtimaiyatı müşterek, dini müşterek, ırkı müşterek, lisanı 
müşterek her hususta, her suretle müşterek olan Musul, vilâyatı Şarkryemizin eczayı mü-
temmimesinden bir cüz'ü lâyenfekkidir. (Bravo sesleri) 

Efendiler, vilâyatı şarkiyemizin aksamı mühimmesi ne ise, Musul da vilâyatı şarkiye -
nin kapısıdır. Birbirinden ayırmak her ikisini de felcetmektir. Binaenaleyh Musul bizimdir, 
bizim olacaktır ve bizim kalacaktır. Arkadaşlar son olarak şurasını arz ediyorum ki : Mu
sul, vilâyatı şarkiyenin eczasmdandır. Cüz'ü lâyenfekkidir. Musul'un ayrdmasına müsaade 
etmek, emin olunuz, vilâyatı şarkiyenin âtisini, istikbalini tahtı tehlikeye koymaktır. Ve bu 
vaziyete ise Heyeti Celüenizin katiyen razı olmayacağına kanaatim vardır, imanım vardır. 
(Hay hay sesleri) 

Arkadaşlar, son olarak, sözüme nihayet verirken. Ermeni dâvası. Ermeni yurdu etra
fındaki ufak bir vazifemi ifa etmek istiyorum. Bu dâva mevzuubahsolduğu zaman Heyeti 
Murahhasamızın gösterdiği tecellüt, Tâli Konferans ve Heyeti terk etmek hususunda gös
terdikleri büyüklük benim için azim, şükran ve teşekkürü muciptir. (Vazifeleridir sesleri) 
Binaenaleyh bu azîm teşekkürü Heyeti Murahhasamıza tebliği Makamı Riyasetten rica edi
yorum. 

RASİH Ef. (Antalya) - Efendiler bilhassa mütarekeden beri yalnız İngilizlerin ağzından 
pek çok defalar işittiğimiz sözleri söylemek istiyorum. O da İstanbul Türklerindir, İstanbul 
Hilâfetin Payitahtıdır. Arkadaşlar, İstanbul Türklerin olunca, İstanbul Türklerin Merkezi 
olunca, merkezin emin olması şartı esasî değü midü, Merkezin emniyetini temin etmek şar
tı esasî değü midü? Bü defa İstanbul'a Hâkimiyetimizin tecelli etmesi için, İstanbul'un mer
kez olabümesi için Faik Bey büaderimizin buyurdukları noktalarda sebat ve ısrar etmemiz, 
o nokta üzerinde düşünmemiz icabeder. İstanbul'un muhafaza edümesi için Trakya'nın 
müdafaasının, muvasalasının temim icabeder. Saniyen : Boğazların alacağı vaziyette, İs
tanbul'un emniyetinin temini icabeder. Eğer yalnız gerek müşterek olsun ve gerek ferdî ol-
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sun verecekleri teminata kalacak olursak, arkadaşlar, şimdiye kadar çok teminat aldık. 
Çok ahitnameler aldık. Avrupalıların çok mukavelelerini ahitlerini gördük ve o ahitlerine ne 
kadar sadık kaldıklarım, ne surede vefa gösterdiklerini gördük. Tecrübeleri bertaraf edelim. 
Yalnız mütarekeden somaki tecrübeler gözümüzün önündedü. Mütarekede bizimle ne şart
la mütareke etüklerini ve o şarüarı ne surede iptal ederek İstanbul Boğazlarında İstanbu-
lumuzda ve bütün sevahüimizde bize karşı gösterdikleri mezalimi gözümüzün önüne geti
relim. Memleketünizüı emrfiyetini Avrupahların kâğıt üzerinde verecekleri ahitler tekeffül 
edemez ve size hiçbü vakit itminan bahşolamaz. Memleketimizin selâmetini temin edecek 
maddî suretlerle teminat olabüü. Efendiler, her vakit için, kâğıt üzerinde verecekleri temi
natı ihlâle âmadedüler. Çünkü Avrupa'nın menfaatten başka düşündüğü bü şey yoktur. 
Çünkü Avrupa bizi insan nazariyle görmüyor. (Kör olmuşlar sesleri) Ve görmek istemiyor
lar. Fakat Avrupa katiyen bümeüdü ki, biz, hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek istemiyo
ruz. Fakat onlar da bizim kendüeri gibi bü hakka sahibolduğumuzu ve onlar gibi insan ol
duğumuzu ve onlar gibi hukuku esasiyeye mâfik olduğumuzu ve o hukuku esasiyeden is
tifade edeceğimizi kabul etsinler, şayet kabul etmeyecek olurlarsa bizler ettireceğiz efendi
ler. 

Bu nokta hakkmda bu suretle muhtasaran arzı malûmat ettikten sonra akaUiyetler 
meselesini söylemek istiyorum. Akalliyetler meselesi nedü? Her hangi bü Hükümetin, hâ
kimiyetimiz altında bulunan insanları akalliyet, ekseriyet şekliyle taksim ettiğini görüyoruz. 
Bilâkis şimdiye kadar onların akalliyet dedikleri unsurları biz kendi unsurumuzdan hiçbü 
vakit tefrik etmemişizdü. Onlar, memleketimizde istedikleri gibi büâkaydüşart intihabolu-
narak Millet Meclisine kadar gelmişlerdü ve Hükümetin en yüksek mevkilerine kadar üti-
ka etmişlerdü ve bütün memleketin ticareti onların eline geçmiş, memlekette refah ve sa
adet denüen şeyden ancak onlar müstefidolmuşlardır. Fakat neticede ne olmuştur? Netice
de, Avrupalüar düşünsünler ve utansınlar ki, aramızda kemaü emniyet ve istirahatle ve biz
den daha mesut olarak yaşıyan bu unsurları kendi menfaatleri için bizim aleyhimize isyan 
ettüdüer. O unsurları imha ettirdiler. Şimdi kendüerinin yaptıkları cinayatı bizim üzerimi
ze yükletmek istiyorlar. Fakat cihan o kadar kör değüdü ve tarih de hiçbü vakit sâkit de
ğüdü. Akalhyetlerin hukukunu murakabe etmek için bir Murakabe Heyeti vücuda getümek 
istiyor ve bunu teklü ediyorlar. Rica ederim, bü memleketin istiklâli, hâkimiyeti üe kendi 
üadesi dâhüinde bulunan bir unsurun kontrol edümesini bu millet nasü kabul eder? De
mek ki, vaktiyle Patrikhaneler vasıtasiyle, sefarethaneler vasıtasiyle yaptıkları melanetleri 
bugün de böyle kontrol maskesi altında yapıp bize rahat yüzü göstermeyecekler. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Patrikhanede Nezaretler teşküatı bile yaptı
lar. 

RASİH Ef. (Devamla) - Soma diyorlar ki; bu anasırı askerlikten istisna edeceksiniz... 
Bu istisna ne demektir? Demek ki, Türkler mütemadiyen askerlik etsinler ve bu yüzden ti
caretten mahrum kalsınlar ve aynı zamanda tenasülden mahrum kalsınlar; fakat o unsur
lar, Türklerin zararına olar memleketin ticaretine hâkim olsunlar, memlekette mütemadi
yen tekessür etsinler. Hiç şüphesiz Avrupalüar bunu istiyorlar. Onlar bilmelidüler ki, bu
günkü Türk eski Türk değüdü. Bütün hakikatleri tamamen görmüştür ve onlar da buna 
kaanî olmalıdır ki, Türk, kaniyle kurtardığı yurdunu kıskanacaktır ve çok kıskanacaktir. 
(Alkışlar) Efendüer, Lord Curzon cenapları bizim memleket dâhüindeki akalliyetlerden bah
sederken düşünmeli idi ve utanmalı idi ki, kendi memleketine göre, yani Britanya nüfusu
na nispetle beş, altı misü bü fazlalığa malik olan Hindistan'da tatbik ettikleri usulü düşün
meli, utanmalı idüer ve bu akaüiyeüer mevzuubahsolduğu vakitte Hindistan'da üç yüz mil
yon Müslümanı âdeta hayvanatı vahşiye şeklinde idare eden İngüizler akalliyetler namma 
bü tek kelime söylemek için kendilerinde cesaret görmemeleri icabederdi. Hindistan'daki 
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ekseriyetin idaresi için Allah tarafından kendilerine bir vekâleti umumiye verilmiş de, iste
diklerini tasarrufa kendüerinde hak, kabiliyet ve kudret görüyorlarsa o başkadır. Fakat, da
ha Cihan Harbinin mütarekesinde bile her millet "Kendi mukadderatma hâkim olacaktır" 
diyen ve bu esaslar üzerine mütareke akdeden başta İngütere olduğu halde bu devlet hiç 
düşünmüyorum ki, üç yüz küsur müyon nüfusu yalnız İngiltere'nin keyfine; cihan mület-
leri terk etmiyecektü. Bunu; böyle zannetmesinler. Mısır kendi başına taazzuv etmiş bü 
memleket olduğu halde onun istiklâlini ayaklar altına alarak bazîce etmek isteyen ve Irak'ı, 
Hicaz'ı, saniyen Kudüs ve havalisini Filistin namı altında Yahudüere peşkeş çekmek ve ora
da sakin olan ve ekseriyeti azîmesi yerli olan ahaliyi ihmal etmek istiyen İngütere, Tunus, 
Fas, Cezayü'deki tatbik ettikleri usul ile cihan karşısında utanması icabeden Fransa mu
rahhaslarına, evet, söylemek icabederse söyleriz ki; akalliyetler, Türkiye'de değil, Tunus'ta, 
Fas'ta Cezayir'de imha edümiştü. Bütün hukuku esasiyesinden mahrum edümiştü. Tunus, 
Cezayü, ahalii asliyesi söz söylemekten bile mahrum edümişlerdü. 

AVNİ B. (Saruhan) - Zararı yok, onlar Muhammedîdü. 

RASİH B. (Devamla) - Zararı yok. Fakat Muhammedüerin de söz söyliyecekleri gün ge-
fir ve söyliyeceklerdü. Herkesin hissiyatiyle, cihan hissiyatiyle o kadar oynamasınlar. 

Kapitülâsyonlar meselesine gelince; arkadaşlar kapitülâsyonlar hakkmda hiçbü suret
le söz söylenmesine; mümkün değil havsalamız, mümkün değü kanaatimiz, mümkün değü 
bugüne kadar gördüğümüz tecrübelerimiz müsaade edemez. Kapitülâsyon yoktur, olamaz 
ve olmayacaktır. Bü Avrupalı gelsin, Meclisten çıkarken beni öldürsün. Soma cehennem 
olsun gitsin. Rica ederim, bu nasü olur? Arkadaşlar, en son tecrübelerimizi arz edeceğim. 
Mütarekeden soma memleketimizi yer yer işgal eden Avrupalıların kaç Müslüman öldür
düğünün defterini tuttuk mu? Ve bunun kaçının defteri tutuldu? 

Efendiler, Rauf Beyefendi kapitülâsyonlar meselesinde Müsyö Garuni'nin şöyle dediği
ni söylüyordu. Müsyö Garuni'den sorarım : İtalyanlar, Antalya'ya çıktıkları zaman keyfleri 
için sokaklarda gezen otuz kırk Müslüman çocuğunu otomobüleriyle çiğnedüer, hangi büi-
sinüı muhakemesi icra edildi ve hangisinin hakkı, ihkak edüdi? Kendi propagandalarını 
tatbik edemeyeceklerini anlayınca, Korkuteli Müdafaai Hukuk Reisini Antalya çarşısında, 
kendi jandarmalarının kurşuniyle vurdurdular. Vurdurdukları bu zatm cenazesine iştirak 
ettüer. Bunlar, biz canüeri yakaladık dedüer, fakat hangi mahkemeye sevk ettiler ve hangi
sini tevkif ettüdiler? Yalnız kaatili derdest ettik, mahkemeye sevk ediyoruz dedüer, büâha-
ra Rodos'a kaçırmaktan başka bü şey yapmadüar. Bunlar mıdır ki, bu mahkemeler midü 
ki, tevzi edecekleri adaletten emin olalım? Beyefendüer; onların tevzi edecekleri adaletten 
emin değüiz. Rica ederim, bu kadar tecrübelerden sonra Avrupalüarın tuzağma Türklerin 
tutulmasmı zannederim Türkiye'de kabul edecek bü Türk yoktur. Bü Müslüman için bü 
Türk için bu vâki değildü. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Roma sokaklarındaki kaatüleri yakaladılar mı? 

AVNİ B. (Saruhan) - İstanbui'daküerine ne yaptüar? 

RASİH Ef. (Devamla) - Binaenaleyh arkadaşlar, biz kimsenin hakkına ve kimsenin 
memleketine tecavüz etmek niyetinde olmadığımız gibi onlardan da beklediğimiz şey, insa
ni hislerle mütehassis olarak, memleketimiz ve hukukumuz hakkmda dürüst hareket et
sinler. Yoksa Türkler; varlıklarım feda etmemek için ve istiklâllerini feda etmemek için esa
sen her şeyi göze almışlardır. Mademki bize mevte mahkûm olan bü nazarla bakıyorlar. O 
halde mevte mahkûm nazariyle baküdığını hisseden bu mület hiçbü vakit korkmaz, Allah 
da muinleridü. 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) - Efendim, Rauf Beyefendinin Konferans hakkmda 
vermiş olduğu izahat şöyle sıra üe gözden geçüilecek olursa o da neticeye bakmalıdır diyor. 
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Orada bizim kemali hulûs üzere bulunan murahhaslarımızla karşılaşan adamlarda zaten 
sulh yapmak emeli yoktur ve bizi her nedense orada avutmak, oyalamak istiyorlar. Rauf 
Beyefendi ilk sözlerine başlarken murahhaslarımızın salâhiyetleri hakkında bâzı şüpheleri 
olduğu tarzında söz söylüyorlar dedi. En küçük şeylerde bile uzatmak için ve vakit geçir
mek için kendilerine bir iş arıyorlar. Halbuki murahhaslarımız buradan giderken gerek 
Mecliste vukubulan beyanatta ve gerek aldıkları talimatta en vâsi ve şâmil salâhiyetleri ol
duğunu biliyoruz. Onların salâhiyetini takyidedecek bir şey varsa o da Misaki Millîdir. On
ların salâhiyeti vâsidir. 

Müzakere edilen maddelerden Karaağaç meselesini söylediler. Karaağaç meselesinde 
Konferansta bize karşı gösterilen vaziyete onlar namına hicabediyorum. İngilizlerin de dâ
hil olduğu Mudanya Mütarekesinde sıkışmışlarken bize İngiliz Murahhası hazır olduğu hal
de; istediklerinizi yapacağız, yeter ki, siz bizim sözümüze itimadediniz dediler. Biz de söz
lerine itimadettik, bin türlü tecrübelerimize rağmen; utanmadan ve haya etmeden hepsi 
sözlerini geri aldılar. Garbi-Trakya meselesinde Rauf Beyefendinin bir sözü nazarı dikkati
mi celbetti. Daha doğrusu hissiyatımı gıcıkladı. Rauf Beyefendi dediler ki; biz, şu, şu hu
dutta nikatı nazarımız malûm ve ümidederiz ki, bunları kabul ettirelim. Ben ümit kelime
sini kabul etmiyorum. İstemiyorum. Böyle milletin ittihadına ve kuvvetli bir orduya istina-
deden Hariciye Vekilinin lisanından (Alacağız) demelerini isterdim. 

Düveli itilâfiyenin vaziyetlerine gelince; orada da görüyoruz ki, diğer bütün maddeler
de olduğu gibi kendileri kabul etmiyorlar. Halbuki memleketimizde bulunan ecnebilere, 
mevcut akalliyetler için bize bin türlü kuyut ve şurut kabul ettirmeye uğraşıyorlar. Aziz 
Türkiye'deki kahir ekseriyeti kaale almıyorlar ve bunlarm Türk olduğunu da kaale bile al
mıyorlar, almak bile istemiyorlar. 

Gümrük meselesi, maliye meselesi, tazminatı harbiye meselesi, düyunu umumiye me
selesi, tazminatı şahsiye meselesi, bütün bunlarda Düveli itilâfiye birçok kuyut ile bizde İs
tiklâl aşkım öldürmeye, bizim İstiklâle verdiğimiz ehemmiyeti taklile çalışıyorlar. 

Tamirat meselesine gelince : Rauf Beyefendinin ifadelerinden anlıyoruz ki; Düveli itilâ
fiye, tamirata muvafakat etmiyorlarmış. Benim bundan onların hesabma çıkardığım bir 
mâna vardır. Demek bu tahribatı Yunanlılar yapmamışlar. Demek ki, Düveli îülâfiyenin 
emriyle yapmışlar. Yunanlılar arada bir vasıta olmuşlar, Camilerin yıkılması, evlerin yakıl
ması Düveli îtilâfiyemn emriyle, muvafakatiyle olmuştur. Biz, aleyhlerinde o kadar suizan 
beslemek istemiyorduk. Bu meselede Fransızların aldığı bir vaziyet var. Benim en ziyade 
nazarı dikkatimi celbeden ve en ziyade nazarı dikkate çarpan bir mesele de Fransızların va
ziyetidir. Fransızlar bizim girdiğimiz vaziyeti kendi memleketlerinde görmüşlerdir. Onlar ay
lardan beri bar-bar bağırıyorlardı. Hiçbir fedakârlık yapmayız, diyorlar. Ve istiyoruz, diyor
lar. Sonra biz fakir memleketimiz için tamirat isteyince diğer meselelerde olduğu gibi, (Bom-
par) cenaplarının (Barer) cenaplarının Lord Curzon'a bu meselede imtisal ettiklerini görü
yoruz. Bu Fransızlar hesabma, bizim beklediğimiz muamele itibariyle çok sayam teessüf
tür. Akalliyetler meselesinde aynı zihniyet var. Burada daha bir garabete düşüyorlar, diyor
lar ki; akalliyetler için biz şu şu mevaddı istiyoruz ve bu mevaddın tatbikmde Cemiyeti Ak
vam namına bir sefir bulunsun. Cemiyeti Akvamdan sefir bulunsun, derken zannediyorum 
ki, biz Cemiyeti Akvamm ne olduğunu bilmiyoruz, zannediyorlar. Biz Cemiyeti Akvamın İn
giltere'nin, Fransa'nm, İtalya'nın elinde kendi emperyalizmlerine alet olduğunu bilmiyoruz, 
zannediyorlar. Zannediyorlar ki, Irak üzerinde, Filistin üzerinde, Suriye üzerinde şu veya 
şu devlete mandaterliğin oradaki ahalinin muvafakatiyle verilip verilmediğini bilmiyoruz, 
zannediyorlar. Cemiyeti Akvam denince bizim hatırımıza İngiltere'nin, Fransa'nm ve saire-
nin elinde oyuncak gibi bir şey geliyor. Oyuncak bir müessesedir. 

Akalliyetler meselesinde daha garip bir mesele, bir vaziyet var, o da : (Mister Çayld) Ce
naplarının müdahalesi... Mister Çayld Cenapları akalliyetlerin huzur ve refahım istiyormuş, 
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biz mütareke yaptık ve Düveli îtilâfîye ile imza ettiğimiz mütareke şerait ve mevaddı ihlâl 
edildi. Wilson Prensipleri kaale alınmadı. VVilson Prensipleri Amerika'nm bütün dünyaya 
karşı taahüdatı demekti. VVilson Prensipleri ihlâl edüdiği zaman, Mister Çayld Cenapları ve 
Amerika efkârı umumiyesi acaba nerede idi? Mister Çayld'm ve Amerika'nın bu gibi vazi-
yeüerde; yalnız hıristiyanlarla alâkadar gördükleri meselelerde müdahale edip de böyle 
kendi namus ve şerefleriyle alâkadar olmayan meselelerde İslâmlar aleyhine icra edüdiği 
zaman seslerini çıkarmamalarından bize öyle geliyor ki biz hâlâ İslâmlık Hıristiyanlık, mü
cadelesi karşısındayız. (Ona şüphe yok sesleri) Ben ona kanaat getümemek istiyorum. 
Çünkü, biz de buna kaani olduğumuz gün; yani Salip'in İslamlığa karşı halen Ehlisalip dâ
vası yapmak istediğine kaanî olduğumuz gün bizim de Şark'ta yapacağımız pek çok şeyler 
var, biz de o vakit onları yaparız. 

Boğazlar meselesinde yine onların gayrisamünî olduklarım görüyoruz. Bâzı kuyut ve 
şurut dermeyan etmişler. Gayriaskerî manatık olacakmış. Şu olacakmış, bu olacakmış... 
Pekâlâ bu sizin istemiş olduğunuz şeyleri kabul ederiz. Fakat siz de İstanbul'un emniyeti
ni bize temin edin ve bü tecavüz vâki olduğu zaman müdafaayı taahhüdediniz. Mademki 
bu adamlar samimîdü ve mademki İstanbul emin olacaktır diyorlar, niye bizim dedikleri
mizi kabul etmiyorlar? Demek ki bunu kabul etmemekle ve bunu kabul etmek istememek
le bunda da gayrisamünî olduklarını gösteriyorlar ve bizi böyle kuru vaitlere kaptırıp günün 
büinde üzerimize hücum edeceklerdü. 

Musul meselesinde İngütere diyormuş ki; bana mandayı (Yok öküz sesleri) her ne ise 
mandayı Cemiyeti Akvam verdi. Bunun için ben hakkı iade etmek salâhiyetini haiz değüim. 
Bü defa biz Cemiyeti Akvamı tanımıyoruz ve bü defa o Cemiyeti Akvam denüen müessese 
oradaki ahalinin reyine, fikrine müracaat etmemiştü. Cemiyeü Akvam kurulduğu zaman; 
hukukan ahden bize aidolan bü memleketi başkasının mandasma terk ederken bizim o hu
sustaki noktai nazarımızın ne olduğunu sormamıştır. Bü mukavele üe ve bü muahede ile 
burası bizden ayrılmamıştır, İngütere'ye verümemiştir, yine yalan söylüyorlar. Sulh Konfe
ransında cereyan eden müzakere ve münakaşa esnasmda Musul'u vermeyiz diyorlar. Ma
demki Cemiyeti Akvam, Musul'un mandasını İngüizlere vermiş, Cemiyeü Akvam kararı ol
madan Musul'u bize terk edemezmiş, o halde nasü olay olan hudut tashihatına razı oluyorlar? 

Kapitülâsyonlar meselesinde yine (Bumpar) ı ve İtalya murahhasını İngütere üe bera
ber görüyoruz ve onlar demiştir ki yani Bumpar demişti ki; siz teminat vermedikçe sulh ol
maz. Onlar teminat istedikçe ve teminat falan gibi keümelerle uğraştıkça emin olsunlar ki 
biz de sulh yapmıyacağız. 

Curzon da; dünya bizimle beraberdü. Teminatı muüaka vereceksiniz diye tehdide baş
lamış. Şayanı hayrettü ki İngüizler kendüerini zeki adamlar addettikçe bizim kendilerini ve 
kendüeriyle beraber Avrupa'nın vaziyetini anladığımızı iyi bümiş olsunlar. Onlar bizim ka
naatlerimizi lâyıkiyle anlamamışlardır. Onlar bizi tehdidetmekle tehditten korkacağız ve ka
çacağız zannediyorlar. Hayır efendüer. Biz büiyoruz ve Avrupa'yı görüyoruz ve bugün teh
didini ikaa ne kadar kadü olduğunu büiyoruz. Onlar kurugürültülerle bizi tehdidederken 
biz gayet sağlam, azimkar, metin bü kuvvede onlara azim ve iman ve kudret sahibi oldu
ğumuzu ispat ederiz. Rauf Bey buyurdular ki : Bütün bunlarla beraber sabredelim, netice
ye varacağız... Fakat bendenizce sabrm da bü haddi hududu vardır. Sabır bü meziyeti ah
lâkiye ise hududu geçince bü meskenet olur. "Rauf Beyefendinin büaz burayı dinlemeleri
ni rica ederim." Rauf Beyefendi dedüer ki : Sabrediniz neticeye varalım. Bendeniz de diyo
rum ki : Bilmelidüler ki sabrın bü nihayeti, bü haddi vardır ve sabır bü fazüettü. Bü me
ziyeti ahlâkiye olmak itibariyle bu haddi geçmezse bü meziyettü. Bu hududu geçecek olur
sa meskenet olur. 
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Kapitülâsyonları da kabul etmeyeceğiz ve bu hususta çok beklemeyeceğiz. Kapitülâs
yon meselesinde şayanı dikkat nokta, bir mesele var : Farz edelim ki bâzı kuyut ve şurut-
la kapitülâsyonları kabul edelim. Biran için kapitülâsyonlara razı olduğumuzu farz etsek 
acaba biz böyle kapitülâsyonlara benzer bir şeyi kabul ettiğimiz zaman memleketimize ge
lecek olan ecnebiler o ahde istinaden burada yaşayabdecekler mi? Bu millet aynı, yine dün
kü ve bugünkü millettir. Eğer her hangi bir millet kendilerine karşı ecnebilerin faikıyetini 
kabul etse büe bu millet kabul etmeyecektir ve bu millet onların bâzı muahedeye tevfikan 
faikıyetini görürse onlarla ne muamelede bulunacaktır, ne de münasebette bulunacaktır. 
Hiçbir şey yapmayacaktır. Halbuki onlar milletin büyüklüğünden teminat beklerse kapitü
lasyonların göstermiş olduğu fevaitten daha ziyade fayda göreceklerdir. Asü Türk misafir
perverliğini o vakit göreceklerdir. Bütün bu mevad ve daha mevzuubahsolan diğer madde
ler de bizim noktai nazarımıza muvafık değildir. Mudanya Mukavelenamesiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti hiçbir lüzum ve zaruret olmaksızın askerini durdurdu ve bun
daki maksadı hiç şüphe yok ki, bütün âlemi beşeriyete ve medeniyet âlemine ne kadar 
sulhperver olduğunu göstermektir ve bunda fevkalâde fedakârlığı kabul etmekle. Düveli Ec
nebiye, Düveh Garbiye, Düveh îtilâfiye bizim, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini; 
fedakârlığını, fevkalâde sulhperverliğini nazarı itibara almadı, bunu takdir etmedi ve zan
nediyorum ki, bizi Mudanya Konferansını kabule sevk eden ahval ve şeraiti pek yanlış ola
rak telâkki ettiler ve nihayet bizim kuvvetimiz hakkmda kâh derecede zannediyorum malû
matları yoktur. Sevr Muahedesinin başka bir şekli olarak şimdi Lozan Konferansında da 
aşağı -yukarı bize bir Sevr hazırlamak istiyorlar. 

HASİB B. (Maraş) - Fakat daha ağudır. 

NEBİZADE HAMDİ B. (Devamla) - Belki daha ağır, fakat ona başka türlü şeyler Uâve 
ederek hâlâ bu adamların Paris'te ve Sevr'deki zihniyetleri değiştirmediklerini ve bizi hâlâ 
anlamadıklarım ve anlıyamadıklarını görüyorum. Biz, onlar bizi anlasınlar diye kıyamete 
kadar bekliyecek miyiz? Ve beklemek icabeder mi? Bizim yüz binlerce ordumuz vardır. Ve 
bu ordumuzu onların keyfleri gelinceye kadar bekletecek miyiz? İhtimalki şimdi biz, kuvve
timizden metanetimizden bahsederken onlar rüya görür gibi oluyorlar. Fakat bizim kuvve
timizden bahsettiğimiz daha başka zamanlar da oldu. Son Yunanilere taarruzumuzdan ev
vel de dedik ki; biz sulhperveriz, bizimle sulh yapın, sonra kuvvetimizi istimal ederiz. Bey
hude kan dökülür dedik. Nihayet dinlemediler, kuvvetimizden şüpheye düştüler ve fakat 
neticeyi de gördüler. Loyid Corç yuvarlandı. (Kostantin dahi sadaları) Şimdi bizim sabrımız
la oynarlarsa ben korkmuyorum, ben memnun olurum ve sabrımızı suiistimal ederlerse 
Yunan taarruzundan evvelki vaziyet hâsü olacak ve bundan hâsıl olacak netice evvelkinden 
daha parlak, daha kati bir surete vâsd olacaktır. Eğer onlar bizi dinlememekte ve hatala
rında ısrar ederlerse mademki kaviyiz, "kuvvetimiz vardır, mademki hakkımız da vardır ni
çin durup bekliyelim ve Heyeti Murahhasamızı neden orada bekletelim? Onları geri çağırı
rız ve daha seri vasıtalarla neticeyi istihsale uğraşırız. 

REİS - Efendim müsaade buyurun kifayet... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) - Yarın da müzakerenin devamı hakkmda... 
(Devam sesleri) 

REİS - Yarın da devam etmek için bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 

Meselenin ehemmiyeti hasebiyle bütün söz sahiplerinin iradı makal etmesi lazımdır. 
Vakit geçmiştir. Onun için müsait surette müzakerenin devamı için yarma tehirini teklif 
ederim. 

3 Kânunusani 1339 
Karahisarı Sahib 

İsmail Şükrü 

REİS - Müzakereye yarın da devam etmeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Sözler mahfuzdur. Yarın içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 
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I. Dönem 2. C. 
C. 26 - S. 176:182 

4.1.1923 

SIRRI B. (İzmir) - Bendenizin bu telgrafnameyi takdimden maksadım, burada okunsun 
ve mütalâa edildikten soma Heyeti Murahhasa âzasından olan ve burada bulunan arkada
şımıza verilsin. Lozan'a gönderüsin, Lozan'daki Heyeti Murahhasamıza takdim edilsin. 

REİS - Heyeti Celilenin tasvibiyle Heyeti Vekileye havalesini Sırrı Beyefendi teklif edi
yorlar. Mustafa Kemal Bey, Hariciye Vekâletinin nazarı dikkati celbedilerek tahkikat yap
sın diyor. Bu şekilde kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. - İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin Lozan Sulh Konfe
ransında cereyan eden müzakerelere dair beyanatı üzerine açılan müzakere 

REİS - Efendim, ruznamemizde başka bir şey yoktur. Sulh Konferansı hakkındaki mü
zakereye devam ediyoruz. 

REFİK B. (Konya) - Muhterem arkadaşlar, Lozan'da inikadedecek olan Sulh Konferan
sına Heyeti Murahhasamız davet edildiği zaman zannediyordum ki; uzun senelerden beri 
Garp'ta türeyen haris, şöhretperest, miktarı mahdut ve muayyen diplomasi mesleğinde ge
çinen, insaniyet ve beşeriyet hadimleri ("h" ile sadaları) evet efendim (h) ile. İnsaniyet ve be
şeriyet hadimleri Avrupa'yı, Asya'yı kan ve ateş tufanına boğduktan, birçok hânmânları 
söndürdükten ve beşeriyeti uzun seneler ıztırap ve felâket altında inlettikten soma, niha
yet hak ve hakikatin galip geldiği kanaatiyle toplanacakları sulh masası başında, bu haki
kati katiyeye rücu edecekler ve inlemekte olan beşeriyeti felâketten kurtaracaklardır ve yi
ne zannediyorum ki; asırlar ortasmda Garb'ın haksız tecavüzlerine uğraya uğraya felâket
le çırpman ve nihayet Umumi Harbin neticesini müteakip elimizi, kolumuzu bağladıktan 
sonra memleketimize saldırüan Yunan sürüleri İzmir rıhtımına çıktığı günden itibaren ne
cip ve kahraman milletimizin kahir darbeleri altında geldiği inlere sürüldükten sonra dö
külen masum kanları, akıtılan biçare insanların kanları, diplomaüarın, o Piyere Lermit 
mektebinin taliplerini, şagirdlerinin ruhunda; insanî bir düşünce, insanî his uyandıracak. 
Fakat heyhat benimle birlikte cihanın sulh ve sükûnuna ihtiyacı hakiki duygulariyle mü
tehassis ve mütehassir bulunan beşeriyeti muztaribe de bir defa daha bu Lozan Konferan
sında aldanmış oluyor. Lozan Konferansının şekli ahiriyle, cereyan eden müzakeratın meb
deinden nihayetine kadar bütün safahatını, dünkü gün Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Ra
uf Beyefendi izah etmiş ve milletimizin hakiki kanaatlerine tercüman olmak suretiyle Millî 
Misakımızdan zerre kadar fedakârlık yapmıyacağımızı ve yapamıyacağımızı ve istiklâl ve 
hâkimiyetini kaniyle almış olan milletimizin artık bir daha esaret zincirlerini kollarına bağ-
latmıyacağını pek güzel ve pek beliğ bir surette izah ve ifade etmişlerdir. Bu katî ve çok kıy
metli beyanattan soma bendeniz Lozan Konferansı hakkmda beyanatta bulunarak çok kıy
metli vakitlerinizi zayi edecek değilim. Yalnız bundan bilistifade bir defa daha cihan efkârı 
insaniyesine ve betahsis son zamanlarda hakikatleri örten perdelerin yırtümasını müteakip 
hakkı meşrumuzu müdafaa eden Fransız kavmi necibi arasında yükselen insanlara Fran
sa'nın hakbîn ve hakcû kanaatlerine ve Amerika'da yavaş yavaş hakkı meşruumuzu tanı
maya yüz tutan Amerika efkârı umumiyesine hitabedeceğim. Arkadaşlar, Avrupalıların Av-
rupahlar deyince daima önde hedefi tenkidim olan Avrupa diplomadan olduğunu sureti ka
tiyede kaydetmek mecburiyetindeyim. Fransa'da, İtalya'da İngiltere'de her hangi bir Garp 
memleketinde hakikati örten beş on haris ve şöhretperest adamların arkasında daima ha
kikati gören, bilen bir insaniyet kütlesi olduğuna eminiz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - Fakat pençelerde oyuncak. 

REFİK B. (Devamla) - Uzun zamandan beri -Hatıramda aldanmıyorsam- akalliyeUerin 
hukuku nam ve perdesi altında memlekeüerimize müdahale etmek istiyen, Garp diplomat-
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larının bu akalliyetlerin hukukunu muhafaza hususunda gösterdikleri gayretin neticesini 
ben söylemiyorum. Bu hususta Ermeni Müdür ve Muallimi Babacan isminde bü papazın 
sözlerini işhadedeceğim. O adam diyor ki; Avrupa diplomatları, siz artık bizim üzerimizden 
eünizi çekiniz. Sizler himaye tarzında bizlerin işlerine müdahale ettiğiniz müddetten beri ve 
emellerinize sadık kaldığınızdan beri bütün mevcudiyetimiz tehlike ve ateşe gümiştü ve 
asırlardan beri yanyana yaşadığımız, nan ve nimetleriyle büyüdüğümüz ve şu suretle müş-
flkâne muamelelerinden daima kuvvet ve feyzaldığımız Türkleri bizimle başbaşa bırakınız 
ve siz artık onların karşısından çekiliniz. S izm müdahale ettiğiniz zamandan beri büyük fe
lâketler gördük ve Türklere karşı, sizin tahrikinizle, sizin teşvikinizle fena hareket ettik ve 
onların nazarında bihakküı zalim ve onlara karşı mütecaviz vaziyette kaldık ve soma yine 
bu akalliyetler bahsinde Fransızlarla Adana üzerinde akdedilen îtüâfnameyi müteakip Mer
sin'e toplanan ve artık o mübarek topraklarda oturmak hakkı kendüerinde bulunmıyan bü
takım Ermenüerin toplandığı bü Meclisi hususide yine büisi şu suretle hitabetmişti : Ora
da bulunan Franklin Bouülon orada Ermenüere karşı demişti ki, gitmeyiniz. Türkler öte
den beri mukavelelerine ve ahitnamelerine sadıktır, bizi temin etmişlerdü ve bizim muka
velenin tarihi akdinden evvel yapmış olduğunuz bütün fenalıkları affettiler ve bunlar bu 
sözlerinde sadık kalacaktır ve bu da tarihen müspettir. Bunun üzerine Ermenüerden büi
si kalkıyor ve diyor ki : Teşekkür ederiz, bizim için iyüik yapmak istiyorsanız artık bizi hi
maye etmeyiniz, eğer siz ve sizin Adana'ya gönderdiğiniz generalleriniz, Hükümet memur
larınız bize bu şeküde anlatmış olsalar ve bu ümidi vermeselerdi, bizi bütakım tatlı emeller 
arkasında koşturacak, teşvikâmiz sözler söylemeselerdi, biz de Türkler karşısında alnı açık 
gezecek ve hakiki vatanımıza geldiğimiz zaman, ta asırlardan beri olduğu gibi, yine yanya
na ve kardeş gibi yaşıyacaktik ve geçinmeye çalışacaktık. Fakat heyhat geçti. Biz Türk va
tandaşlarımızın mukaddesatına tecavüz ettik ve evlerini yaktık ve insanî olmıyan büçok fe
nalıklar yapüdı. Maalesef bu bü hakikattir. Biz de insanız. Onların yüzüne ne suretle ba
kacağız? Bakacak yüzümüz kalmamıştır. Bize iyilik yapmak istiyor musunuz, bizi serbest 
bırakınız. Biz, mazinin acüarmı, cezasını affettirmek için ağhyahm demiştü. Efendüer Garb 
diplomatları, Garb siyaseti, akalliyeüer denince füliyatta bulduğu şekli tatbikte, Kirya-
ko'nun Petro'nun, Mardros'un hukukunu muhafaza etmeyi hatırından hiçbü vakit geçü-
memiştü. Herhangi bü devlet vakit vakit akalliyetler meselesini mevzuubahsetmiş ise mut
laka o devüde ve onu takibedecek zamanlarda kendisinin mukaddes yurtlarımızda entrika
ları vardı. İşte o entrikalara alet etmek ve onları büer maske halinde kullanmak için, şekli 
insaniye, şekli hakkikiye bürünerek şöyle olmuştur; böyle olmuştur, demişlerdi. Dün bu
rada bu bahis üzerinde söz söyliyen arkadaşlarımın pek güzel işaret ettikleri gibi, akalliyet
ler bü asır evvele gelinceye kadar (Daha fazla, sesleri) Bizim yurdumuzda bü Ahmed, bü 
Hasan, bü Ah, alelıtlak bü İslâm vatandaş, hangi hukuku tabüyeye ve ne gibi imtiyazata 
malikse o da aynen öyle idi. Ve bu sayede idi ki onlar kâşaneler, servetler, saadetler, refah 
ve hayat temin etmişlerdi. Ne Rumların, ne de akalliyet namında bulunan Ermenilerin hiç-
büisi bunu inkâr etmemiştir ve edememektedü. Bu hakikati Garbın bitaraf düşünen insan
ları da elbet büiyorlar. Avrupa diplomatları bu işe müdahale ettikleri zamandan ve mektep
lerini büer komite yatağı ve şekavet ocağı olarak vücuda getirdikten beridü, yer yer yapüan 
teşküât üe komitecüer tarafından mukaddesatımıza tecavüz vâki olmuş, biz de cihan kar
şısında her vakit ispat edeceğimiz müdafaai meşrua halinde onları kendi kavanüıi umumi-
yenüz ahkâmına tevfikan tedibetmişizdü ve bundan çıkacak netice budur. Biz hiçbü vakit 
bü mületi imha, bü milletin mukaddesatına tecavüz fikrini beslememişizdü. Buna dinimiz 
mânidü, Milliyetimiz mânidü, tarihimiz mânidü. Fakat, bu hakikati, ne Piyer Lermit şagüd-
leri, ne Loyd George ve ne de onun halefi bü türlü anlamak istemiyor. Çünkü onların mem
leketimizde kim büü daha ne gibi çevirmek istedikleri fırıldaklar, entrikalar vardır. 
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Arkadaşlar! Ekalliyetler bahsinde yine bir hususi noktayı, bir meseleyi nazarı dikkati 
âlilerine arz edeceğim. Kayseri'de Amerikan müessesesi namiyle Şarkı - Karıp İdaresinde 
bulunan bir idare ve bir Eytamhane vardır. Oranın müdürü olan Mister Bilskton isminde 
ve Misyoner Teşkilâtına dâhil olmayan Amerika'nın bir münevver evlâdı demişti ki : Mem
leketinize gelip de bir kale içinde oturan ve oradan başka bir yer görmiyerek bütün o mem
leketin şuabatı idariyesi, hayatı idariyesi hakkında söz söyliyen muharrirler gibi işte bu 
misyonerler memleketinizi Amerika efkârı umumiyesine fena olarak tanıttırmışlar dır. Ben 
de bir Amerikalı sıfatiyle buraya geldiğim zaman işte bu fena hislerin tesiriyle gelmiştim. 
Fakat geldiğim zaman bu hakikatlerin, bu istişhatların isnadı mahz ve bir yalan olduğunu 
gözümle gördüm ve öyle gördüm ki Türkleri, dünyada yaşıyan milletlerin en centilmeni, en 
hakikatbini ve en âdili olarak gördüm. Elhamdülillah memleketimizin uzak yerlerine kadar 
gezen Avrupalılar bunu bitaraf olarak her vakit söylemişlerdir. Bunu ne Lord Curzon'un 
mütehakkimane tavır ve edası ve ne de bilmem hangi diplomatm siyaset oyuncakları içeri
sinde kullanılan yaldızlı kelimeler bu hakikati hiçbir vakit setredemeyecektir. 

Sonra efendiler; mübadele meselesi mevzuubahs olurken, yine Rauf Beyefendinin be
yanatına rücu ile, orada şu veya bu şekilde bize teklif ettikleri ve henüz söz torbaya girme
mekle beraber şu şekilde girdiğini söylüyor. Matbuat da birçok neşriyatta bulunuyor... 
Bendeniz bu meselede artık yine Avrupa'nın zalim düşünen adamları tarafından yetiştiri
len fena ve hain yangmcı, bombacı adamlar olmak dolayisiyle artık memleketimizde bu 
adamların yeri olmadığı kanaatinde olan bir arkadaşınızım. Fakat arada bâzı yanlışlıklar, 
bâzı zühul olduğnu görüyorum. Başta Meretiyos mu; Meletiyos mu nedir? Başta o olduğu 
halde bütün Rum papazlarının teşvik ve tahrikiyle aleyhimize silâhlanan dünkü Rum va
tandaşlarımız, yanıbaşlarmda kendileriyle birlikte çalışan İslâm hanumanlarmı söndür
mekle beraber, giderken, geçtikleri yerde kendi evlerinden istifade edilmemek ve oraya ge
lecek biçare dindaşlarımızı barındırmamak için kendi evlerim de yakarak yıkarak gitmişler
dir. Bu hakikat meydandadır. Yani istihlâs edilen memleketlerimizde değişecek, mübadele 
edecek bir Hıristiyan, bir Rum malı kalmamıştır. Ben şimdi soruyorum, Makedonya'dan, 
Rumeli'den getireceğimiz dindaşlarımızı nerede yerleştireceğiz, onların terk edeceği menkul 
ve gayrimenkul emlâkine mukabil onlara ne vereceğiz? Orta yerde bir şey yoktur. Bunun 
ancak ciheti tatbikıyesi, İstanbul Rumlarının da mübadele esasına ithal edilmesiyle ve mü
badele edilmelerinin şart ittihaz edilmeleriyle kabildir. Bu işin ciheti tatbikiye ve mantıkı-
yesi, bir de his ciheti vardır. Arkadaşlar, hepiniz pekâlâ bilirsiniz; mütarekeden soma ve 
zaten uzun senelerden beri ifsadedilen, zehirlenen o, dünkü Rum vatandaşlarımızın izzeti
nefsine tecavüz etmemiş olsun, onlara hakaret etmemiş olsun. Devletler düşünsünler ki 
hukuku âmme nazarı dikkate alınırken, hukuku âmme namına, şu veya bu namına umu
mi söz söylenirken bir de eşhasm, efradm hususi düşünceleri, kanaatleri vardır. İşte bu
gün başladığı gibi yarın da devam edeceğinden şüphem olmıyan bir vaziyet ki bu vaziyete 
nazaran Devletin, hududu millîmiz dahilindeki yerlerin intizamım, asayişini teminle mükel
lef olan Hükümetimizin müşkül vaziyette kalacağı şüphesizdir. Çünkü ; şahsan kendi nef
sinize kıyas etmeksizin mütarekeyi müteakip evinize tecavüz etmiş, İngiliz polisleriyle, 
Amerikan jandarmalariyle evinize gelmiş girmiş, sandığa kadar kırmış, orada birtakım eş
ya aramış, mahkemeye sürüklemek için veyahut her hangi bir sebeple bizi tahkir etmiş bir 
Yanko'yu gördüğünüz zaman onu affedecek misiniz arkadaşlar? Böyle şahsî duyguların 
alevlendiği sırada asayiş ve intizam bu suretle haleldar olacaktır. Bu cihet hükümetçihk 
noktai nazarından ehemmiyetle nazarı dikkate alınmaya değer bir yerdir. Bu itibarla İstan
bul'da dinimize, mukaddesatımıza, mmiyetimize karşı şeni tecvüzlerde bulunan Yanko ve 
Petro'nun artık İstanbul'da Türkün sinesinde yaşamak hakkı kalmamıştır ve sonra bu ara
da Patrikhane meselesi vardır efendiler. 
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Gönül arzu ederdi ki, bu kadar açık, bu kadar katî şenaatlerden sonra patrikhane teş
kilâtının İstanbul'dan kaldırılmasını, hak ve hakikata rücu etmelerini beklediğimiz Avrupa 
diplomatları bize teklif etmiş olsunlar. Onlar patrikhane ile dinî düşünceler altında meşgul 
olmak istiyorlarsa her vakit ve daima tekrar olunduğu gibi alsınlar, götürsünler. Atina'da, 
Aynaroz'da her hangi istedikleri bir yerde idame etsinler ve yaşatsınlar. Onların açıktan açı
ğa maksatları fitne ve fesat ocağı olan patrikhaneyi İstanbul'da tutmak ve istikbalde Hükü
metin, mületin meşgul olduğu bir vaziyetten istifade ederek dün olduğu gibi, öbürgün de, 
bugün de Hükümetin za'fından istifade ederek milletin mukaddesatına hücum etmektir. 
Fakat, artık onlar iyice bilsinler, belki birtakım muahedeler ve mukavelelerle böyle bir va
ziyete karşı muvakkat ve kısa bir zaman için Hükümet lisanından ses çıkarılmayabilir. Na
mus ve mukaddesatını her şeyin fevkinde olarak müdafaa etmesini öteden beri bilen ve tat
bik eden rmnetimiz artık o haydutları, o yılanları sinesinde beslemeyecektir. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, Kapitülâsyonlar meselesi : Bendeniz Heyeti Murahhasamız hakkmda bu 
itibarla bir noktai nazar arz etmek isterim. Ne demek istiyorlar? Dünün zalimleri, bugünün 
karşımızdaki davacıları ne demek istiyorlar? Bu kelimenin ve bu kelimeyi ve bu ruhu ihti
va eden bir teklifin orada mevzuubahsolması bile izzetinefsi millîmize, istiklâl ve Hâkimiye
ti Milliyemize karşı tevcih edilmiş menfur bir tecavüzdür. İstiklâl ve hürriyeti için kan dö
ken milletimizin bu kadar döktüğü kanlar, bu kadar yaptığı fedakârlıklar hiç mi olacaktır? 
Hâlâ mı bizi esir olarak yaşatmak istiyorlar? Beşeriyet içerisinde, milletler arasında en ta
biî olarak bu hak, hâkimiyetten başka ne olabilir, onu da bize çok mu görüyorlar? 

Ben çok temenni ederdim ki; necip milletimizin metin, azimkar duygularını çok vâkıfa -
ne, çok itidalkârane bir surette Lozan Konferansında o efendilere ve bütün cihan efkârı in-
saniyesine iblâğda büyük bir dirayet gösteren Yavuz İsmet; bu noktaya geldiği takdirde; 
efendiler, suikasdımzı anladık, hâkimiyetimize tecavüz etmek istediğinizi anladık, artık 
Türk milleti hâkimiyetini çiğnetmiyecektir. Artık esaret altında bırakmayacaktır, diye idi; 
ben hayretle takibediyorum ki, bunun etrafında şu şu ve muhtelif şekillerde görünen fakat 
ruh ve mahiyeti itibariyle asla değişmiyen kanaatler etrafında müzakereye taraftar olacak
lardır. Ben burada mületin vekili stfaüyle ve hiç şüphesiz Heyeti Celüenizin de bü hak ve 
kanaatine tercüman olarak bü defa daha feryadediyorum. Efendiler; Kapitülâsyon ve onun 
ruhunu üade eden her hangi bü teklifle bizim alışverişimiz yoktur. Bizimle alışveriş etmek 
istiyor musunuz? Geliniz, mahkemelerimizde adalet siyyandır. Ahmed'le Küyako'nun, Pet-
ro'nun hakkı hiçbü veçhile ayrümayacaktır. Şimdiye kadar ayrümamıştır. Sizin bu Kapitü
lâsyonlarla olan niyetinizi çok iyi biliyoruz. Her hangi bü dindaşımıza tecavüz edüsin, sefa
rethaneleriniz hariç ezmemleket diye o mukaveleye koyduğunuz kayıttan, o kaideden büis-
tifade o kaatüleri, canileri zabıtamızın, mahkemelerimizin, memurlarımızın gözü önünde al
sın, o maktulün veresesi ağlarken efkârı umumiyenin karşısında siz o alçağı açıktan açığa 
himaye edesiniz, vikaye edesiniz ve kaçırasınız. 

Hayır efendiler, artık öyle bü fikrin taraftarı olan tek bü Türk yoktur ve tek bü Türki
ye yoktur ve olmıyacaktır. 

En son söz olarak arkadaşlar müzakerata iştüak ettiği dakikadan itibaren Heyeü Mu
rahhasamızın erkânı, başta çok necip, çok yüksek ve çok temiz duygularıyle yükselen İs
met Paşa Hazretleri hakiki mânasiyle milletimizin mümessilleridü, hakiki mânasiyle bu dâ
vamızı Garbın zalim adamları karşısında ve Garp'ta insanî düşünceler etrafında çalışan in
sanların müzaheretiyle, er, geç kabul ettüeceklerdü. Biz, şerefli bü sulh istiyoruz. Hakkı
mızı, hâkimiyetimizi tanıyan adamlarla dost geçinebüüiz. Son sözüm budur ve Ulâ bundan 
başka söz yoktur. 
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Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) - (Alkışlar arasında kürsüye gelerek) Muhterem arkadaşlar 
Bendeniz bir muharrir gibi söyliyemiyeceğim, çünkü gazeteye geçmeye hahişgar değdim. 
Yalnız ben, bu cihanı medeniyet denilen o sahte heriflere diyeceğim ki; eski çamlar artık 
bardak olmuştur. (Handeler) Bizim hükümet Babıâli Hükümeti değüdir. (Bravo sesleri) Bi
zim Hükümet, nimetin bizzat vazıyed ettiği bü idaredü. Bizde hâkimiyet büâkaydüşart mil
letindir. Cidalini istiklâl için yapan bü millet her halde mukadderatını, salâhiyetini, hakkı
nı kimseye terk edemez. Kimseye tevdi edemez. Kendisinindü. (Bravo sesleri, alkışlar) Ben 
de, Fransız Heyeti Murahhassasından maada Fransız mületüıe o kadar dokunmayı can un 
istemiyor. (Handeler, bravo sesleri) 

Efendüer onlar, cidalini istiklâli için yapmış ve çok mücadeleler etmiş ve Emperyalizmi 
yırtmış ve Cumhuriyete gelmiş bir millet oldukları için ben zannediyorum ki, her halde on
lar insaf Üe hareket edeceklerdü. Fakat bu Pombar'a göre, Barer'e göre öyle değüdü. Efen
düer Barer üe Pombar utansınlar. Hattâ Franklüı Bouülon de utansın! (Bravo sesleri, han
deler) 

Arkadaşlar Kapitülâsyonlar, yani uhudu atîka... (Bu tarafa da söyle sesleri) 

MAZHAR MUFİD B. (Hakkâri) - Bu tarafa dargın mısın yahu? Büaz da bu tarafa söy
le! 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) - O tarafa da söyliyeyim : Uhudu atîka ve saü tekâlifi, yani 
nimetimizi tekrar tekrar bü işkence içine sokacak hiçbü tekâlifi, kabul edemeyiz, tamamen 
reddederiz. (Alkışlar, bravo sesleri) Evet, İngüiz Murahhasları ütihar etsinler, fakat onların 
iftiharları sahtedü. Fakat onların Drüıotları, onların zırhhları, onların büçok malzemeleri 
tayyareleri varsa bizim de sarsümaz imanımız ve Mehmetçiklerdeki süngüler... (Bravo sa
daları ve alkışlar) O Drinotlara cevap verebüü. (Şiddedi alkışlar) 

Arkadaşlar; evet, maatteessüf bü arkadaşım, çok hürmet ettiğimiz bü arkadaşımız, 
fevkalâde hürmet ettiğim bü arkadaşımın, velev muvakkat olsun, bü mahkemenin teşkili
ni tekltf etmesini, telâffuzundan bile utanıyordum. Reddederim arkadaşlar, bu arkadaşa 
çok hürmet ederim. Vaktiyle kıravatı yırtıp da bü daha takmadığım gibi bü daha da kendi
sini görmek istemem. (Bravo sesleri, alkışlar) 

HÜSREV B. (Trabzon) - Abidin Bey, muhabbetiniz daim olsun; yanhş anladınız, mak
sadım o değüdü. 

Dr. ABİDİN B. (Devamla) - Geçti borun pazarı. (Alkışlar ve handeler) 

Efendüer; bendeniz esasen masum ve çok kahraman ve hakikaten yoksuUuk içinde bü
yük bü varlık gösteren ve yalnız kalan bü mület için de, bü Kahraman Trakya için de bü-
kaç lâf söylemek isterim. 

Efendüer; Trakya'nın hududu İstanbul'un muhafazasiyle mütenasip bü hudud olmalı
dır; eğer bunu kanla tahdidetmek lâzımgehrse kanla tahdidetmeliyiz. (Bravo sesleri) Arka
daşlar, Balkan Harbinde yalnız basma büçok kahramanlıklar yapan ve Kuvayı Miüiyenin 
bidayeti teşekkülünde yine büçok mücahedatta bulunan bu kahraman Trakyalıların başın
da olan zevat maalesef Feridcüerle muhabere ettiklerinden dolayı kozu kaybetti. Yoksa 
Trakya daha çok dayanabüüdi. Eğer bura üe muhabereye başlamış olsaydüar, Ferid'i de
fetmiş olsaydılar, namussuz, seninle ve Babıâlinle teşriki mesai edemeyiz diye onların resi-
kârlıklarında bulunan insanlar böyle bü mukabelede bulunmuş olsaydüar belki bugün 
oraya Yunan güemezdi ve güemeyecekti. Çünkü çok fedakârlıkları vardır. Arkadaşlar; dün 
Şeref Bey bükaç... (Faik Bey sesleri) Faik Bey bükaç Hıristiyan köyü sayddar. On seneye 
yakın ben de orada bulundum. Efendiler; onlar yardımcıdır. Yarmacıdır. Yani oradaki em
lâk kendi mal ve mülkleri değüdü. İslâmındır. 
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NEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) - Onlar uşaktır. 

Dr. AB İDİN B. (Devamla) - Uşaktır bunlar, uşaktır! Yani nereye giderse defolur gider. 
(Bravo sesleri) Efendiler! Akalliyet hukuku, inşallah onu guguk yapacağız. (Handeler) Efen
diler, artık bu inkılâbı yaptıktan soma, birçok kaşaneleri, birçok sarayları yıktıktan soma 
akalliyet hukuku da benim ile bir olacaktır. Benim kanunuma, benim adaletime tamamen 
tâbi olduğu takdirde -ben yine- ona tenezzül etmem çekil git demeye; fakat eğer ayrıca bir 
mahkeme, ayrıca bir Principaute istiyecek olurlarsa onu vermiyeceğiz arkadaşlar! (Türkçe-
sini söyle sesleri) Yani istiklâliyet ya! O kadar mı zannediyorsunuz beyefendiler? (Handeler) 
Onu vermiyeceğiz ve hiçbir vakitte Mösyö Con Kikirik gelsin de bizde bir mahkeme teşkil 
edebilsin. (Con Kikirik kim? sesleri) Lloyd George'un halefi! Biraz da Refik Bey kardeşimi
zin söylediği; o Babacan mı, Kakacan mı nedir o Papazın? (Handeler) Ben dünyada hiçbiri
sine inanmam. Çünkü, nân ve nimetiyle perverde olduğu bir milletin sayesinde Hariciye 
Nazırı oluncaya kadar irtika eden bir namussuz Gabriel Noradünkiyan bana ihanet ettik
ten sonra artık papazı da, Babacan da bana vızgelir. (Handeler) Arkadaşlar! Çanakkale, Bo
ğazlar, Marmara ha!.. Burası, işte burası benim evimdir. Arkadaşlar o kahbe - analılar di
yeceğim ama - herifler kendi evlerinin serbestisini düşünüyorlar da benim evimin nasıl olur 
da serbestisini verebilirim? Benim evime yegâne hâkim yine benim. Başka kimse olamaz. 
Daima (Lutte pour l'existence) (Türkçesini söyleyiniz, sadaları) Bunu mahsus Fransızlara 
biraz da gazetelere... (Handeler) bu (Lutte pour l'existence) biz ilk evvelâ ayak basar basmaz 
bütün arkadaşlarımızla beraber müttefikan bunu kabul etmişiz ve bunun ilerisi, gerisi yok
tur. Ancak budur. (Türkçesini söyleyiniz sadaları) Yaşamak için mücadele, hakkı istiklâl 
için mücadele. (Bravo sadaları) Efendiler; biz en düşkün bir zamanda, en zayıf bir zaman
da dünyaya metelik vermedik. (Handeler) Bugün ordumuz vardır. Efendiler; bugün Meh-
medciğim vardır efendiler. Mehmedcik süngü başında, memleketin öz evlâdı vatanının ba
şındadır. Her halde bu vatanın tamamen istihlâs ve istiklâlini temin edecektir. Evet bura
da söyliyen ve bir arkadaşları olan ben! O Mehmedcikler zannetmesinler ki Abidin burada 
yalnız lâfla demgüzardır. İcabında, namusum üzerine temin ederim ki orada maaliftihar 
kendime bir mezar kazarım. (Bravo sadaları ve alkışlar) 

Efendiler Musul meselesi : Bizim sehpayı hayatımızdan birisi de Musul'dur. (Petrolü 
unutma sesleri) Arkadaşlar, Musul'da yüz binlerce, milyonlarca dindaşlarımız ve aynı lisan
la mütekellim kardeşlerimiz vardır. Biz Musul'un İngilizler gibi gaz yağlarına âşık değiliz. 
Fakat onlar kendi malımız olduğu için Lord Curzon'a satacağız. Gelsin alsın kendi işlerine 
gelirse petrolü onlara satacağız. (Satmıyacağız sadası) Veyahut da kendimize... Binaenaleyh 
Musul hudutlarının tamamından bir santimine kadar vermiyeceğiz. Ve Ravandız tarafları
nı bilirim. Ravandız, Rayet'e kadar oralara ben gittim. Rayet de hududumuz olmak üzere 
oradan hudut çizeceğiz ve İran'la hemhududolacağız. Komşu olacağız. Onlar bize merhaba, 
biz de onlara merhaba... Aramızda hiçbir Hıristiyan Hükümeti ve bahusus İngiliz düşma
nını kabul edemeyiz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) - Hankıy içerde kalır. 

Dr. ABİDİN B. (Devamla) - Arkadaşlar; en son söz olarak Heyeti Murahhasamıza iti
mat meselesi vardır. Onlar pek iyi bilsinler ki biz murahhaslarımızı tam ve mutlak bir iti
matla oraya gönderdik. Hiçbir vakitte itimadımız onlardan münselibolmıyacaktır ve olamı-
yacaktır. Ancak bu şekilde, yani Meclisi Âlii Millî onların Reisicumhurları gibi, bilmem ne
si gibi değildir. Meclisi Âlii Müh doğrudan doğruya bir makamı Devlet, bir Makamı Hükü
met olduğundan dolayı kendileri her halde bizimle görüşebüirler ve en son kararları da biz
den alacaklardır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgat) - Patrikhane hakkında söylemedin! 
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Dr. ABİDİN B. (Devamla) - Patrikhaneye gelince : Bana bu meseleyi açmayın! Patrik
hane artık Atina'da mı, yoksa Lloyd George'un evinde mi, nerede teşkilât yaparsa yapsm. 
Biz yalnız kendi Kiliselerinde, kendi âyinlerini nasıl yapacaklarsa onu yaptıracak bir Papaz 
tanıyoruz. Ruhani, cismani bilmem ne filân falan artık yoktur, mülgadır. Bunlar küeç ku
yusuna atılmıştır. Bizde bunlar bü daha yoktur. (Aynaroz'da sesleri) Aynaroz'u da alacağız. 
Merak etme benim orada da gözüm vardır. (Ermeni yurdunu unuttun sesleri) Efendiler, Er
meni yurdu, işte Erivan'dır. Erivan'a giderler; orada zannedersem, pek... (Handeler) Bina
enaleyh son söz olarak arkadaşlar; zayıf zamanda biz zaymz diye bütün Avrupalılar öyle 
zannediyorlardı, fakat Avrupalılar bü daha bilmelidüler ki, onlardan yine kuvvetliyiz. Çün
kü onlar gibi bilvasıta yalvararak, hattı harbe Yunanlüan sokarak kahpece bü vasıta bul
madık. Biz kendimizden, kendi uzvumuzla çalıştık, başkasından istiane etmedik ve buna 
muhtaç değüiz. Onun için onlar utansınlar ve bizim istiklâlimizi tasdik etsinler. Yoksa bü 
daha böyle mücadelâta meydan verülerse artık onlar hiçbü vakitte, hiçbü zaman Sulh Kon
feransını göremiyeceklerdü ve sulh istemiyoruz. 

Dr. FUAD B. (Bolu) - Efendün, Âbidin Bey beyanatları arasında Trakya'daki kahraman

ların Ferid Hükümetiyle muhabere ettiğinden dolayı vaziyeti malûmeye düştüklerini söyle

diler. Bu zehabı doğru değildü. Trakya'daki bu kahramanlar hiçbü suretle Feridiye Hükü

metiyle muhabere etmemişlerdir. Oradaki vakayiin hudusünü tabu tarih büdüecektü. Âbi

din Bey büaderimizin dediği gibi değüdü. 

Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) - Kuvayı İnzibatiye zabitlerini almışlardır. Fuat Bey bana söz 

söyletme! Cafer Tayyar oraya götürmüştür. 

REİS - Efendün, müzakerenin küayetüıe daü muhtelü takrüler var. Yirmi kadar arka
daşın da sözü vardır. Evvel beevvel müzakerenin küayetini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müza
kerenin küayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edümiştir. 

Takrüler okunacak : 

Riyaseti Celileye 

Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin küayetiyle ruznameye geçümesine karar itası

nı arz ve teklif eylerim. 

Niğde Mebusu 
Mustafa Hilmi 

Riyaseti Ceüleye 

Müzakere kâfidü. 1336 senesinde her türlü esbabı mukavemet ve müdafaadan mah
rum edüdiğimiz zamanda Türk milletinin asgari hakkı hayatını temin gayesiyle âlemi beşe
riyete ilân ettiğimiz Misakı Mülîmizde yapacağımız âzami fedakârlığı gösterdik. Bugün ga
lip ve kudretli bü mevkide bulunduğumuz halde fazla hiçbü şey istemiyoruz ki; bu da sulh
perver olduğumuza en celi bü delüdir. Heyeti Murahhasamızın Misakı Millî ahkâmım mü
dafaada sebat ettiği ve edeceği anlaşüıyor. Heyeti Veküe Reisinin beyanatı da düşünceleri
mizi teyidetmiştir. 

Binaenaleyh Misakı Millî ahkâmının tamamü istihsali için Heyeti Murahhasamızın gös

terdiği mesaiye itimat ve müzaheretle ruznamei müzakerata geçümesini teklü eylerim. 

Lâzistan 

Osman Nuri 
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Riyaseti Celileye 
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Meclisi Âlinin noktai nazarı tavazzuh etmiştir. Söylenilen sözlerin kâfi addiyle ruzna-
mei müzakerata geçilmesini teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Necib 

Riyaseti Ceüleye 

En karanlık günlerimizde tesbit ve bütün âlemi insaniyete ilân ettiğimiz Misakı Millî
mizi görmedik kör, işitmedik sağır kalmamıştır. Lozan Konferansında bulunan Murahhas
larımızın müdafaa ettikleri noktai nazarlar, tabiî ve en basit hakkı meşruumuzdur. Bun
dan zerre kadar fedakârlık yapılacağını, bilemem, tekrar ilâna hacet var mıdır? Bu bapta
ki müzakerat kâfi görülerek ruznameye geçilmesini teklif eylerim. 

Niğde 
Vehbi 

REİS - Efendim, mesele bir noktada toplanıyor. Heyeti Celüe, Misakı Mülîmizi istihsal 
edinceye kadar bütün fedakârlığı ihtiyara karar vermiş ve bu fedakârlığı ihtiyar ettiğini mu-
rahhaslariyle Avrupa'da dâva ettiriyor. Heyeti Vekile de aynı gayenin, aynı hedefin takibiy
le meşguldür. Heyeti Celüenin kanaati büinen bir şeydir. Arkadaşlarımız Meclisi Âlinin ci
han efkârı umumiyesine karşı olan kanaatinin tezahüründen soma müzakerenin kifayetiy-
le ruznamei müzakerata geçilmesini teklif ediyorlar. (Muvafık sesleri) Bilmem buna ilâve 
edüecek başkaca bir nokta var mı? Bu suretle kabul buyurularak ruznameye geçümesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müttefikan kabul edilmiştir. 

TBMM KUTUPHANESI



Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 1220 : 1229 

YÜZ SEKSENİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

25 Ocak 1923 Perşembe 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Süleyman S i m Bey (Yozgat) 

REİS - Efendim celseyi açıyorum. 

Celsei hafiye akdi hususunda Hüseyin Rauf Beyefendi söz talebinde bulundular. Ken-
düerüü kürsüye davet ediyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleti Veküi) (Sivas) - Efendim; Lozan'daki müzake-
ratm dahü olduğu son safhayı ve bugün Hariciye Vekâletinizin Avrupa'da memleketlerle te
masının derecesini, bizim görebildiğimiz kadar Avrupa vaziyeü hazırasım Heyeti Âliyenize 
arz etmeyi bugünün icabatı zaruriyesinden telakki ediyorum ve bunu rica ediyorum. 

REİS - Efendim; celsei hafiyeyi kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edümiştü. Zabtı 
sabık hulâsası okunacak. 

8. - Lozan Konferansı ve Avrupa vaziyeti hazırası hakkında müzakerat. 

REİS - Söz Rauf Beyefendinin. Buyurun Efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim; son aldığımız telg
raflar konferansta Musul'un hangi tarafa ait olması noktasında cereyan eden müzakerat 
şimdiye kadar konferansın geçüdiği müzakeratın en had şeklini göstermiştü. Bugün inkı
ta yoktur. Fakat murahhaslarımız Musul'un bize ait olduğunu ve lüzumunda bunu ârâya 
da müracaatla ispat edecekleri Üadelerine karşı Lort Cürzon bunun Irak'a her halde kendi
lerine ait olduğunu musürane talep etmişlerdü. Netice; Lort Cürzon meselenin Cemiyeti 
akvama havalesini talep ediyor, murahhaslarımız bunu reddediyor. Vaziyetin bugünkü 
mertebesi bu olduktan sonra müsaadenizle vaziyeti umumiyi hariciye hakkında bazı maru
zatta bulunayım. Zannediyorum ve binnetice tezahür edecek ki Allaha hamdü senalar ol
sun milletimiz vahdeti tamme ile müteharriktir, ordumuz en kuvvetli bü ordudur, hakkı
mız en yüksek haklardandır. Emniyetle akıbete intizar edebüiriz. 

Efendim, bü kere hemcivarımız olan devletlerle münasebatımızı telhisen arz edeyim. 
Sovyet hükümetiyle Moskova'da akdettiğimiz malumunuz olan muhadenet muahedesiyle 
iki mület ve devlet arasında şimdiye kadar cari olan münasebati dostane cereyan etmekte 
ve devam etmektedü. Moskova muahedesinin mütemmimi olarak akdedilen ticaret muka
velenamesinde bü noktada tarafeyn nukatı nazarım tetkik etmekte bulunmuştur. Bu, kom
şu ve dost milletin Lozan'daki murahhasları da evvelce de bu vesile üe arz ettiğim gibi bi
zim murahhaslarla gayet sıkı temaslarda ve her an müdalevei efkârdadır. 

İran'a gelince; malumu âlüeridü ki, bundan bü zaman evvel Türkiye Büyük Mület Mec
üsi Hükümeti nezdine murahhası fevkalâde süatiyle İran hükümeti bü zati memur etmiş
ti. Burada bü müddet oturduktan soma İstanbul idaresüün hükümetimiz idaresi altına 
geçmesini müteakip bü şekü hasü oldu. İstanbul'da bü sefirleri vardır. Burada bü fevkalâ
de memurları vardı. Bunun tevhidini hükümetlerinin de muvafık gördüğünü zannediyo
rum. Burada bulunan zat İstanbul tarikiyle avdet etti. İstanbul sefirinin hükümeti Osma-
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niye nezdine sefir tayin edildiğini müşir bir telgrafname aldık. Bunda zannettik ki zühul ol
muştur. Telgrafla dedik ki : Türkiye Büyük Mület Meclisi hükümeü nezdine memur buyu
racağınız falan zatı kemali memnuniyetle görürüz ve kendisine şöyle müzaheret ederiz, böy
le müzaheret ederiz dedik. İtimatnamesini gönderiyorlar münasebatımız dostanedü. 

Balkan hükümatı vaziyeti siyasiyelerine gelince; Romanya, malumu âliniz Besarabya 
üzerinden bü taarruz ihtimaline karşı mütevahhiştü ve her an müteyakkızdır. Bundan baş
ka dahilde fırkai siyasiyenüı bü kısmının hükümete iştüâk etmemek hususundaki matla
rı dolayısiyle Romanya Hükümeti meşgul bulunmuştur. Romanya üe hükümetimizin mü-
nasebatı iade edümemiştü. Her iki taraf ta Lozan konferansının alacağı neticeye göre vazi
yetlerini tespit edeceklerdü. Bizim vaziyetimiz herhalde öyle zannediyoruz bizim noktai na
zarımız biran evvel bü memur bulundurmak olmakla beraber vaziyetin nezaketi, mülga İs
tanbul hükümetinin tabi olduğu usulleri esasından reddetmiş bulunmamız tekrar konuş
mağı icabetüriyor. En iyi bü şekli düşünüyoruz ve inşallah o zaman Heyeti Alinize arz ede
riz. 

Bulgaristan'a gelince; malumu âlüıizdü ki : Son zamanlarda bugün mevkü iktidarda 
bulunan ve çtftçi hükümeti namını taşıyan İstanbuliski hükümetinin aleyhine karşı hafi ve 
ceh tertibat ve teşküatı vardır. Bilhassa Makedonyalılar cemiyetinin bu harekâtın re'sikâ-
rmda bulunması Makedonyalılar cemiyetinin dürüst taarruzları; bugün re'sikârda bulunan 
Bulgar hükümetini bihakkın endişeye düşürdüğünü his ediyoruz. Ve son Bulgar Dahüiye 
Nazırının istifası da bundan mütevellittü. Bulgarlar, malumu âliniz Dedeağaç'ta bü mah
reç ihtiyacında olduklarını iddia ediyorlar. Lozan'da gönderdikleri murahhaslariyle bu va
ziyeti istifsar etmeğe çalışıyorlar. Malumu âliniz o mahreç üzerinde de büiyorsunuz, Yunan
lılar vardır. Bu münasebetle aralarında her halde muhadenetten başka bü şey vardır. 

Sırbistan hükümetine gelince; Arkadaşlar, esasen kendisinden daha müterakki millet
leri havzai hükümetine almakla büyüdüğü kanaatinde olan Sırbistan; dahilinde bü çok bü
yük teşküat vardır. Kabinesinde bulunan iki Müslüman nazırın istifaları halinde her an za
yıf bü hükümetle idarei umur edebilecekleri husulü fiüen vaki olarak tezahür etmiştü. 
(Yüksek söyle sesleri) Efendim endişe ediyorum. Bazan fazla söylüyorum arkadaşlarım na
zarı dikkatimi celbettüer, sokaktan işitüiyor diye. 

Bundan başka son aldığımız malumata nazaran Subistan her halde Selanik limanını 
bü nam ve şekilde elde etmeğe çalışıyor ve gazetelere kadar intikal eden Sırbistan seferber
liği meselesi vardı. Tetkik ettik, henüz derecesini, vüsatini tespit, tayin edemedik. Subis-
tan'ın Yunanistan aleyhine bir intizar vaziyetinde olduğu anlaşüdı. 

Yunanistan'a gelince; arkadaşlar büiyorsunuz; teşkü ettiği ihtilâl cemiyetlerinin üeriye 
sürebildiği kadroları büyük görenler her halde gerek kemiyet ve gerek keyfiyet itibariyle 
Anadolu ordularından yüksek olmaması lâzım gelen fırkalarını garbî Trakya'ya getirmiş ve 
bununla garbî Trakya'yı elde tutmağa ve İngilizlerin arzusuna nazaran icabmda bü aleti 
tehdit olmağa çalışıyor. 

Bu hususda hükümetinizin namınıza icra ettiği teşebbüsatı da -gazetelerde lâzım gel
diği kadar anlamış ve görmüşünüzdür. -Vazıh ve sarih cevap istedik. Dün mümessüler iç
tima edip hükümetlerinden alacakları talimat üzerine cevap vereceklerini büdüdüer. Henüz 
cevap alamadık. 

Fransa hakkındaki malumatımız; malumu âlüeri Fransızların -eğer hafızamda aldan
mıyorsam- senelik bütçelerinde (10) müyar frank kadar bü açıkları vardır. Bu açık kendi 
düşünceleri noktai nazarından herhalde Versay muahedesinin icabatına göre Alman'lardan 
alacakları tamüat bedeliyle kapanabilecek bü açıktır denebüü. Alman'ların bunu tediye 
edememeleri, kısmen etmek istememeleri ahvalin icabatı Fransa bunu vesaiti sulhiye üe. 
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müzakerat ile istihsal edemedi. Bugüne kadar -Versay muahedesinden bugüne kadar Re-
sikâra gelen hükümetler daima ve daima bu noktayı halletmek vadiyle mevkü iktidara gel
diler. Fakat muvaffak olamadılar. Bu noktayı tatmin edememek yüzünden tutunamadılar, 
çekilmeğe mecbur oldular. Binnetice, Mösyü Puankare resikâre geldi. Kendisi esasen mü
tarekenin akdinde reisicumhur olmakla beraber bu -tarzı halle- aleyhdar olmakla tanınmış 
olan Mösyü Puankare meselenin hallini teahhüt etti ve işe başladı. Biliyorsunuz evvelâ, 
Londra'da bir içtima oldu. Londra'daki içtimada; İtalya, Fransa, İngiltere başvekilleri buluş
tular. Müzakeratm neticesinde, İtalya Fransa'ya taraftar olmasına rağmen İngiltere muha
lif tarzına düştü ve karar veremediler bilâhare kânunusaninin ikisinde içtima etmek üzere 
-vaziyeti son defa Paris'te son safhasını bir daha nazarı tetkikden geçirdikten soma karar 
almak mütalaasiyle ayrıldılar. Kânunusaninin ikisinde Paris'te içtima etmek üzere -vaziye
ti son defa Paris'te son safhasını bir daha nazarı tetkikden geçirdikten soma karar almak 
mütalaasiyle ayrıldılar. Kânunusaninin ikisinde Paris'te içtima ettiler. Müzakeratlarının ne
ticesinde, Fransa, Belçika yekdiğeriyle müttehit kalmakla beraber, İngiltere yine muhalif 
kaldı. İtalya müzahir oldu. Fransa bu şekle karşı münferiden hareket etmek, kömür, mas-
nuat merkezi olan Ruhr sahasının bir kısmını işgali askerisi altına almak ve talep ettiği Al-
man'larm borcunu bu suretle fiilen istihsal etmek kararını tatbika başladılar. Ordulariyle 
ileri yürüdüler. Matbuatla bugün gördüğünüz vaziyet Ruhr'un işgal edilmesinden ibarettir. 
Alman'lar, buna karşı fiilen ve müsallahan mümanaat edemiyorlar. Fakat gün geçtikçe te
kâmül etmekte bulunan bir menfi hareket başlıyor. Bu suretle Fransa milleti ve hüküme
ti, Almanlar'dan talep ettikleri parayı tahsil edip bütçelerini tavzin edip edemiyecekleri hak
kında kati maruzatta bulunamayacağım, biraz ihtisasım haricindedir. Ancak bir hakikattir 
ki Fransızların bununla da kanaat etmeleri lâzım geliyor ki umum vergiler üzerinde, yüzde 
muayyen miktarda zammiyata başlamışlardır. Bu zammiyatı tevlit eden esbaptan birisi de; 
Fransa'nm Alman'lar aleyhine münferit hareketine karşı İngilizlerle Amerikalılar teşriki me
sai ettiler. Malî teşkilât ile Fransızların paralarını düşürmeğe çalıştılar. Meseleyi bir kat da
ha izah edelim : Fransa, bu ahvale karşı arz ettiğim gibi, vergilere zammiyat yapmağa mec
bur oluyor. Şu halde "ordularla harekât ve işgal suretiyle Fransızlar, emellerini istihsal et
mişler midir?" Sualine henüz kati olarak "evet veya hayır" diye cevap vermek zamanı gel
memiştir. Soma arkadaşlar; İtalya'nın vaziyeti mesmuunuz olmuştur, matbuatta manzu-
runuz olmuştur. Sosyalistlere ve kısmen çok sonda bulunan Sosyalistleri -ki zannederim; 
Bolşevik namı da alıyorlar- karşı son zamanlarda, İtalya hükümeti zaaf göstermiş diye bü
tün İtalyan milletince bir telakki hasıl olmuş; İtalya hükümetinin haricen ve dahilen hal
kın arzularım tatmin edememesinden bolşevikliğe müteveccih bir istikamet alındığı endişe
si ve fikri görülmüştür. Herhalde vaziyet böyle mütalaa ediliyordu. Buna karşı bir kaç se
neden beri Faşist ismim alan ve gün geçtikçe teşkilâünı tevsi ve ikmal eden bir teşkilât ile 
bir anda hükümet devriliyor ve suret ve programla hükümeti ele alan ve hükümetin başı 
olan zat, Mecliste mebuslara iradı nutuk ederken o Efendiler; ben sizden itimat almağa gel
medim, çünki ihtiyacım yoktur." diyecek kadar bir şekil ve tarzda hükümet riyasetini al
mıştır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Hâkimiyeti milliyenin tecellisi. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) - Bizimki çok yüksektir. Biz, içinde bulundu
ğumuz için, belki takdir edemiyoruz. Fakat evlâtlarımız tebcil edecektir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Salan onlardan ders almayınız ha... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Allah hayırlar versin. 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) - Bu idare bidayette hakikaten bir gençlik ve 
dinçlik gösterdi. Fakat son zamanlarda... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) - Yuvarlandı... (Handeler) 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır... Yerinde... Ve bize dost görünüyorlar. Yuvar
lanmasını temenni etmiyelim. Bazı mahallerde mahsus askeri - kıyamlar görülmeğe başla
dı, bu idareye karşı... Şu halde onun da, tamamiyle müsbet bir neüce vermiş, İtalya'nın va
ziyeti dahiliyesine âcü bir çare olarak tezahür etmiş bir şekü olmadığı kanaati bendenizde 
vardır. Bundan başka İtalyanlar son zamanlarda gerek Trablusgarp cihetinde ve gerekse 
Bingazi mıntıkasında Sünusilere karşı harekâtı askeriyeye mecbur olmuştur. Sünusî ema
reti namı altında bir emaretin de teşekkül ettiğini haber alıyoruz. (İnşallah, sesleri) İtalya 
vaziyeti de, bizim görebüdiğimiz kadar bakümca, böyle olduğu anlaşılıyor. 

Almanya'ya gelince; Almanya'da askerliğe karşı şedit bir adavet ve bilhassa emniyetsiz
lik hükümferma idi. Bugün Almanlar, bu emniyetsizliklerinin cezasını çekiyorlar efendim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Değme, çeksin... 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Devamla) - Sosyalist bir teşkilâtın hükümetiyle idare 
edüen Almanya, Fransız'ların tehacümü karşısında, şimdiye kadar takındıkları vaziyet ve 
hareket askerlerin eline, Prusyalıların eline geçmesine de, ondan başka şekil düşünelim, 
dedi. Almanlar, daima zayübir vaziyette; daima itaatkâr bir şeküde kalmışlardır. Bugün de 
bu endişe yüzünden katî ve mülî bü teşküâtın hareket edebilecek bü halde olmadığı anla-
şümıştır. 

Müsellehan mukavemeti idare edebüecek askerî cemiyetlerinin de, böyle bü harekeü 
yüzde bü nispetindeki bü ümit muvaffakiyetiyle bu işi başarabüecek bü mevkide olmadık
ları anlaşıüyor. Şu halde mukarrerata itaat, taarruzlara muvafakat, hülâsa müstakü bü 
mületin tahammül etmemesi lâzım gelen evzaa mütehemmü bü vaziyet almışlardır. İngilte
re'ye gelince; amele buhranı... Milyonlara baliğ olan amelelerdeki işsizlik yüzünden aç kal
mış, vergüere zammiyat ve buna ahalinin tahammül edememesi gibi buhranlar vardır. Son 
günlerde Bolşevik teşküâtmm da iştüak ettiği büyük mitingler vardır. Hükümetten muslr-
ran biran evvel parlamentonun içtimaa davet edilmesini teklif ediyorlar. 

Amelelerin murahhasları Lozan'da heyeti murahhasamıza gelip sureti mahremanede 
müracaat ederek bü ittüâf akdini teklif ediyorlar. İnkita vaki olursa sulh yapmağa bizim 
teşküâtımız sayesinde muvaffak olur muyuz? Dedüer, İsmet Paşanın verdiği cevap : "Ben 
buraya sulh yapmağa geldim, o hususta sahibi kelâm ve salâhiyet değdim." der'den ibaret 
olup onları iade etmiştü. 

Bundan anlamayın, ki düşmanlarımız felâket içerisüıdedü. Böyle tasavvur buyurma
yın ve düşmanlarımızı hiç bü zaman zayü ve perişan görmiyelim. Onları daima kavi göre
lim. Bendenizin kanaati şahsiyemi zati âlüeri de münasip görür, bu maruzatımdan sonra 
Lozan'da cereyan eden müzakerata bahsi intikal ettirirsek demincek son kademesini arz et
tiğim Musul meselesindeki vaziyet şu suretle cereyan etmiştir. Malumu aliniz günlerden be
ri devam eden müzakerat ve münakaşat, evvelce bü kere daha tasvüe çalıştığım gibi, keşü 
taarruzu şeklinde, mu hasımlar ımızın noktasma taarruz sekimde tebarüz etti. 

Murahhaslarımız da her noktada ve anında ve en kavi bü surette karşüamışlar ve mu
kabil taarruzlariyle tevkif etmişler, orada bırakmışlar, diğer noktalara geçmişlerdü. İngüiz -
ler ve bühassa Lord Curzon'un tekmü müzakeratta takip ettiği siyasetin manevrasının esa
sını şöyle Üade edebüüim : Kendüeri için istihsalini elzem addettiği mesaili daünehü etmiş
tir. Daima nazikane muamele etmiştir. Her zaman hususî surette görüştürmek istemiştü. 
İkinci dereceden başlayarak büüıcüere geçütmiş ve fakat ekseriya mükâtebe suretiyle yap
mıştır. Fakat kendüerinin olmasma şiddetle taraftar oldukları bü kısım mesaüde, bize dost 
tanınmış olan cihan efkârı umumiyesini çevümeğe çalışmışlardır. 

Fransızlar ve İtalyanlar kendi murahhaslarına söylemişler ve onlara israr ettümişler-
dü. Adlî kapitülasyonlar, malî kapitülasyonlar vesaire ve fakat kendUerüıüı istihsalini el-
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zem gördükleri mevada gelince öyle bir hazırlık yapmışlardır, ki o meseleyi tekmil müttefik
lerinin meselesi yapmışlardır ve müttefikan bize taarruz etmek imkânım istihsal etmişler
dir. Curzon'un mahareti en büyük mahareti bu noktada tebarüz ediyor. Adlî kapitülasyon
larda Fransa murahhasları son derece anudane ve bazen mütecasirane, mütecavizane et-
varda bulunmak suretiyle bugüne kadar iddialarını idame ettiregelmektedirler. Malî komis
yonlarda ve malî mesailde evvelce arzettiğimi zannediyorum şimdiye kadar muahede met
ninde ne dere edilmiştir denilirse bir madde dercedilmiştir o da muahedenin metnine malî 
kapitülasyonlar mülgadır diye bir fıkra konması tensip edilmiştir. Buna karşı bu tali ko
misyon bir intikal devresi talep ediyorlar. İki sene devam etsin, üç sene devam etsin, beş 
sene devam etsin. Böyle senelerle pazarlık ediyorlar. Bu müddet zarfında şöyle olsun, böy
le olsun. Muahedeye dercedilecek böyle bir devreyi kabul etmiyoruz. Bunun için kıyafetini 
değiştirmiş diğer bir kapitülasyon olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine bugün bir şekil ha-
sd olmuştur. Müsalahanameden ayrı olarak ve ticaret mukavelesi mahiyetinde müttefikler
le bir itilâfname yapmak ve ticaret mukavelesi akdeder gibi akdetmek ve bu suretle malî 
kapitülasyonları şeklen ve fiilen ortadan kaldırmak suretidir. 

Murahhaslarımız bu tarikden uğraşıyorlar ve muvaffak olmak ihtimali mevcuttur. Ad
lî kapitülasyonlar meselesinde mahakimde kendilerinin behemehal hâkimlerinin bulunma
sını istiyorlar, biz reddediyoruz. Amerikalılar da tasdik ediyorlar ve onlara da İsrar ettiriyor
lar. Biz reddediyoruz. Garip olarak da İtalyanlar bu nokta üzerinde musirdirler. Enziyade 
ileriye giden İtalyanlardır. Gerek malî kapitülasyonlarda gerek adlı kapitülasyonlarda İngi
lizler bariz olarak ortaya atdmamışlardır. Bizim hassas olduğumuz ve her zaman bağıra, 
bağıra, ilân ettiğimiz kapitülasyonlar meselesinde çehrelerini göstermemişlerdir. Daima 
umumî nazara arzı çehre eden Fransızlar ve onlardan soma İtalyanlar olmuştur. 

İBRAHİM BEY (Mardin) - Münasebatımız nasıldır efendim? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - "rz ettim efendim, söyledim zannederim. 

İBRAHİM BEY (Devamla) - Hayır söylemediniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Söyledim efendim. Fakat böyle sual sordukça çok 
şeyleri unutacağım, sözüme devam edemiyeceğim. (Soma, sonra sadaları) Evet efendim; 
mesele vaziyeti umumiye üzerinde her noktayı yokladıktan soma yalnız Musul üzerinde bi
ze teklif edebilecekleri ve edecekleri bir muahedenin metnini ihzara başlamışlar ve murah
haslarımız da aynı zamanda bizim kabul edebileceğimiz bir metin ihzara başladılar. İşte bu 
safhaya girince bu metni teklif etmeden evvel Lord Cürzon murahhaslarımıza bir mektup 
yazdı. Dedi ki falan günü Musul ve Suriye hudutları mevzubahis olacaktır. Ona göre hazır
lanınız. Bilmem dikkat buyurdunuz mu? Murahhaslarımızın bu noktayı tarzı telâkkisi şöy
le olmuştur : Fransızlarla aramızda bir Suriye hududu meselesi mevzubahis değildir. Mu
sul Türkiye'nindir. Türkiye'nin olacakür tarzında cevap vermiştir. O gün gelmiştir. Müza
kere başlamıştır. KıymeÜi arkadaşımız İsmet Paşa Hazretleri müdellel ve her noktai nazar
dan cerhi kabil olmayan uzun beyanattan sonra Musul'un dün de, bugün de, yarın da Tür
kiye'nin olduğunu ispat etmiştir. 

Buna karşı Lord Cürzon uzun beyanatta bulunduktan soma -ki daha tafsilâtını alma
dım. Bundan evvel alenî celsede cereyan eden müzakerenin saiki olan sözlere dair malu
matım yoktur. Ben ümit ederim ki arkadaşlarım bana sual etsinler ve seri bir cevap alayım, 
onun üzerine müzakere cereyan etsin- çok buhranlı bir müzakereden sonra Lord Cürzon 
bunun Cemiyeti Akvama havale edilmesini ve orada âdil bir hükme tabi olacağından neti
cenin tarafeynin kabulüne şayan bir şekilde tecelli edeceğim beyan etmiştir. 

Murahhaslarımız Cemiyeti Akvamı ret etmişlerdir. Musul'un Türk olduğunu bu husus
ta halkımıza kani olan murahhaslarımız buyurun reyi amme... Demişler? İngilizler tehaşi 
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ve içtinap etmişlerdir. Buna cesaret edemiyor ve edememişlerdir. Buna karşı İngüizler Ce
miyeti Akvama şevkte israr ediyorlar. Maatteessüf arkadaşlar, Fransızlar ve İtalyanlar da 
onlara müzaheret ediyorlar. (Kahrolsunlar sesleri) Evvelce de böyle aynı bir zemin üzerin
de... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - İtilâfname üe müzaheret edeceklerdi Fransızlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Mütehevvir olmayalım, zamanından evvel hiddet et-
miyelim. İntizar edelim. Hak bizdedir. Cenabı Hakka hamdü senalar olsun deminden beri 
izahına çalıştığım vaziyeti umumiye hakikat itibariyle kuvvetle bizdedir, lehirnizdedir. Al
lah'a bin şükürler olsun çok sabur, emsalsiz derecede fedakâr bir milletimiz ve bunun her 
an hakkını ihkak edecek, emrini infaz edecek kahraman bir ordumuz vardır. (Alkışlar) Bu 
davalarımızı en kısa yoldan en az zararla, en meşru tarzda inşallah istihsal edeceğiz. Biz 
sulh için gittik. Sulh istiyoruz. Hakkımız itiraf erhlmek şartiyle. Sulhu ihlâl edenler onlar
dır. Fakat, arkadaşlar, öyle zannediyorum ki bu sulhu ihlâl edecek Avrupa o yangın için
den kurtulamayacaktır ve behemehal herhalde -inşallah o günleri görürüz, Avrupa için her
halde bir felâket ve Şark için bir saadet olacaktır. (İnşallah sesleri) İşte efendim İngilizlerin 
son sözünü arz edeyim. 

İngüizler murahhaslarımızı ve mületimizi tehdit etmişlerdü ve demişlerdü ki biz bu işi 
Cemiyeti Akvama havale ettik. Her ne kadar siz Cemiyeti Akvama dahü değilseniz de Cemi
yeti Akvamın nizamnamesinin falan maddesi mucibince Cemiyeti Akvama dahü olmayan 
devletler hakkmda da Cemiyeti Akvam davetiye ısdar edebüü. Sizi de davet eder, siz de ge
lirsiniz. Orada dinlenüsüıiz. Eğer hakkınızı kabul etmezseniz Cemiyeti Akvamın karariyle 
hakkınızda düveli bü tazyik yaparız. Buyursunlar efendiler biz hazırız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Üç senedü yapıyorlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bizim kanaatimiz de budur. Vaziyeti buraya kadar 
arz ve vüs'um derecesinde telhise çalıştıktan sonra murahhasımızın Avrupa'da maruz kal
dığı müşkilâtlardan da bir nebze bahsetmeği vazüei vicdaniye addederim. 

Arkadaşlar, matbuatta da manzuru âliniz olduğu üzere murahhaslarımızın Lozan'a vu
sulü tarihinden itibaren muntazam, mücehhez, çok fiilî ve mahir düşman teşküâtiarı tfti-
ralarla, muhteltf vesaiüe heyeti murahhasamızın müdafaa edeceği, etmekte olduğu davala
rı çürütmek yoluna girmişlerdü. Fakat gerek misakı millîmizin çok müstakim ve meşru hu
tutu esasiyesüıin kolay kolay sarsılmaz bü şekli kavisine müctemi bulunmasından ve ge
rek murahhaslarımızın gösterdiği nezaket, bununla beraber metanet ve kudret bunların bu 
teşebbüslerinin davamız üzerinde mühim tesüler yapacak kadar vahim bü şekü alamamış
tır. Günler geçtikçe ve İngiliz davası kuvvetle talep edilecek vakit yaklaşdıkça şekü hücum 
değişmiştir. Bu da şöyle tecelli etmiştü : İngiliz matbuatı İsmet Paşa Hazretlerinin şahsına 
taarruz etmiştü. Faraza efendüer, sağır dedüer bilmem anlamaz dedüer (vicdanı sağu de
ğüdü sesleri) Efendüer, İsmet Paşa her vaziyetinde, her mukabelesinde Lord Curzonu hem 
mahcup, hem mağlup etmiştü. (Allah razı olsun sesleri) Bunu bizim söylememiz zaittir. Fa
kat müteallimiz, hani bü devlet adamının ve onun şerefini, mesuliyetini mütehammüken o 
adamın ağzından müstehcen Üadelerle şahsî taarruzlar yapdması veyahut o mületin resmî 
tanınmış gazeteleri böyle küçük, hislerle bü mületin murahhasına taarruz etmesi ve onun
la muzafferiyet ümit etmesi vicdanı mülîmize zannederim çok güan geliyor. O itibarla söy
lüyorum, her zaman Lord Cürzon İsmet Paşanm karşısında hep mahcup ve makhur olmuş
tur. Şimdi bu taarruzlar o suretle başladıktan soma aledderecat İngüiz matbuatma süayet 
etmiş ve son günlerde Fransız matbuatının bü ikisine de intikal etmiştü. Onlar da bu su
retle murahhaslarımızın şahıslarına taarruzla gerek memleketimiz dahüinde akıllarınca 
şahsiyetlerini, şereflerini ihlâl etmek ve gerek harice karşı muvaffak olmak ve gerek hariç 
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efkârı umumiyesine karşı Türk'leri bütün arkadaşların gazetelerde okuyupta müteessü ol
dukları veçhile Türk'ler okumak, yazmak bilmez, Frenkleri nasd anlayabilüler? Onlar yal
nız entrika bihrler. Şarkı bübirine karıştırmayı büüler. Medeniyeti ne bilü, tarzda mütala
alarla boğarak muvaffak olmağa çalışıyorlar. Bunların hepsi şöyledü; böyledir diye geçişti-
rüebiliyor. Fakat demin de arz ettiğim gibi düşmanlarımızı istihfaf etmiyelim. Biz kuvveti
mizden, hakkımızdan emin olarak imanı kâmile ile hareket edeceğiz. İnşallah muvaffak ola
cağız. Fakat o hiç bü zaman demek değil ki düşman zayıftır. Düşmanı en kuvvedi bü vazi
yette göreceğiz ve ona göre tertibaümızı almağa mecburuz. İşte bu noktayı düşünürken ar
kadaşlarıma bü şey hatırlatmak isterim ki o da arkadaşlar, İngiltere adalarında sakin 47-
48 milyon nüfusun yani yüzde yarımı belki büi denebilü. İngüizceden gayrı bü lisan konu
şabilir. Bu milyonların hepsi fikrini tahrik ve teşvik ve verecek bü lisan İngüiz ve İngüizce 
matbuatından alır insanlardır. Bu tarzdaki propagandanın İngüiz efkârıumumiyesine arzu 
edüen şekilde telkin edümesi en sehil İngiltere yapılabüü. Buraya kadar maruzatımdan He
yeti Âliyenize arz ve istirham etmek istediğim noktaya şimdi geldim. Arkadaşlar, konferans
ta adliye mesaüi en hararetli bir tarzda müzakere edilüken aynı günde bizim mahkemele
rimiz hakkında çok çetin lakırdüar sarfedilmiştir. O sözleri efendüer bü kısmı hafi celsede 
olduğu halde nazarı dikkati âlinizi celbediyorum. Mecburiyeti vicdaniye olarak arz ettiğim 
halde aynen İngiliz gazetelerinde hafi celsede olanlar dahi geçiyor ve işte efendiler diyor... 

MUSTAFA BEY (Karahisarısahip) - Hafi celse nasü duyuluyor? Bunu anlamalıyız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şimdi efendüer, düşününüz bü cihanı husumet kar
şısında kendilerine tevdi ettiğiniz salâhiyetle gayet hayatî nikatı müdafaa etmekte bulunan 
heyeti murahhasamızın karşısında böyle bü tabloyu tasvü ediniz. Tahammülsüz de. Yani 
ne yapmak istiyoruz ve nasü yapacağız, neticesi ne olabifir? Zannederim bunların tahmini 
müşkül değüdü. Soma efendiler, bendeniz İngüiz matbuatını günü gününe takip ediyorum. 
Refaketünde bulunan arkadaşlarıma diğer matbuatı takip ettiriyorum. Son Paris müzake-
ratmın inkitamdan sonra müttefiklerin siyaseti uzatma ve intizar siyaseti olduğuna kana
at hasü ettim. Bunun sebebi saiki nedü? Efendiler, sebep ve saiki bizim artık yorulduğu
muzu, ordularımızın şimdi bulunduğu hatla memleketimizüı çoktan sulha razı olduğunu 
ve büaz daha intizar edersek filan zat aleyhinde kıyam olduğu, filan yerme geçeceği mebus
ların zaten küalanmış adamlar olduğu maaşları için durdukları tarzında müessü propa
gandalarla bü fikü veriyorlar, Avrupa hükümatma biz Türk'leri kuvvetle mağlup edemeyiz 
ve haklarını iptal edemeyiz. Bü çare daha vardır, konferansı uzatalım. Efendüer, bunda ka-
zanamıyacaklardır. Fakat zararlarımızı şunu da arz ve izah etmek mecburiyetindeyim. Bu 
memleketin kahraman evlâdan parlak muzafferiyetleri temin etmiş evlâtlar intizar vaziye
tinde bulunuyorlar. Hedeflerine gözlerini dikmiş bekliyorlar. Mületimiz haftada yarım mü-
yondan fazla yalnız asker, mübarek analarımız, gelinlik kız kardeşlerimiz evlerinde hayat 
ve istikbal bekliyorlar. Biz bunları bü gün evvel vermekle adaleti bugün tatbik etmiş olu
ruz. Memlekete saadetin evveliyatını bugünden takdim etmiş olacağız. O itibarla demek ki 
hakkımızı istihsal etmek şartiyle sulhu bü dakika evvel yapmakta en büyük menfaat var
dır. Bunun için arkadaşlar, ben, bana itimat etmiş olarak, tabu caizse rekz ve ikame bu
yurduğunuz İcra Veküleri Riyaseti sıfatiyle Heyeti Âliyenize arz etmek isterim ki böyle me
sail hakkı meşrumuzdur. Takip ve tasrih etmek, fakat alenî ceslede söyleyip de matbuata 
intikal etmekten ise arkadaşlar hafi celsede bunları dertleşelim. Her halde arkadaşlar, bu 
davayı başarmcaya kadar hulâsa mümkün olduğu kadar izhar ve ima üe söyleyiniz. (Pek 
doğru sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Doğru hareket edüsüı. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, doğru hareket Cenabı Haktan başka kim
seye nasip olmamıştır. Beşer hatadan salim değüdü. Onun için hükümetler cemiyatı teşri-
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iye vesaire bir cemaat teşkilâtının esasları bunları bu şekilde tecelli ettiriyor. O hataları az 
zararla başarmak için, kimse layuhtîlik iddia etmedi. Buna karşı tedbir arz ediyorum ve di
yorum ki alemlerimizi, dertlerimizi, taarruzlarımızı şahsî mesullerden istizah ve istifsar su
retiyle halledemezsek hiç olmazsa hafi celselerde yapalım. Binnetice şunu söylemek istiyo
rum ki bugün Lozan'da bir meydan muharebesinin neticesine intizar ediliyor. Ben vicda
nen, aklen iman olarak kaniim ki muzaffer olacağız. (İnşallah sesleri) Fakat Allah rızası için 
murahhaslarımızı da, kendimizi de şu günlerde müteellim ederek selâmeti fikrimize velev 
bir dakika tevakkufa sebebiyet vermiyelim. Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. İnkita 
olduğu vakitte derhal Heyeti Âlinize arz ederim. Fakat Lord Cürzon yapmak şeklini göster
miştir ve yine kendisi yapamamıştır. 

OSMAN BEY (Kayseri) - Bunu da arz edeyim ki zati âlinize Beyfendi Hazretleri, Mecli
sin haysiyetine taalluk eden bir mesele aynen Avrupa'ya aksetmiştir. Fakat bu nasıl olmuş 
oraya aksetmiş bu babda izahat vermediler. Eğer hakikaten şüphe ettiğiniz arkadaşlar var
sa bildiriniz. Demeli ki falandan şüpheliyiz. Meclisin heyeti umumiyesi zan ve şüphe altın
da kalmamak lâzımdır. Eğer öyle şüphe edilen arkadaşlarımız varsa desinler ki falan adam 
bunu aksettirmiştir. Avrupa'ya. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bendeniz Meclisi Âliyi zan altında bulundurmak için 
söz söylemedim. Benim de Meclisi Âlinin nazarı altında bulunmam vardır. Ben de bir ferdi 
vahit olarak bulunuyorum. Bir vakadan bahsettim. Heyeti Âlinize. Eğer kimin tarafından 
olduğunu bilsem, vazifei milliyem ve vataniyem, derhal ika etmektir. Fakat bilmiyoruz ve 
kim olduğunu bilmiyoruz. Hatta, zühul olarak yapıldığını dahi bilir ve anlarsam elini öper 
ve ikaz ederim. Efendiler, bazı mesail buradan dört günde Avrupa'ya intikal etmiştir. Telg
rafla mı çekiliyor? Nazarı dikkatinizi celbederim. Bazı prensiplerde kusurumuz vardır. He
yeti umumiyenizin bazı prensipler üzerinde fazla hassasiyet göstermesi, bazen zemin ve za
manı aşarak bazı imkânları elden kaçırıyoruz. Harp henüz bitmeden sansürü lağvettik, 
mektuplardan, telgraflardan lağvettik. Görülmüş müdür? Dünyada harp mıntakalarından 
sansürsüz mektup ve telgraf gitsin? Bunların hepsi oldu. Milletimizin memleketimizin za
rarları oldu. Fakat çekeceğiz. Yalnız malumat olmak üzere arz ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Siyasî sansür lağvedilmiş midir? Dahilî san
sür lağvedilmiştir, siyasî sansür lağvedilmemiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bendeniz bilmiyorum. Haricî, dahilî mektup sansür
süzdür. Dahil neresi, yani İstanbul dahil midir, hariç midir? 

Zati âlüerinin bir suali vardı. Efendim Fransız'larla münasebetamızı izah buyurunuz. 
Fransız'larla Ankara mukavelenamesi vardır. Milletimiz her zaman olduğu gibi bu zaman
da da o mukaveleyi, itilâfnameyi makubil taraf müsebbip olmadıkça ihlâl etmemeği şiarı 
millîsi ittihaz etmiştir. (Kâfi sadaları) Müzaheret edeceklerdi bize, bu babda mesaî sarfedi-
yoruz ve ümit ediyoruz ki muvaffak olacağız. Vazifelerini müdrik olacaklardır. 

REİS - Salih Efendi; söz istiyordunuz zannederim. (Müzakere yok sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, ben malumat verdim. Zatı âlilerinden bir 

karar istemedim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Söylenen mesele hakkında noktai nazarlar vardır. Söyle
nilecektir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Maruz kaldığımız müşkilâtı arz ettim, malumat ola
rak. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Esbabını da biz arz edeceğiz. 
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REİS - Efendim Hariciye Vekili Beyefendi bir beyanatta bulundu. Hariciye Vekili Bey 
söz söyleyince bu babda söz söyleyen varsa veririz. (Müzakere yok sadaları) Tabiî müzake
re yoktur. 

DURSUN BEY (Çorum) - Paşa Hazretleri söz benimdir. 

REİS - Efendim, vaziyeti hariciye hakkında Hariciye Vekili Beyefendi fikrim söylemiş
tir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim Hariciye Vekili Beyefendiye veçhe vereceğim. 
Hâkimiyeti milliyeyi böyle anlıyorsanız ben çoktan veda ediyorum ona. İttihatı Terakki za
manında kavuk sallamak gibi. (Gürültüler, patırtılar), (Hakkı kelamı yoktur sadaları), (Mü
zakere yoktur sesleri) 

REİS - Müzakere yoktur, Hariciye Vekili Beyefendi vaziyeti hariciye hakkında söz söy
ledi buna dair, (Gürültüler) buna dair söz söylemeğe hak yoktur. (Gürültüler) 

HİLMİ BEY (Bolu) - Paşa Hazretleri reye koyunuz istirham ederim. 

DURSUN BEY (Çorum) - Meclis yoktur. Meclis münfesihtir. (Gürültüler) 

REİS - Müsaade buyurunuz böyle... 

MUSTAFA BEY (Dersim) - Söz söylemek yoksa Meclis de yoktur, dağılahm öyle ise. 
(Hakkı kelam yok mudur sadaları) 

REİS - Müsaade buyurunuz. Bazı rüfeka müzakereyi arzu etmiyorlar. (Müzakere yok 
sesleri) 

Reyi âlinize vazediyorum : Müzakereyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
di efendim. (Gürültüler) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Söz söyliyeceğiz; müzakere yoktur. 

REİS - Efendim, kesmeyiniz reyi âlinize arz ediyorum. Diyorum ki müzakereyi kabul 
edenler lütfen el kaldır sın. (Müzakere yok sadaları) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Müzakere etmiyoruz. Söz söyliyeceğiz. 

HAKKI HÂMİ BEY (Sinop) - Efendüer, bendeniz hiç bü şey söylemiyeceğim. Yalnız bü 
şey söyliyeceğim ki; bu kadar mühim, muazzam bü meseleyi zaman, zaman icraî ve teşrü 
salâhiyet bizde vardır diye mütemadiyen ortada iddia edip dururken Vekifiniz gelip söyle
diği bir meseleden dolayı Lozan'da buhrana hadiselere sebebiyet verdiğiniz halde münaka
şaya mahal yoktur diye patırtılarla boğmaya çalışanlarımızın olduğunu görmekten mütees-
süim. Boğmak istediğiniz bu sadayı susturmak benderüzce o fenalığı yapanların hareketin
den daha fena olduğunu beyan ederim. (Affedersiniz sadaları) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Sizsiniz onların dostu. 

HAKKI HÂMİ BEY (Devamla) - Kimler olduğunu zaman ve hadisat isbat eder. (Şiddetli 
gürültüler, patırtılar) İşte o fenalığı yine tekrar ediyorum, tekrar ediyorum reddediyorum. 

NECATİ BEY (Saruhan) - İşte onlar sizsiniz. 

HAKKI ÂMİ BEY (Devamla) - Bize kimlerin olduğunu zaman ve tarih isbat edecektir. 
Söyletmeyiniz. 

REFİK BEY (Konya) - Hakkı Hami, düşün ki karşısında hak ve fazüet vardır. Barbar -
casına iş olmaz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Pasaportlar cebinizde. 

MUSTAFA BEY (Dersim) - Hoca sözünü geri al. Pasaport yok koynumuzda. (Şiddetli 
gürültüler, ne oluyor müzakere sadaları) 
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REİS - Efendiler rica ederim dinliyecekseniz devam edelim. (Müzakere yok sadaları) Ar
kadaşlar beyantta bulunacaklardır. Ali Şükrü Bey söz sizin. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Efendiler; bu milletin senelerden beri dökmüş olduğu kan
ların, icra etmiş olduğu fedakârlıkların semeresini iktitaf edeceğimiz bir zamanda bulunu
yoruz. Bunu hepimiz takdir ediyoruz. Efendiler, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Beyefendinin söy
lemiş olduğu sözlerin neticesi olmak üzere şunu ihsas ediyorum, ki inşallah yoktur, feda
kârlığın semeresini iktitaf edeceğiz. Fakat bunun gecikmesi ve yahut az ve çok fedakârlığın 
tehlikeye düşmesi, ancak memlekette vahdetsizlik olduğu hakkında, memlekette gayrı 
muntazam bir takım hadisatm çıkmasına Avrupalılar kani olursa meseleyi uzatmak noktai 
nazarından bunlar böyle düşünüyorlar. Demek ki efendiler her şeyde esas vahdettir. (Vah
dettir sadaları) Fakat efendiler bilir misiniz ki vahdet, müdavelei efkâr ve sui tefehhümler 
varsa o sui tefehhümü izale kabildir. Yoksa bunu söyleme, şunu söyleme demekle zanne
dilmesin ki fikirler susturulur ve vahdet hasıl olur. Onun için buralara hiç bir arkadaşımı
zın yekdiğerine karşı tefevvuku mevcut değildir. Çünki herkes aynı şekilde ve aynı salâhi
yette milletin mümessilleridir. (Nasıl sadaları) Müsaade edeniz. (Gürültüler) 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Halifeyi... 

NECATİ BEY (Lazistan) - Sen ne karışıyorsun oradan. (Şiddetli gürültüler) 

REİS - Yerlerinize oturunuz celseyi tatil edeceğim. (Devam sadaları) 

MUSTAFA BEY (Dersim) - Dinlemek istemiyenler varsa dışarı çıksm. 

REİS - Rica ederim oturunuz yerlerinize. (Handeler) 

REFİK BEY (Konya) - Arkadaşlar, rica ederim dinliyelim, niçin dinlemiyelim? 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Davanızdan korkuyorsunuz. 

REİS - Evvelâ iyi dinleyiniz. Ondan sonra söyleyiniz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Efendiler; İcra Vekilleri Reisi Beyefendi bu Meclisin mü-
zakeratı itibariyle ara sıra Mecliste cereyan eden müzakeraü dolayisiyle sulh müzakeratını 
idare eden murahhaslarımızın duçar olduğu müşkilâttan bahsederken bir misal zikrettiler 
ve kapitülasyonlar meselesi mevzubahis olduğu bir sırada bu kürsüde ve burada mahke
melerimiz iş göremiyorlar, şöyle oluyor, böyle oluyor tarzında sözler söylemiş ve bu sözleri 
Avrupa'da gazeteler yazmış ve murahhaslarımızın karşısına konmuş, dediler. Efendiler, za
bıtlar meydandadır. Bendeniz yine o gün demiştim ki bizim mahkemelerin kuvvet ve kud
reti vardır. Rica ederim o sözleri söylemeyiniz. İzalesi vacip olması lâzmı gelen bir çok söz
ler vardır ki onun husulüne kadar hepimiz söylemek isteriz. Fakat vatanperverlik mani ol
muştur. Fakat Emin Bey maatteessüf sizsiniz diye arkadaşlarımıza bağırmıştı. Biz değildik, 
istiklâl mahkemelerini isteyen arkadaşlar idi. Adliye vazifesini göremiyor istiklâl mahkeme
si gönderin diyenler idi. 

MUSTAFA BEY (Tokat) - Seni, beni bırak da ortada bir iyilik varsa onu söyle. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Bir sual sordum müzakerenin mi devamına karar verildi. 
Müzakere yok zaten. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) - Peki bu nedir? 

REİS - Meclisin teamülüdür. (Bravo sesleri) 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) - Herkes noktai nazarını söylemişti, buna ne lüzum vardır? 

MUSTAFA BEY (Tokat) - Herkes noktai nazarını söylese iyi olmaz mı? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) - Ekseriyet ademi devamına karar verdi. (Gürültü
ler) 
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REİS - Efendim, rica ederim oturunuz devam ediyoruz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Beyefendiler bu celselere, rica ederim, bugün başlama
dık. Üç senedir misalimiz vardır. Heyeti Vekile Reisi her hangi bir mesele üzerine söz söy
lerse bunun üzerine mütalaa beyan edilir ve bunun hakkında zabıtlarda emsal mevcuttur. 
Hamdullah Suphi Beyin bugün ne istediğini, ne murat ettiğini anlayamıyorum. Biz burada 
müzakere etmek istemiyoruz. Yalnız Heyeti İcraiye Reisi Beyefendi vaziyet hakkında iza
hatta bulundu ve bizden temennide bulundu. Fakat müphem kalmıştır. Tenviri lâzımdn. 
Bu ortaya çıkmalıdır ki -sağı solu yoktur bunun- buna riayet ederek şu müzakeratı sulhi-
yenin tam arzu dairesinde tecellisine çalışalım. 

AB İDİN BEY (Lâzistan) - Paşa, Riyaset vazifesini ifa etsin. 

REİS - Rica ederim kesmeyiniz. 

HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) - Bu hareket nedir Meclise, bunlar mı mesuldür? 

ZİYA BEY (Bitlis) - Paşa, Riyaset yapacaksa... 

REİS - Susun efendim, oturun? (Nizamnamei dahüî tatbik edüsin sesleri) Ben vazifemi 
ifa ediyorum; kesiniz, oturunuz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Efendüer, Heyeti Vekile Reisi Beyefendinin ortaya koymuş 
olduğu nokta, mesele gayet mühimdü. Hakikaten memlekette vahdetin temini lâzımdır. 
Eğer memlekette bu vahdet temin edilmeyecek olursa, inşallah netice itibariyle büyük za
rar olmaz, fakat yine bü mazarrat olabilir. Fakat bu vahdeti temin için ya tamamen sükût 
etmek lâzım gelir. Muhtacı münakaşa ve müzakereyi intaç edecek bü şeküde, ya herkesin 
sükût etmesi lâzım gelir, yahut herkesin efkârını gayet serbest söylemesine müsaade edi-
lü. Binaenaleyh benim temennim şudur ki matbuat mesaüi itibariyle, vesaire itibariyle her
kes serbest bırakılmalıdır. Herkes kanaatini serbest söyüyebilsin veyahut üç türlü, dört 
türlü nikat ve cihatı muhtehfeyi nazarı itibare alarak hakkmda mesaili mühimme memle
ketin böyle on üç senelik sayinin mükâfatını istihsal edeceği bü zamanda ortaya atümaz 
efendiler. Bunun manası şudur : Herkes vatanperverlik icabatından susar. Fakat vatanper
verliğin de bü haddi vardır. Binaenaleyh efendiler biz susuyoruz. Kürsüde, alenî olarak yi
ne susacağız. Fakat susmanın da bü haddi vardır. Bükaç tarafa çekümesi muhtemel olan, 
her halde münakaşa edümesi muhtemel olan bir takım mesaüin ortaya atılmaması icabed
er. Olmadığı takdüde her tarafın da söylemesi lâzım gelü. Bu hususta Heyeti Vekilenin 
nazarı dikkatini celbederim. Hükümet eğer resmî teşebbüsatta bulunacaksa bir tarafın 
değü hepsinin susturulması lâzım gelü. 

REİS - Efendim, bu hususta söz söylemek isteyen kalmamıştır. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 1236 - 1263 

YÜZ SEKSEN İKİNCİ İNİKAT {Birleşim) 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman S u n Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celse açılmıştır. Celse hafidü. Samiin salonu tahliye etsin. 

Sulh Muahedesi üzerine söz Rauf Beyefendinin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Veküi) (Sivas) -
Bundan evvelki celsede Heyeti Âliyenize vaki olan maruzatımda cereyan etmekte olan Lo
zan Konferansının yakınlarda çok buhranlı bü safhaya dahil olacağını arz etmiştim. Dün 
ve evvelki güne kadar gelen telgraflarda Başmurahhasımızm vaziyeti leh ve aleyhinde hal
le müsait olduğunu işar etmesinden bü an evvel Heyeti Âliyenizin heyeti umumiye halinde, 
bugün günü olmamakla beraber, toplanmasına ve bu nıkatı nazarın arzına hükümetinizi 
mecbur etti. Bugün pek çok arkadaşlarımızı rahatsız etmeye mecbur ettik. (Estağfurullah 
sesleri) ve alenî celsede bugün için bahsetmekte mahzur mevcuttur. Muvafakat buyurur
sanız hafi celse cereyan etsin. 

REİS - Hafi celse yapılmasını reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edümiştü. 

9. - Lozan Konferansının müzakere safahatı ve vasıl olunan son şekil hakkında Heyeti 
Vekile Reisi Hüseyin Rauf Beyin izahah. 

REİS - Söz Hüseyin Rauf beyefendinin, buyurun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) -
Efendim, müzakerenin vasü olduğu son kademeyi bundan evvelki celsede Heyeti Âliyenize 
arz etmiştim. Bundan evvelki derecatını zannederim Başmurahhasımız İsmet Paşanın ra
porunu takip ile daha müspet bir surette daha mütebariz bü şeküde tarihçesini yapayım, 
münasip görürseniz. O istikamette söyleyeyim. (Münasip sesleri) 

Paşanın 25 Kânunusâni raporunda diyor ki : Tâli komisyonlar mezarlar ve üsera için 
içtima etti. Bu mezarlar meselesinde kısaca izahat vereyim, daha iyi tenevvür buyurulur. 
Yalnız arkadaşlarımdan, hakkımdaki teveccühlerine mağruren. bü istirhamda bulunaca
ğım. İki gündür uyku uyumuyorum, çok yoruldum, çok meşgul oldum. Beşerim, yorgu
num; maruzatım sırasında süsilei muhakememi tevkif edecek sualler olursa, endişe ederim 
ki, Heyeti Âliyenizi lâyıkiyle tenvü edemem. Müsaade buyurun bendeniz izah edeyim, on
dan sonra istenilen şeküde suallere cevap vereyim. Bu mezarlar denince Gelibolu'da, şura
da, burada düşman maktullerinin mezarlariyle kalmıyor, Anafarta dedikleri kısmı istiyor
lar ve daha Anzak dedikleri Yenizeland ve Kanada askerlerinin çıktığı yerleri istiyorlar. Ga
rip tekâlüte vardır. Yani yalnız mezarlar değildü, buna karşı bizim şühedamızı da kabul edi
yorlar. Bizim şühedanın bizden ayrılan memleketler hakkında bize ayni müsaadatı göster
meği kabul ediyorlar. (Arıburun'u arazisinin İngilizlere verilmesi meselesi münakaşa ve re
zerve edildi. Rezerve, yani söz hakkı mahfuz olarak -tabüyet, tâli komisyonda mütarekeden 
beri ecnebi tabiiyetine güenlerin alelıtlak tanınmış teklifi reddedildi.) Mütarekeden sonra 
düveli müttefikaya ilca eden ve tabüyetini kabul edenlerin bilâ kaydü şart tarafımızdan ka-
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bulünü istiyorlardı, onu da reddettik. Asan atika hafriyatı hakkında vazedecekleri madde
yi de reddettik. Emanatı mübarekenin iadesi hakkındaki teklifi reddettik. (Niçin sesleri) İs
tirham ederim, istical etmeyiniz, her noktayı vuzuhile ve üryanhğiyle arz etmek mecburiye
tindeyim. Yalnız sonunda İngilizler rezerve yaptı. Bu hususta efendim, emanatı mübareke 
diye Sevr muahedesinden intikal edilmeğe çalışan harbi umumide Medinei Münevvere'den 
çıkardan, yani oranın tahliyesi esnasmda İstanbul'a naklettirilen ve bugün bünayetullah 
emin bir yerde mahfuz bulunan emanatın kısmına aittir. İleridenberi -bu Şerif Hüseyin na
mına olacak- talep eder dururlar ve biz de reddettik. (Buna mukabü İtalya heyetine 1 500 
nüfusun İtalya tabiiyetine geçmesini kabul ettiğimizi müş'ir bir mektup verdik. Kadınlar ve 
sagir çocuklar bu nüfusa munzamdır. Bunların 150 kadarı Rum ve Ermenidü. İzmü'e Rum 
ve Ermeni kabulü, esami üzerine tetkikimize vâbestedü. Mütebakisi Avusturya tebeasiyle 
Yahudilerden ve Lâtinlerden olacaktır. Hususi olarak bu mukaveleyi yapmağa mecbur ol
duk. 

İkinci maddesi : Maliye tekellüfatı alındı. Düyunu umumiyenin taksiminde sermayenin 
taksimini hâmülerinin kabulüne taliken kabul ediyorlar. Bizden tamüat bedeli olarak ta
lep, on beş müyon altın lüa. Bunun yüzde beş faiz ve bü amortismanı olarak 37 senede 
ödenmesini, yani senede 900 000 altm lüa tesviyesini ve buna mukabü düyunu umumiye
ye yüzde on beş fazlasiyle, yeni teminat talep ediyorlar. (918'e kadar borçdan bahsetmiyor
lar.) Malumu âliniz bunlar (914)'ü dahüi hesap ediyorlar. Biz de harbi umumiden evrakı -
nakdiyenin de dahüi hesap ederek taksimini talep ediyorduk. Bu dört senelik farkı dahüi 
hesap etmiyorlar. Türk şüketlerinin tazminini muahedeye dercediyorlar. Bunu da Meclise 
arz edeyim. Malumu âliniz sermayesi Türk sermayesi olan ve fakat kavanüıe riayet etmek 
üzere kabul edümiş hükümetinizle akdettikleri mukavelelerle esasen kabul etmiş oldukla
rı tazminatın ecnebi hükümeüerinin idaresi altında ve muahedelerine derci suretiyle teah-
hüt altına almak istiyorlar. Gemüerimizin bedeü olan 6 milyon İngiliz lüasını vermiyorlar. 
Yunanlüarla tamüat bedelini büibirimize bağışlamamızı söylüyorlar. Evrakı nakdiye karşı
lığı olarak zapdettikleri beş müyon altm lirayı tamirat bedeü olarak ihtiva tan zaptediyorlar. 

İstanbul mukavelâtının meriyeti şünendüer şükeüerinüı adaptasyonunu, bunu da tel-
hisen arz edeyim. Malum, İstanbul'da Büyük Mület Meclisinin teşekkülünden soma hükü
meti zaüe üe bü çok şüketler ve bütakım mukavelât aktedümiştü. Bunları biz bittabi tanı
yanlayız ve tanımadığımızı üân etmişiz. Onlar bu mukavelâtın tanınmasını istiyorlar. Bun
dan başka şimendiferin, yani Anadolu hattı diye malum olan kısmının da bizim tarafımız
dan bedeli tesviye edüerek, mubayaa edilen ve müttefiklerin de dahü olacağı ve biz ün de bu
lunacağımız bü şüket tarafından işletilmesini, deruhte edilmesini teklü" ediyorlar. Gayet 
gariptir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) - Ne adüâne hareket. 

RAUF BEY (Devamla) - Adana - Bağdat olacak, iyi çıkmamıştır. Hattm tarafımızdan is
timlâk ve bizim de dahü olacağımız bü işletme şüketine devri gibi şerait vardır. Görülüyor -
kl zahüen yalnız masarifi işgaliyeden bahsetmeyerek mevaddı saüeyi kabul etmemiş ve bel
ki ağırlaştırmalardır. 

Madde 3. - İngilizler bü tebliğ neşrettiler. İnkıta havadisi sahih değüdü. Müttefikler 
Çarşamba günü proje verecekler, Cuma günü bü iki mütehassıs bırakarak, birinci murah
haslar avdet edeceklerdü, dedüer. Fransızlar tebliğ neşretmedüer. İtalyanlar Sulh projesi 
verileceğini söyledüer. Yalnız vaktini tayin etmedüer. Mütenakıs olmakla beraber, hülâsa 
şudur ki : Salı veya Çarşamba günü bü proje vererek, 20 Şubatta Curzon Londra'ya gide
cek ve bizim de Ankara'ya uğrayarak cevap vermeği tercih eyleyecek. Havadise nazaran 
Curzon Musul meselesinin İngiltere namma Cemiyet Kâtibi Umumiliğinden tetkikini talep 
etmiş. Bundan atideki mevad din itina ile istima buyurulmasını rica ederim. 
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EMİN BEY (Bursa) - Son fıkrayı bir defa daha okur musunuz Rauf Beyefendi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hulâsa şudur ki Salı ve Çarşamba günü bir proje ve
rerek Lord Curzon Londra'ya gidecek ve bizim de Ankara'ya uğrayarak cevap vermemizi ter
cih ediyorlar. Yani bize de "siz de Ankara'ya gidin; Meclisinizle, hükümetinizle konuşun" di
yorlar. Havadise nazaran Curzon Musul meselesinin İngiltere namına Cemiyet Kâtibi umu
miliğinden tetkikini talep etmiş. 

Madde 4. - Pompar ile mülakatımda : Gazetelerin Fransızların İskenderun zulmünden 
bahsettiklerinden, buna mani olmaklığımızı Puankare nin cevabına atfen talep etti. "Gaze
telere ne yapabiliriz" dedik. "Nüfusumuz var" dedi. Hükümete iblağ ederim, fakat gazetele
re ne yapılır? Dedim. "İskenderun'da Ankara İtilafhamesine göre tesis edilecek idarei husu
siye teessüs etti mi? Dedim. Biliyorum, bu belki onun tesiridir. Soma mesaili maliyeyi işa
ret ederek sulhun olmamasına Paris'te karar verildiğine kaniiz, dedim. Müteessir, temine 
çalıştı. Fransızlar bu günlerde İngilizin âdi bir iltifatına kapılarak, fiilen onlardan ziyade 
aleyhimize hareket etmektedirler. (Kahrolsunlar sesleri.) Çok rica ederim efendim. İngiliz
lerle sulh olmamasını Fransızların kasten istemediklerine esaslı şüphem bile vardır. 

NECATİ BEY (Saruhan) - Efendim anlayamadık. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kapıyı kapayınız. Heyeti Aliyenize arz ettiğim nikat, 
çok hayati ve o derece sır olarak muhafazası elzem mesaildir. Böyle bir zamanda her şeyi 
bütün üryanlığıyle arz etmeğe mecburum. Kapı açık olarak birisi içeri girerken dinlerse çok 
fena olur. Yani Fransızların vaziyetinden, belki bizim İngilizlerle tesisi münasebetimize ta
raftar olmadıkları zehabmı verecek kadar endişe edilebilir. Fransızların aldığı vaziyet, ihti
mal bizim İngilizlerle anlaşmamız his ve endişesini verecek diye düşünülebilir. Daha nasıl 
izah edeyim? (Kâfi sesleri J 

Madde 5. - Bu akşam davette bulunan Japonya Heyeti Reisi muallâk olan beş mese
leyi tadat ederek işin nasıl hallolunacağını sordum. Musul'un Cemiyeti Akvama havalesini 
ve adli sistemi -muvakkat bir zaman için- kabul edersek mesaili sairenin hallolunacağım 
ve Yunanistan fena borçlu olduğunu telkin ediyor. Yani Yunanistan bir şey veremeyecek 
demektir. Tahmin olunan vaziyet şudur : Musul ve adli sistemi ve mesaili maliyei malume 
ve Şarki Trakya hududu ve Yunan tamiratı gibi beş esas mesele vardır. Bu noktaları kami
len bizim aleyhimize olmak üzere, iki gün zarfında umumi bir proje verecekler ve bir iki gün 
burada intizar edeceklerdir. Soma bizim de meseleyi hükümetle görüşmemizi arzu ve ter
viç ederek avdete ve bu suretle konferansa fasıla vereceklerdir. Bilahara imza ve kabul ni
yetimize daha evvel ifade ettirip kendileri imzaya gelmek isteyeceklerdir. Musul'u Cemiyeti 
Akvama havale etmek, onun âtisini muhakkak tehlikeye koymak demektir. Hükümetin 
noktai nazarı nedir? Görüyorsunuz ki bu suallerle İsmet Paşa hükümetin son noktai naza
rım anlamak istiyor. Hükümet misaki milliden bir hatve ileriye veya geriye atmak salâhiye
tini kendisinde görmemiştir ve göremez. 

Onun için vaziyeti, kudreti dahilinde Heyeti Aliyenize arz etmek ve düşündüğünü söy
ledikten soma reyinizi istimal ederek müstacelen murahhasımıza iblâğ etmek vazifemizdir. 
Bize itimat buyururken tevdi buyurduğunuz salâhiyetin derecesi bununla telhis edilebilir. 
Son malumat şudur : 

Madde 1. - Birinci, ikinci tâli komisyon son işlerini bitirip rapor yaptılar. Fransızlar 
yaptıkları yeni projelerinde yeni ağır maddeler göstermişlerdir. Fransızlar ya bizim sulh 
yapmamızı istemiyorlar veyahut her fenalığı yapmak, soma yüzümüze gülerek hazmettir
mek kabul olduğuna kanidirler. (Vah, vah... sesleri) İnkisar ve intibahımızı sarih bir suret
te kendilerine ihsas ettim. Bugün inkıta olursa Suriye'de dahi Fransızlara hücum edilece
ği rivayetinin esasını söylediler. Vazifem, sulh yapmaya çalışmaktır. İnkıta olursa mabadi-
ni bilemem dedim. (Bravo sesleri) Ciddi bulunduğumuzu Miralay Müjen'e hissettirmeliyiz. 
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Bendeniz 26 Kânunusâni raporunu aldığım zaman, vaziyetin istikametini mümkün ol
duğu kadar görmeye çalışarak, istinac ettiğim vaziyetten; derhal miralay Müjen ile müda
velei efkârın elzem olduğuna kani oldum. Ve kendisine Mösyö Puankare'ye vaziyeti tasvi-
ren, fakat mehaliki ima ve tasavvur etmesini ve şöyle buhranlar tevlit edilmeye çalışıldığı
nı ve Fransız dostluğuna ve uhudumuza sadakate binaen bu mehalike vasıta olmanın mil
letlerin -devletler değil- milletlerin menafii hakikiyesi üzerinde ne gibi tesirler yapacağmı 
ifade ettirmiş ve yazdırmıştım. Esasen bundan somaki teşebbüsatımı da Heyeti Âliyenize 
arz ederim. Son âna kadar itilâfa, sadakatimizi muhafaza ettik, son âna kadar kendilerin
den iğfal gördük. 

Madde 2. - Müttefikler konferansı inkıtaa götürdüklerinden bu halde Amerika ile ayrı 
muahede yapmak imkânını istizah ettim. Burada olamayacağı, konferanstan soma hükü
metlerinden alacakları talimata göre hareket edeceklerini bildirdiler. Denildiğine göre, Çar
şamba günü alenen bize muahede projesini verecekler. Cuma günü Cürzon gidecek, diğer 
heyetler kalacaklar. Müttefikan aleyhtir ki vaziyet ağırdır ve vahamet Musul'dan münbeis-
tir. 

Madde 3. - Bugün burada heyetimiz azasına gazeteciler demişlerdir ki; siz burada ta
lep ve iddia ediyorsunuz; halbuki milletiniz orada sulh istiyor. Bu gibi zayıf tereşşuhata ma
hal verilmemesini bilhassa rica ederim, diyor, İsmet Paşa. 

Vaziyet efendim, bu baptaki muhaberatı aynen okumak suretiyle Heyeti Âliyenizce de 
malum olmak gerektir. İtimat buyurup İcra Vekilleri Heyeti olarak teşkil ettiğimiz arkadaş
larınız, dün akşamdan beri vaziyeti tetkik ve tahkik ettiler. (İşitemiyoruz sadaları) 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Anlaşılıyor ki Rauf Beyefendi dışarıdan işitilmemesi 
için ağır söylüyorlar. Böyle mühim mesailde Meclis binasının tahliyesini teklif ederim. Emir 
verilsin Meclis binası tahliye ettirilsin, ondan sonra serbest yüksek sesle söyleyebüirsiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bu tetkikat ve tahlilatımız neticesinde dün akşam 
siz arkadaşlarımızın heyeti umumiye halinde içtimaını ve nikatı nazarımızı size arzı elzem 
addettik. Bu sabah da toplanarak murahhaslarımızın intizar ettikleri noktai nazarı ifade 
eder bir müsvedde ihzar eyledik, ki bunu hükümetimizin noktai nazarı olarak kabul buyu-
rabilir siniz. 

Bunu da Heyeti Âliyenize arz ettikten soma, âcil bir karar alınmasını rica ediyor ve 
bundaki zarureti Heyeti Aliyeniz takdir buyururlar. Müzakeratın ameli ve kati bir neticeye 
iktiran edebilmesi için -bendenizin tahmin eylediğim- lehte ve aleyhte olmak suretiyle esa-
sat üzerinde mümkün olduğu kadar -tensip buyurursanız- kısa ve fakat çok arkadaşları
mız söz söylerse, hükümetimiz için mucibi tenevvür olacaktır. Bu; hükümetin noktai naza
rını tespit eden maruzatımı heyeti celilenize okumazdan evvel, bu sabah son şekle göre An
kara mukavelenamesiyle bize muavenet zaruretinde bulunan ve Fransa Hükümetinin riya
setinde olan zatın bir kere daha nazarı dikkatini celbetmeyi faideli gördüm ve Fransa mü
messilini davet ederek şu yolda kendisine -yani mesuliyeti tamamen Hariciye Vekâletine ait 
olarak ve Heyeti Âliyenizin tercümanı olduğum beyanatta bulundum. Bu beyanatı Heyeti 
Âliyenize arz ederken medarı tenevvür olur diye dün gece geç vakit muhterem reisimiz ve 
bugün kahraman ordularımızın başmda ahzi mevki etmiş olan Gazi Başkumandanımızdan 
aldığım bü telgraf, zannederim maruzatımı tenvüe çok yardım edecektü . 27'de geç vakit 
elime gelen Başkumandan Paşanın telgrafını aynen okuyorum : 

Mösyö Puankare'den aldığım mektup sureti aynen atiye dercedilmiştir. Yarm öğleden 
soma ve saat ikiye kadar kendisine cevap verümesi için mütalâanızın ve ne yolda cevap ve
rilmesi lâzım geleceğinin iş'arını rica ederim. 
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Suret : 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Fransız heyeti murahhasasmın Lozan Konferansının bidayetinden beri talimatıma tev

fikan iülâfkâr hareketinden... (Gözleri kör olsun sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendim... İtUâfkâr hareketinden ve bütün kudretiyle sureti meş-
ruada iddia edilebüeceği vaziyeti Türkiye'ye verebüecek munsifane bir sulhun teessüsüne 
sarfı mesaiden hah kalmadığına zati âlileri kesbi ittüa etmiştir. Müzakerat elyevm safhai ni
haisine vasü olmuştur. Muahedenin imzasında vaki olacak her bir teehhür projemizi tehli
keye Uka edecek mahiyettedir. Türkiye programında çizmiş olduğu en esaslı hoşnudiyetle-
rini Fransız Hükümetinin muvafakat ve muaveneti tammesiyle elde etmiştir. Bunun mena
fimi kendisine temin etmek ve Lozan Konferansının mesudane ve yalanda neticelenmesine 
imkân bırakacak hafif bazı müsaadeta rıza göstermekle bu fikri müsalemetkâraneye mu
kabele etmek kendi elindedir. Bu kati saatte Fransa'nın Türkiye hakkındaki ananevi dost
luğu namma zatı sarililerine müracaat ve bu derece mutedü olan işbu ahkâmın kabulü hu
susunun fimabaat tamamiyle refahı mülinin bir terakki ve serbestile eseri vatanperverane-
sini tespit ve idame edeceğine Büyük Mület Meclisini ikna hususunda yüksek hidematını-
zm tefviz ettiği âh nüfuzun istimalini talep eyliyorum. 

Büyük Mület Meclisi muzafferiyeti antresinin semeresini yegâne temin edebüecek olan 
bu devamlı sulhu vermeye yardım etmek suretiyle Türkiye'nin menfaü hayatiyesine bü de
fa daha fazlasiyle hizmet etmiş olacaktır. 

Zatı samüerinin tesüinde hiç bü şüphe bulunmayan bü müdahaleden imtina etmeye
ceğine ve bu suretle memleketin tealisine hasrı vücutla deruhde etmiş olduğu şanlı vazife
yi terviç edeceğine ümidim vasıktır. 

Puankare 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Franlen Buyyo'nun tabüi... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - O hissi verenlere aşkolsun... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İstirham ederim efendim. Asabiyet üe davayı ne ka
zanabiliriz ve ne de neticeye varabiliriz. Bu hissi hiç kimse, hiç kimseye vermemiştü. Düş
man ve dost kendi noktai nazarmı karşısındakine kabul ettüebilmek için böyle bü sözü 
söylemeye salâhiyettar ve mazur addederim. O itibarla, rica ediyorum, istirham ediyorum. 
Gayei müliyemizin temini cihetine sarfı measi ederken başka türlü düşünmeyelim. 

"Son muzafferiyatın menafimi verecek olan devamlı bü sulhu temin etmekle bü kere 
daha Türkiye'nin menafii hayatiyesine hizmet etmiş olacaksınız. Eminim ki; necip memle
ketinin tealisi için vakfi nefsetmiş olan zat-ı devletinizin tesüi şüphesiz mühim olacak olan 
bu müdâhaleyi reddetmeyeceksiniz." 

İmza 

Puankare 

Fransa'nın burada bulunan büdiğüıiz nün mümessüine bu sabah; her an beni şahsen 
mesul edebileceğimiz -tabu iştirak buyurmadığınız takdüde- şu beyanatta bulundum : 
Mösyö Puankare, Gazi Paşaya çektiği telgrafta, Gazi Paşanın Mecliste pek âli olan nüfuzu
nu istimal üe pek mutedil olan ve kendisinin verdiği talimat üzerine Fransızların muayenet 
ve muvafakatlariyle temin edüen şeraitin kabul ettirilmesine yardımını rica ediyoruz. Zan
nederim ki takdü ediyorlar. Gerek Mustafa Kemal Paşa ve gerek ben Mösyö Puankare ile 
siyaset yapmak tarikini Utizam etmedik. Daima menafii müşterekeyi nazarı dikkat önünde 
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bulundurarak nülletimizin dört seneden beri malum olan asgarî metalibi meşrası -ki ancak 
o suretle istiklâlini emin görebilir. Dahilinde her türlü fedakârlığı ve müsaadetkârlığı yapa
bileceğimizi ve bunun haricinde adü ve mali kapitülasyonlara ve memleketimizi namütena
hi bârı mali altında ezecek olan gayri varit tekâlifi maliyeyi kabul etmenin, hatta Büyük Mü
let Meclisinin bile salâhiyeti fevkinde görülebileceğini izah ederek, diğer eşkâlin sulhu te
min edemiyeceğini ve İngüizlerin mesaisinin Fransızları bizden ayırmak istikametini göster
diğini ve konferansta bizce gayri kabili kabul olan kapitülasyonları tebdüi şekü ettüerek, 
sonuna kadar Fransızlara müdafaa ettirdiklerini ve bu suretle müttefiklerin sulhu tehlike
ye üka etmekte olduklarını ve bu tehlikenin önünü alabüecek yegâne zatm Mösyö Puanka
re olabileceğini izah edebildiğimi zannediyorum 

Bundan evvelki mülakatta Mösyö Puankare'den aldığım cevap da bu zannımı takviye 
etmişti. Puankare, tatyibkâr, cemüekâr ve büaz da kapalı olmak üzere ümit verici bü tarz
da mukabelede bulunmuştur. 

Halbuki onu ünaen Mösyö Puankare'nin, Gazi Paşaya gelen son mektubu Mudanya 
konferansından evvel Mösyö Franklen vasıtasiyle verilen teminatın ve şimdiye kadar maale
sef müdafaa büe edilmiyen hususatın tekrarından başka bü şey olmadığını gördüm. Anla
dığıma göre, müttefikler heyeti murahhasamıza bir muahedename metnini tevdi edecekler. 
Bu metinde müsavi hukuka malik olabilecek taraflar arasında derci, mutat mevaddı saüei 
malumeden başka Karaağacın Yunanlılar tarafında kalması mahkemelerde muayyen bü 
zaman için ecnebi hâkimler bulunması, sermayesi ecnebi Türk şükeüerinin menafimin 
muahede üe temini, Anadolu şimendüerinin tarafımızdan istimlak edüerek müttefiklerle 
müşterek bü şüket teşküi üe işletilmesi, on beş müyon altun tazminat talebi ve Yunanfila
rın bize tamüat bedeli vermemesi. 

İlk tertip evrakı nakdiyenin, ki beş müyon altun liranın, bu tazminata mukabü mütte
fikler tarafından müsadere olunması, İstanbul hükümetinin 16 Marttan sonra akdettiği 
mukavelatın muteber addedümesi, Musul'un vaziyetinin tespiti için Cemiyeti Akvama ha
vale olunması gibi kısmen muhilli istiklâl, kısmen memleketimizin infikâk kabul etmez bü 
parçasının sureti mutlakada yeddi ahara geçmesi ve kısmen de hiç bü hakka istinat etmi-
yerek namütenahi mali esarete vazmı icabettüecek mevaddm bulunacağıdır. Bunları kısa
ca tahlü edersek, Musul hakkında en yüksek bü hissi itilafperverane üe kabul edebüeceği-
miz püebisitten Lord Curzon'un içtinap etmesi gibi kapitalist menfaati müdafaa için millet
lerin arasına hürmetsizlik etmesi, (Gazyağı) zarar ve ziyanlarını her zaman doğrudan doğ
ruya hükümetie konuşarak anlaşabüecek olan ecnebi sermayeli Türk şüketlerinin huku
kunu müdafaa ile mületlerin değü, kapitafistlerin noktai nazarını müdafaa edegelmekte ol
dukları, bü takım fahiş kuyudu maliyeye tabi tutmakla hayatımız pahasına büe olsa, tedi
yesini arzu ettiğimiz borçlarımızın tediyesinden büe bizi menedecek kuyutlu tahammülfer-
sa vazetmeleri hiç bü zaman kabul edemiyeceğüniz adliyede - ki istiklâlimiz ve hakkı kaza
mız demektü - ecnebi hâkimlerin ikamesine çalışmak suretiyle bizi nimeti sulhdan mah
rum etmeğe teşebbüsleri, her halde müttefiklerin hiç olmazsa menafii aliyei sulhu cihan 
noktai nazarından yanlış ve devamı halinde kendi taraflarından sulhu mutlak olarak ihlâ
li mucup olacak şeraiti bize cebretmeğe çalıştıkları sarahaten anlaşüıyor. Bu metni verdik
ten sonra cevap için heyetimizin Ankara'ya gelip danışıp hazırlanmasını teklü etmek sure
tiyle bü fasılayı temin etmeğe çalışacakları ve bu suretle İngüizlerin şimdiye kadar siyaset
lerinin esasmı teşkü eden intizar ve işi uzatarak emellerim istihsal yoluna gidecekleri de an
laşüıyor. Bunun tehlikesini Mösyö Puankare'nin nazarı dikkatine, kemali samimiyet, ciddi
yet ve hürmetle vazmda mecburiyeti müliye ve vicdaniye görüyorum. 
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Murahhaslarımızın bidayetten beri neyi kabul edecekleri ve neyi katiyen kabul edemi-
yecekleri hakkında talimat ve salâhiyeti katiyeleri mevcuttur. Bunun için Ankara'ya gelme
lerine de lüzum yoktur. Şunu söylemek isterim, ki harbi umumiye iştirakimizden evvel, 
müsaade buyurursanız bu benim şahsi intibaatımdır, bunu okumayayım. (Devam sesleri) 
Şunu söylemek isterim ki harbi umumiye iştirakimizden evvel tehlikeleri o zaman İngiliz se
firi olan Malen'e daveti üzerine izah etmiştim. Anlaşılamadı, Mondros'ta mütarekeyi akde
derken müttefikler namına hareket eden Kaltrop'e de vaziyeti izah etmiştim. Yine anlaşıla
madı. İstanbul'a Meclisi Mebusana aza olarak gittiğim zaman İngiliz işgal kuvvetleri ku
mandam General Mili'nin gönderdiği memuru mahsusa avakıbı izah etmiştim. Yine anlata
madım. Fransız Despere'nin bahriyeli olan istihbarat zabitine de söyledim. Faidement ol
madı. Anadoluya avdetinden beri temas edebildiğim düveli müttefikaya mensup ricali me-
sulleye izahı hakikate çalışıyorum. Bugün de aynı vazifeyi ifa ettiğime kaniim. Acaba hadi-
satın seyrine Mösyö Puankare de mani olmıyacak mı? Bunu hal ve vekaiin, meşru sulhu 
arzu eden bizlere hâkim olması suretinde mi? Görehm. Bugün Meclise vaziyeti siyasiyede-
ki buhranı izah etmek mecburiyetindeyim. Mösyö Puankare'den daha eminbahş bir cevap 
beklemekte kendimi haklı görüyorum. Evvelce dün için söylemiştim. Cumartesi günü ver
meğe mecburdum. Halbuki daha evvelce izahat vermiştim. Hacet olmamıştı biliyorsunuz, 
daha evvel müracaatta bulunmuştum. Gelsin dedim; geldi, onu imaen arz ediyorum. Mös
yö Puankere'den daha ümitbahş cevap beklemekte kendimi haklı görüyorum. Önümüzde
ki Çarşamba gününe kadar zaman olduğuna kaniim. Fransa Reisi hükümetinin sulhu be
şeri tahlikeye düşürecek müttefikin heyeti murahhasasının takip etmekte oldukları hare
ketin istikametini tebdile muvaffak olacaklarından henüz kati ümit etmedim, tarzında söy
ledim. Not almıştır. Zannederim, bu akşam reisi hükümetin eline vasıl olacaktır. Keşide 
ediliyor, bu suretle İsmet Paşa Hazretlerinin son arzularımı ikinci bir defa da ifa etmiş ken
dimi addettim. Maruzatı malume, ki şimdi sırasiyle okudum. Dün geceki teemmüUerimiz, 
bu sabahki müzakeratımız neticesinde heyeti murahhasamızın bizden beklediği talimat şu 
suretle tecelli etmiştir : İşaratı alilerine göre müttefikler tarafından teklif olunacak proje, 
bizce gayri kabili kabul esasatı ihtiva etmektedir. Konferansın sulh ile neticelenmiyerek da
ğılması üzerine aleyhimizde olan vaziyeti hazıraya ve İstanbul'da ecnebi işgaline gayri mu
ayyen bir müddetle tahammül edemiyeceğimizi düveli müttefikaya bildirmek mecburiyetin
deyiz. Ancak müzakeratm ne gibi esbabdan naşi bir neticeye müncer olmadığmı sulh âle
minin ne gibi sevaik ile teessüs edemediğini Avrupa ve Amerika efkârı umumiyesine bir be
yanname ile bildirmeği faideli görmekteyiz. Filhakika matmahı nazarları Musul petrollerine 
matuf olan İngiliz sermayedaramnın tatmini ihtirasatı için bütün İngiliz milleti yem feda
kârlıklara sevkolunduğunu herkesin bilmesi ve Fransız milletinden dahi İstanbul'da Türk 
kavanin ve nizamaüna tamamen tebaiyet etmek üzere teşekkül eden bir takım şirketlerin 
Lozan'da Fransız diplomasisini vasıta ittihaz ederek teahhütleri hilafında bir rakım metali-
bat serdeyledikleri ve Türk Milletini soymağa matuf olan bu metalibat yüzünden sulhun 
akamete şevkine kadar cesaret gösterdiklerim anlaması iktiza eder. Tazminatı şahsiye bah
sinde dahi Yunan ordusunun hiç bir sebebi askeriyeye müstenit olmaksızın yaptığı bunca 
tahribat ve mezalimin tazmini için devletler Yunanistan'a hiç bir tazyik yapmadıkları hal
de, kendi tebeaları için Türkiye'den tazminat talebine kalkışmaları vicdani beşeriyetin asla 
kabul etmiyeceğini ileri sürmek ve fakat Yunan ordusunun ahalimize iras eylediği bilcüm
le zararın tazmin olunacağım düveü müttefikaca kabul ve teahhüt olunduğu takdirde düveli 
müttefika tebeasının zararlarım tediyeye imkân bulacağımızı zikretmek ve Anadolu şimendifer
leri mest'esinde imtiyazname şeraitine tamamen sadık olduğumuzu ilan etmekten başka hiç bir 
şey yap; ^uyacağımızı bildirmek münasip olur. Velhasıl verdikleri projeye mukabil tarafımızdan 
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derhal bir proje tevdi olunması ve ancak projemiz dairesinde sulh yapacağımız üân olun
malıdır. Düveli müttefikanın karşımızda müttehit bir cephe halinde abluka vesaire gibi taz-
yikat yapmalarına mani olmak için aralarındaki vahdet ve salâbeti kırmak üzere ezcümle 
Musul meselesinin hallim her türlü cebir ve tazyikten azade bir halde bulundurulacak olan 
ahalinin arayı umumisine terkettiğimizi ve petrolleri işletmek hususunda dahi müzakerata 
amade bulunduğumuzu ilân etmek ve Amerika üe ayrıca muahede akdine tevessül etmek 
muvafık olur. Berveçhibâlâ esasat daüesinde devamı müzakerata imkân görülmediği ve ve
receğimiz proje asla ruyu kabul görmediği halde, vazüenizin hitam bulduğunu kaydederek 
Ankara'ya hareketiniz münasip olur efendim. (Çok güzel sesleri) İşte kardeşlerim, bu karar 
İcra Veküleri heyetinin ittifakiyle tensip edümiştü. Malumunuzdur, ki mületimiz en kara 
günde hakkı hayatı istiklali için en asgari gördüğü kuyudu tespit etmiş ve en parlak mu-
zafferiyete nail olduğu zaman bunun leh ve aleyhinde ve bü zerresinde leh ve aleyhte ta-
havvül yapmamıştır. Bundaki ihtiyacatı katisini iman derecesindeki ihtiyacını zannederim 
kâfi derecede üân ettik. Efendüer, bazı rüfekaca bu kahü muzafferiyatımızın neticesinden 
Mudanya mukavelesine muvafakat suretiyle manayi tam ve şanüliyle istifade edemediğimiz 
serdediliyor. (Handeler) Bilmem suali mukadderelere şimdiden cevap vermekle hata mı edi
yorum? Maksadım müzakeratı teshil ve tacil içindir. (Münasip sesleri) Arkadaşlar; İzmir'de 
cereyan eden bu müzakerat şahsen müşterek ve her mesuliyetin ikemali ütiharla müdrik 
ve mütehammü olmakla arz ediyorum, ki İzmir'de ittihaz edüen bu kararda bu noktai na
zar karardaki bu askeri hususat idi. Fazlası mesul olmayıp daha fazla zayiat olmak ihtima
lim en yüksek salâhiyet ve kudret sahibi olan erkânı mesulenüı muhakematanı ben de his
siyatımla, imanımla iştirak ederek görmüşümdür ve bugün de aynı karardayım. 

OSMAN BEY (Kayseri) - Fakat böyle olacağmı keşfederek değü. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Ve bugün de aynı kararda vaziyeti âtiye ne olursa ol
sun, her türlü mesuliyeti sonuna kadar mütehammil olarak, o zaman ittihaz edüen mukar-
reratın bugünkü müzakeratin cereyanı görüldükten soma musip olduğuna kaniim. Bü 
noktada hükümetinizi aldatmış olmakla ittiham etmek imkânı ve ihtimali varittir. Bunu 
doğrudan doğruya hükümet diye hitap ederek heyeti âliyenizi bu mesuliyetten teberri et
meği muhakemenin selameti için muvafık görüyorum. 

REFİK BEY (Konya) - Ne için? Biz de karar vermedik? Meclis karar verdi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Muhakemenin selâmeti için arz ediyorum. Diyebüü-
siniz ki yahut öyle zannedenler diyebilir ki, Fransız hükümetinin sözüne mi ulandınız? İş
te akibeti. Evet efendim; Fransız hükümetinin ve milleti namına verüen sözün kıymetini 
takdir etmek, veyahut ihmal etmekle vaziyetin tebeddül ettiğine de kaü olanlardan değilim. 
Bizi aldatmışlar, bundan mütevellit şerefsizlik bize ait değüdü. Şerefsizlik varsa onlara ait
tir. (Zarar varsa sesleri) Zararın olmadığını bugün de her mesuliyeti terkederek arz ederim. 
İşte efendüer, murahhaslarımız Mudanya konferansında, murahhaslarımız Lozan konfe
ransında tekrar ediyorum. Eğer vicdanı beşerde insaf denüen şey varsa en yüksek kanaati 
sulhperveraneyi ihsas etmişler, ispat etmişlerdü. Hukuku müliyeyi bendenizce en azami fa
aliyet ve kudreüe müdafaaya çalışmışlardır. 

Bundan soma yine kanaati âcizanemi söyliyorum, sulh olmazsa ben şahsen ve arka
daşlarım kemali sükûn ve vicdanla her türlü avakibene hazırız ve neticenin hiç kimseye ka
naat arz etmesi doğru olamaz. Hiç kimseye kehanet ad doğru değüdü. Hiç kimsenin gaip-
den haber vermesi doğru değüdü. Makul olamaz. Fakat, herkesde ün anma, duygusuna 
müstenit bir hissi kablelvukuu vardır. Ben öyle hissediyorum ki milletimizdeki vekar, azim 
payidardır. Meclisimizdeki azim payidardır. Allah'a bin şükürler olsun, ordumuz en kuvvet-
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li ve muzaffer ordulardan birisidir. Emniyetle harbi kabul edebüiriz. Çünkü bundan sonra 
sulhu istihsal etmek bizim elimizde değüdir. Muhasımlarımızın ehndedü. Biz noktai naza
rımızı arz ettik. Heyeti âlinizin bu babdaki mütalaatı, ki binnetice ârâya iktüan edince hat
tı hareketimize esas olacaktır. Tekrar üe bendenizi itham buyurmayınız ve esas noktalar 
üzerinde ne kadar fazla arkadaşlarımız söz söylerse ve bu gece cevap yazmanızı temin eder
seniz çok iyi olur. 

ZAMİR BEY (Adana) - Bü sual soracağım efendim. (Sual yok, müzakere sesleri) 

Rauf Beyefendi vaziyette tebeddül olmadığmı ve vaziyete eskisi gibi daima hâkim oldu
ğumuzu beyan buyurdular. Bendeniz soruyorum ki; bugün Trakya hududuna Yunanlıla
rın tahşit etmiş oldukları kuvvetler vaziyet üzerinde bü tesü yapmış mıdır? Yapmamış mı
dır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Yapmıştır efendim. 

FAİK BEY (Cebehbereket) - Bu sözünüzü senet ittihaz ediyoruz. 

Dr. ABİDİN BEY (Lâzistan) - Hafif söyliyeceğim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Çok istirham ederim sükûneti temin buyurunuz da dinli
yelim. Bu müzakeratımız da eğlence olmasın. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Erkânı Harbiyei Umumiyenin; Hariciye Encümeninin mütalaası 
nedü? Bunu dinliyelün. 

Dr. ABİDİN BEY (Lâzistan) - Arkadaşlar; şayanı teşekkürdür ki... 

AVNİ BEY (Saruhan) - Erkânı Harbiyei Umumiye Reisini dinlemek isteriz. Hariciye En
cümenini dinlemek isteriz efendim. 

REİS - Zaten Erkânı Harbiyei Umumiye Reis Veküiyle Müdafaai Müliye Veküi Heyeti 
Veküededir. Verüen kararda cümlesi müşterektir. Sırasında izahat verüler. 

Dr. ABİDİN BEY (Lâzistan) - Şayanı teşekkürdür, ki mületüniz yine büyük ve kahü bü 
kuvvede azim ve sebat edeceğine dair Heyeti Veküe Reisinin heyeti murahhasamıza en son 
verdiği karardan bendeniz de çok memnunum. Arkadaşlar, İngüizler ve Fransızlar mezar
ları için bü takım müstemlekeler, en kuvvetli nikatı işgal etmek istiyorlar. Bunlar onun için 
mezardır. Bizim dinimizce mezarlara onların dininden daha ziyade hürmet edüü. Fakat on
lar orada bü nokta işgal etmek istiyorlar. Bunu hiç bü vakitte vermiyeceğiz ve vermeğe de 
hiç bü vakit razı olamayız. Göstereceğiz emaneti mübareke; bu sırf Türk Mületüün emane
ti mukadesesidü ve Türk Milleti bunu ilânihaye, madamülhayat muhafaza edecektir. Bu
nun için buna Heyeti Veküe Reisi ve bütün rüfekanın katiyen riayet etmelerini bilhassa ri
ca ederim. Yunanistanla büi büimiz vaki olan tamüat meselesini bağışlayacağız. Tabu efen
düer, İngüizler hatta Fransızlar, hatta İtalyanlar bunların ve İngilizlerin bü hizmetkârı idi 
Yunanistan. Elbette bunlar hizmetkârlarını hiç olmazsa zararsız ve tazminatsız çıkarmak 
isteyeceklerdü. Fakat biz de bütün azim ve sebatımızla bu hakkımızı istiyeceğiz ve alaca
ğız. 

Kalesiz, topsuz, tüfenksiz olan yerlere top üe tüfenk ile gelmiş, tahrip etmiş en son da 
biz bütün mevcudiyetimizle çalışarak toplarımızı, cephanelerimizi, tüfenklerünizi ve ihtimal 
muhtelü tüfenklerle biz bunları tardetmişizdü. 

Musul meselesi : Efendüer bunu rica ederim, istirham ederim bu noktai nazardan bü 
şey arz etmek istiyorum. Vaktiyle Mithat Paşa demiştir ki; Tuna Vüâyeti giderse Rumeli gi
der. 

HİLMİ BEY (Bolu) - Mithat Paşa değü, Namık Kemal demiştü onu. 
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ABİDİN BEY (Devamla) - Her kim derse desin. Bendeniz diyorum, ki Musul vilâyeti, 
Musul'dan bir karış arazimiz giderse, emin olunuz Anadolu da tehlikededir. Çünkü Musul 
Anadolu için bü noktai hayattır. İstanbul nasüsa, İstanbul, Rumeli üe ve ihtimal İstanbul 
Rumeli'den büaz üeride olmakla kabüdü. Fakat Musul'dan bü karış toprak giderse emin 
olun ki Anadolu da tehlikededü. Binaenaleyh ben buna ukdei hayat diyorum. Ben ona, yi
ne tekrar ediyorum, Musul için bütün mevcudiyetimizle, hepimiz bü kanlı mezar teşkü et
meğe, hepimiz bütün mevcudiyetimizle azim ve imanla sarümahyız ve ben bütün mevcudi
yetimle buna taraftarım. 

ABDÜLHAK TEVFİK BEY (Devamla) - Çok yaşa Abidin Bey. 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) - Fransızlar, İngilizler uyuşacağımızdan korkuyorlar. Fran
sızların bize karşı ne oruspuluk oynadıklarını rica ederim, heyeti âliyeniz ve heyetiniz tak-
dü edersiniz. Fakat çok meyusum, eğerki bu Franklen Buyyon denüen dessas herife haki
katen Meclisi ahi müli de, Paşa olsun, Reisler olsun, kim olursa olsun, nüfuz imal edebüü 
fikrini soktularsa çok fena etmişlerdü. 

BİR MEBUS - Kime? 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) - Memlekete karşı... Efendüer, bugün reisler olsun, Musta
fa Kemal Paşa olsun, hepsi nasü ki o bü tek mebus ise ben de bü mebusum. Hiç bü vakit 
de onlar benim kanaatimi, vicdanımı, nüfuzumu satm alamazlar. Onlar benim üzerime nü
fuz imal edemezler. 

MUSTAFA BEY - Acaba? 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) - Edemiyecektü. Ben edenlere de dalkavuk derim. Fransa 
karşısında, Fransa nülleti yani o Franklen Buyyon karşısında azünperver bü mület olduğu
muzu evvelce ihsas etmiş olsaydüar, bu fecialar imali nüfuz diyerekten Gazi Paşa Hazret
lerine yazamazlar ve yazamazlardı. Reis Paşa Hazretlerine buradan rica ederim. Paşa Haz-
retierinden bühassa istirham ederim, yazsınlar ve desinler, ki ben Mecliste nüfuz final ede
mem. Çünkü Mecliste ben de bü mebusum, başka bü salâhiyetim, hükmü nüfuzum yok
tur. Buradan aldığı emüle ancak o gazi ve müşü olabiliyor. Yoksa hiç bü vakit de kendi 
kendine bü şey olamaz, kendi kendine hiç bü kıymeti yoktur. Ancak bu mületin bu kürsü
den etrafında toplanan bütün bu mületin vekillerinden almışlar. O Gaziliği, kahramanlığa... 
(Gürültüler) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - O Meclisten sormuştur. 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) - Binaenaleyh Paşa Hazretlerinin büyüklüğünden ve şanı 
şerefinden düerün, bu cümleyi yazsınlar ve desinler ki - ben nasü ki burada tekrar ediyor
sam, ben ona iman etmişimdü, ben kalben söylüyorum - ben, mületin nâçiz bü ferdiyim ve 
yalnız mebuslardan bü mebus süatiyle şey ederim. Yoksa bugün mebuslara hâkim ola
mam. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehü) - Hâkim değüdü, amma hepimizin göz bebeğidü. 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) - Rica ederim, ben de anlıyorum, senin sözlerini... Çık bu
rada söyle. Binaenaleyh bu mektupta, merdut son mektubunda, mektubu namussuzluk
tan ibaret olan Puankare'nin bu cümlesini tamamen iade etmeliyiz ve Reis Paşa Hazretle
rine de bühassa istirham ederim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) - Paşa Hazretleri; bu mühim müzakerede Mecliste 
kimse yok... 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) - Rica ederim, Yahya Galip Bey. Eğer mebus isem söylerim. 

REİS - Susunuz rica ederim. 
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Dr. ABİDİN BEY (Devamla) - Bakınız Yahya Galip Bey ne diyor? 

SIRRI BEY (İzmit) - Muhterem arkadaşımız Mustafa Efendinin bu meseleyi istima için 
arkadaşlarımızda kâfi miktar tahammül olmadığı küıklı sözleri calibi nazardır. Herkesin 
keyfine ait... Fakat zannederim, Hariciye Vekili Beyefendi, sözünü bitirip dışarı çıkamaz. 
Söylediği sözün tesiratı ve telâkkiyatı Mecliste ne mertebededir? Onu dinlemek mecburiye
tindedir. Ben kendilerini göremedim. (Doğru sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Dinlemek istediniz de kürsüde söylemiştir. 

SIRRI BEY (İzmit) - Onun için sözüm acaba hangi samiada tesir gösterir? BÜemiyorum. 
(Zabıt ceridelerinde sesleri) Rica ederim, makamı riyaset sözlerimi hüsnü surede telâkki 
ederek heyeti hükümeti istimaa icbar etmelidir. Yoksa benim cesaretimi kırarak... (Doğru 
sesleri) 

HASİP BEY (Maraş) - Vaz geç Sırrı Bey. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Söze lüzum yok... 

SIRRI BEY (İzmit) - Zaü âliniz müdafaa etmiş olmıyorsunuz. Ben hükümete karşı soy
uyorum. 

REİS - Bana ne soyuyorsunuz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Reis Paşa Hazretleri; müsaade buyurursanız iki kelime arz 
edeyim : Sırrı Beyin dermeyan ettikleri mütalaa bihakkın varittir. Çünkü Hariciye Veküi, 
mütalaasının sonunda çokça söz alınız, yalnız ve münhasıran bizi tenvir ediniz buyurdu
lar. ZabıÜarı okuyup tenevvür mü edeceklerdü? Buradan alacakları malumat üzerine ne 
surede cevap yazacaklardır? Hariciye Veküi gelmedikçe hiç bü arkadaşın burada çıkıp da 
söz söylemesi doğru değüdü. 

İkincisi de, yine bü söz almak lâzım gelecek. Lüzumsuz yere meclisi niçin işgal ediyor
sunuz? 

OSMAN BEY (Kayseri) - Zaten şekilden ibaret olan Mechs böyle olur. 

REİS - Efendim; on dakika teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman S u n (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celseyi açıyorum; efendim. 

Lozan Konferansı üzerinde buyurunuz Sırrı Bey. 

SIRRI BEY (İzmit) - Arkadaşlarımıza da sıra ile söz söyleyebilmelerine vakit bırakmak 
için, tabiî, maruzatım gayet kısa olacaktır. Bugün Hariciye Vekili Beyefendinin beyanatın
dan mülıim bir netice karşısmda bulunduğumuz anlaşılıyor. Bu neticenin bize göre hayır 
veya şer tevlit etmesi mtimalatı da bütün vuzuhiyle gözümüzün önündedir. Bundan dola
yı bu neticeye vasıl olmak için ne gibi avamilin müessir olduğu tetkik ve tahlil etmek mec
buriyetindeyiz. 

Onun için sözüme Mudanya Konferansından başlayacağım, gerçi fartı zekâ ve fetanet-
lerinin nazarlarına verdiği kuvvetle; idraklerine verdiği kuvvetle, kendilerine tahmin ettiği 
vüsatle meselenin bütün safahatını görerek neticenin vahametinden mütevellit dehşet kar
şısmda hükümete terettüp edecek suallere daha evvelden cevap vererek mahiyetini, ki 
ehemmiyetini biraz taklil etmek için Hariciye Vekili Beyefendi, âdeta, bir mebus sıfatiyle 
Hariciye Vekâletine izahat ve ihtaratta bulundular ve onun bazı haklı sualler karşısmda ol
duğunu da tasrih ettiler. Onun için Hariciye Vekâletine tevcih ettiğim suallerden bir kısmı
nın benden evvel Sivas Mebusu muhteremi Rauf Beyefendi tarafından ifa edilmiş olduğu
nu söylemek mecburiyetindeyim. Mudanya konferansının ne gibi şerait altında inikat etti
ğini, inikada doğru yürüdüğünü, inikadın kararlaştırıldığını biliyoruz. Bunu hiç söyleme
yeceğim. Yalnız bir sözü umumunuzun hatırına getirmek isterim, ki burada bu konferan
sın mahiyeti yine zâtı âlileri tarafından teşrih edildiği zaman bize - tamamiyle hatırımda de
ğildir, eğer hata edersem tashih buyurunuz derhal istifayı kusur ederim - bize demişti ki : 
Efendiler; telaş etmeyin, filvaki bu konferansın inikadını biz kabul ediyoruz. Fakat bize su
reti hususiyede bütün matlaplarımızın kabul edileceği ihsas edilmiştir. Benim hatırımda 
kalan böyledir. Hafızam beni aldatmıyorsa, sözüm doğrudur. Eğer aldatıyorsa istifayı ku
sur ederim. 

Şimdi burada sormak istiyorum, ki Mudanya konferansının inikadını ve mukarreratı
nı kabul ettiğimiz takdirde Lozan konferasında, veyahut herhangi bir yerde inikat edecek 
bir konferansta metalibi müliyemizin kabul edileceğini ihsas eden adamlar, acaba, ortadan 
kalktı mı? Onlardan sorulmadı mı ki; efendiler, bizi bu şerait altında Mudanya'ya getirmiş
tiniz ve Mudanya konferansının kararlarını tasdik etmediğimiz için bize böyle söylemişti
niz, bunlar acaba niçin sorulmadı? 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Geç onları. 

HACI ŞÜKRÜ (Diyarbekir) - Geçmişe mazi derler. 

SIRRI BEY (Devamla) - Geçmişe mazi derler, evet doğrudur. Siyasiler yalan söylerler, 
sözlerinden nükûl ederler, doğrudur. Fakat biz de lehelhace söylenen sözlerin yalan çıkma
sı ihtimahm ve siyasilerin daima kendi maksatlarım terviç ettirmek ve meşru göstermeleri
ni bilmekliğimiz ve anlamaklığımız ve ona göre müteyakkız bulunmaklığımız lâzım gelirdi. 
Biz bunun ledelhace inkâr edileceğini, ledelhace muktezasiyle hareket olunmayacağını dü-
şünmemekliğimizin neticesidir. İşte bugün bu mühlik netice karşısmda kalıyoruz. Onun 
için çok korkarım, yine ayni düşünememezb'kten - tabirim caiz görülsün başka kelime bu-
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lamadım - ondan sonraki olan hadisatta da yine böyle vahim neticeye vasıl olursak, acaba, 
hangi noktada teyakkuz ve intibah bulacağız? O zaman yine Hariciye Vekili Beyefendinin 
burada gayet mülayim bir surette izah ettiği veçhile, vaki olursa ne suretle hareket edece
ğiz? Halbuki şimdi bizi ikaz ettiler. İşte vehamet dediler. Bu vehamete karşı kendilerine ne 
söyleyeceğiz acaba? Heyeti Celilerinin nazarı dikkatini celbediyorum. Onun için Mudanya 
Konferansında tamamen aldatıldığımızı sarihan söylemek lâzımdır. Yalnız aldatıldık de
mekle kendimizi mazur mevkiinde gösterebilir miyiz? Aldanacak kadar niçin hüsnüniyet 
sahibi olduk? 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Söz sırası geldiği zaman aldanmadığımızı söyleyece
ğim. İçinde bulunduğum için... 

SIRRI BEY (Devamla) - Çok teşekkür ederim doktor size, beni ikna ettiğiniz gün haki
katen minnettarınız olurum. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Söz sırası geldiği vakit söylerim. 

SIRRI BEY (Devamla) - Niçin aldandığımızı; niçin aldanacak kadar hüsnüniyet göster
diğimizi sormak isterim. Buna o kadar safiyane bir surette Franklen Buyyon'un, müdahe-
nekârane, iğfalkârane sözlerine kapüıp da vezaifi âliyei vataniyeyi bir parçacık şöyle ihmal 
edivermek, zannederim ki, insanı mazur mevkiinde bulunduramaz. Bunların cevabı her
halde ağırdır. Fakat tenkidün vakti merhununa talik etmek daha muvafıktır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Şimdi ikaz buyurursanız da
ha faide olur. 

SIRRI BEY (Devamla) - Hükümeti idlâl ettiniz, hükümeti teşviş ettiniz, hükümeti ser
best bırakmadınız, hükümeti serbest fikirle düşündürmediniz. Bunun avakıbı size aittir, 
derüleceğini bildiğimden şimdilik kasrı lisan ediyorum. Yalnız işin vahametim söylemek is
tiyorum. 

Şunu da söylemek isterim. Benim samiama varolan sözlerden ve gözümün önüne ge
len Avrupa gazetelerinden fikri kasıranemle anladığım, murahhaslarımız orada intizar etti
ğiniz kadar kuvveti teşebbüse gösterememiştir. Filvaki aleni celsede onlara teşekkür etmek 
ve onlara hattı hareketlerinde cesaret verecek sözler söylemek hepimizin ferden ferde vazi
femizdir. Fakat meseleyi ailevi şekilde müzakere ettiğimiz zaman hatalarımızı dahi kemali 
ihlâs ve meydana koymalıyız ki bunların tashihi imkânına vâsd olalım. Yoksa bu hatalar 
tevali eder gider ve gayri kabili telafi bir hale gelir. 

Orada bizi Hariciye Veküi Beyefendi; murahhaslarımızın hakikaten çok iyi ve muvafık 
harekette bulunduklarını kerraren beyan buyurdular. Neüceden anlıyoruz ki ittihaz edüen 
tedabü musip değilmiş ve mahalline masruf olamamış. Pek merdâne hareket edüdiğine ka
niim. Yeşil masa önünde şimdiye kadar tarihte mezkûr olmayan ve hiç bü heyeü murah
hasanın yapamadığı bü surette tecellüt gösterildiğini kemali ütiharla ben de okudum. Fa
kat zannederim, o saha yalnız tecellüt sahası olmaktan ziyade siyaset sahası idi. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekü) - Ne yapmalı idi? 

SIRRI BEY (Devamla) - Orada yapüacak şey; karşısındaki dessas fettan murahhasla
rın böyle satranç masasındaki oyunlarda, büinciden soma ne gelecek, ikinciden soma ne 
gelecek, üçüncüden soma ne gelecek, beşinciden soma ne gelecek? Malum ya satranç 
oyunlarında her hamlenin celbedeceği mukabü hamleleri ne kadar anlarsa o kadar usta 
addedüü. İkinci hamleyi anlayabüen bü satranç ustası üe, yedinci hamlenin mukabü ham
leyi celbedeceğini anlayan satranç ustasmm büdiği gibi, işte bundan şu çıkar dersek, yani 
anlayan bü siyasî dördüncü hamlede kendisine ne sual üat edilecektir, ne vaziyet alınacak
tır bunu bilen siyasinin önünde diğeri elbette âciz kalır. Onun için heyeti murahhasamız 
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kendilerine söylerülen - meselâ tatlı, taüı söylenilen - sözler arasında üçüncü devrede, be
şinci devrede ne sualler sorulacaktır, ne gibi vaziyetler tahaddüs edeceğini gözönüne getir
miş olsalardı elbette onun daha vukuundan mukaddem lâzım gelen tedbirlerin iittihaz 
ederler, kudret ve salâhiyetleri yoksa buradan sorarlardı. Şimdiye kadar bizden bir şey sor
madıklarına nazaran kendüerinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, - artık beşinciyi farzet-
miyorum - üçüncü derecedeki hamleleri de keşfedememeleri ve binaenaleyh hamlelerin 
karşısında mebhut kaldıklarını görüyorum. Benim düşüncem. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Köhne bir usulü siyasettir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - Sen anlamazsın Tunah. 

SIRRI BEY (Devamla) - Hümi Beyefendinin sözlerini efkârı umumiyeyi teşviş etmemek 
için cevapsız bırakmayacağım. 

Biz Moskova'ya giderken hiç elbise yaptırmaya lüzum görmüyorduk. Şöylece giderdik. 
Çiçer'in karşısına bu kıyafeüe çıkar orada istediğimiz vaziyeti alırız. Oradaki merasim odur. 
Oradaki düşünceye göre yapdacak harekâtın savbı şekli budur. Lenin'in karşısına frakla çı-
kdırsa o güler. Sonra Afganistan'a bir sefir göndermek istedik. Alemi İslâmda namı yüksek 
bir adamı seçtik. Vaziyet onu iktiza ettiler. Fakat Lozan'a giderken ne Afganistan'a giden se
firdeki evsafı arayacağız, ne de Moskova'ya yolladığımız adamların bu kıyafetle çıkmasını 
tecviz edeceğiz. Lozan konferansına bu kıyafeüe çıkabüirsek ona diyeceğim yoktur. İşte bu 
noktadan dolayı Lozan'ın ruhu ne ise, ona göre hareket etmek lâzımdır. Eğer Tunah arka
daşımızda insaf varsa. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Tekrar ediyorum, o siyaset yıkıldı. 

SIRRI BEY (Devamla) - Konferansa giderken tamamen anladık, ki muhasımlarımız 
müttehit bir cephe halinde karşımıza geldüer ve bize çok kafaların düşündüğünü ve fakat 
bir lisanın söylediğini söylediler. Buna karşı biz ne yapük? Biz kendimize hiç müzahir ara
madık. Ledelhace elimizi tutacak bir dost taharri etmedik. Orada bir Rus heyeü vardı ve en 
ziyade ümidimiz ona bağlı idi. Fakat hiç bir zaman - katiyen biliyorum ki, çünkü evrakı ha
vadis bunu göstermektedir, her gazete okuyan bunu anlamaktadır - orada biz Ruslarla tev
hidi fikir ve nazar edemedik. Acaba etsek mi iyi idi? Etmesek mi iyi idi? Ben yalnız, kalma
nın mahzurunu büdiğim için, yanımızda bir dost bulunmasında faide vardır, diyorum ve bu 
bapta daha uzun delaile vakıf olmadığından dolayı meselenin şekü zarurisine göre, orada 
müzahir sız kaldık. Ruslarla uzun uzadıya konuşarak kabü olan noktalarda menafii umu-
miyei midiye:;tizin telifi imkânı bulunan cihetierde, onlarla büleşip, zannederim, müttehi-
den hareket etmiş olsaydık Avrupa, bizde daha ziyade kuvvet görürdü. Fakat bunu yapma
dık. Sebebini bümiyorum. İzah olunduğu zaman anlarsam çok bahtiyar olurum. 

Keza İranhların konferansa duhulü, kabulü hakkındaki talepleri acaba tarafımızdan 
mükabulü hakkındaki talepleri acaba tarafımızdan müzaheret görmedi mi, acaba yapmak 
mı lâzımdı? Yapmamak mı lâzımdı? Bu cihet başka... Acaba büerek mi yaptık, bilmeyerek 
mi yaptık? Bunu söylemek istiyorum. Bunu büerek mi lakayt kaldık? Bu cihet anlaşüdık-
tan sonra hükümetimizin takibettiği siyaset hakkmda bü mana verilebilü. Bize teklif edi
len maddeleri ayrı, ayrı tenkit etmeyeceğim. Sözüm, heyeti umumiyeye münhasır kalacak
tır. Onun için numara, numara zikredilen maddeleri yine hükümete bırakıyorum. Ben, he
yeti umumiyesi hakkmda söylüyorum. Bunlar kabul edümediği takdüde husule gelecek va
ziyet nedü? Harp... Bunun başka şekli yoktur. Binaenaleyh hükümetimiz, bunun takibe-
deceği safhanın icabettüdiği işleri yapabilmek için, nefsinde cüret gördüğü zaman her şeyi 
yapabüüdi. Ancak Mudanya konferansının ahkâmını bozmak, bize düşer mi, düşmez mi? 
Mudanya konferansının ahkâmını bozduğumuz takdüde, tahaddüs edecek vaziyete de ta
hammül etmek lâzımdır. O vakitki vaziyet nedü? O vakit Yunanhların Edüne'ye gitmesi ih-
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timali vardır. Bu muhakkaktır. Edirne'deki teşkilâtımızı bilmiyorum. Fakat zayıf bir suret
te Yunanlıların ilerlemesini kabul ettiğimiz takdirde, kazandığımız ar ve şerefe arız olacak 
tezebzübü biraz düşünmekliğimiz lâzımdır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - Ne yapmak lâzım gelir? Hepsinden vazgeçmek lâzım. 

SIRRI BEY (Devamla) - Sonra bu harbin diğer hudutlara da sirayetinden tevahhuş 
edecek vaziyet zannederim ki, bizi ehemmiyetli bir manzara karşısında bulundurur ve bu
nun netayicinl düşünmek lâzımdır. Bu neticeye vasü olacak tedabü arkasında bu netice
nin istihdaf edeceği mehaliki izale edecek tedabüi de heyeti veküemiz düşünmüşlerse hiç 
sözüm yoktur. Kastamonu'da bulunduğum sırada Rıza Paşa isminde - belki askerler bilü -
bü kumandan vardı. Yunan harbi hakkmda bü vak'ayı söylüyordu. Size hikâye edeceğim 
gayet manidardır, gayet hikmeti âmizdü. Hikâye deyince annelerünizden işittiğimiz masal 
zannedümesin. Yunan harbi başlarken büaz teehhür etmiş, nihayet serasker Rıza Paşa üa-
desini alır, harbi üan eder. Epü cephesinde askerin büaz muvaffakiyetsizhğe mazur olma
sı üzerine, vaktin Şeyhüüslâmı Cemalettin Efendi tarafından, aradaki münaferet icabetiy-
le, serasker muatebe ve muaheze edümiş. Canım bu mu idi yaptığınız şeyler, hani bu ka
dar talim ve terbiye, bu kadar paralar verdiniz. Epü cephesinde asker muvaffak olamıyor. 
Serasker sükût etmiş, nihayet harbi kazanır o zaman üade çıkar : Gidiniz Seraskere teşek
kür ediniz, diye. Heyeti Vükelâ memnun gider Seraskere teşekkür etmeye. Der ki teşekkür 
ederim, Osmanlı tarihinin malum olan mebdeinden bugüne kadar bütün safahatını, mu-
harebatinı tetkik ederseniz istüâ devrinde, tevekkuf devrinde, hatta inhitat devrinde dahi 
askerin şanlı surette muvaffakiyetier temin ettiğini ve neticede mağlup, fakat yine şanlı su
rette düşmana ükai hürmet ettiği vakidü. Tarih osmanlı askerinin zilletini hiç kaydetmez. 
Muhasımlarımız dahi bunu hiç söylemezler. Fakat hangi tarihte rica ederim, bu netayici 
harbiye yeşü masaya intikal ettiği zaman, harp sahnesindeki muvaffakiyetini yeşil masa 
üzerinde bu hükümetin hangi ricafi göstermiştü? 

EMİN BEY (Bursa) - İşte bu konferansta. Söz sırası bana geldiği zaman arz ederim. 

SIRRI BEY (İzmit) - Çok korkuyorum, tarüı tekerrürden ibaret olmasm, çok korkuyo
rum, tarih tekerrür etmesin... Yani bu söz Rıza Paşanm o vakitki sözüne göre akan bu ka
dar kanlarımızın yazmasmı istediğimiz beraati istiklâümiz eğri büğrü yazılarla yazümasm. 
Bunu söylemek istiyorum. Harp sahnesinde gösterdiğimiz muvaffakiyetler kadar erbabı te
fekkürümüz, bizi necata doğru yürütmeyi deruhte eden rehberlerimiz yeşü masa üzerinde 
muvaffakiyet göstersin. Son sözüm, biz - biz demiyeyün - ben hükümete kendi namıma, 
şimdiki halde kelimei vahide söylemek niyetinde değüim. Onlar serbestü mutlakla tedbüle-
rini ittihaz etsinler. Çünkü Lozan konferansiyle başlayan faaliyeUerini yine kendüeri bitir
meleri lâzımdır. Serbestli mutlakla ittihazı hareket etsinler. Bizden aleni celselerde bîpâyân 
müzaheret, nihayetsiz itimat, hatta hataları varsa - bümiyorum hataları var mı? - Varsa on
ları da savbı muhik gösterecek kadar farti itimat... Benim yapabüeceğün şey budur. Ancak 
neticeyi kendüerinden nasıl kelimelerle soracağımı kendileri düşünsünler. (Sağdan - Bravo 
sadaları, alkışlar) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Veküe Reisi) (Sivas) - Müsaade buyurursanız heyeti âü-
yenıze vazüem icabatından bü noktayı arz ve izah edeyim. Bü kere daha arz ve izah etmiş 
olmak için derakap kürsüye gelmek lüzumunu hissettim. İstima buyurmazsanız hep arka
daşlarım söylesin. Ondan sonra ben söylerim. 

Sırrı Beyefendi buraya teşrif ettikleri zaman gayet kısa söyleyeceğim dediği halde sat
ranç büe oynadı. Arzetmek istediğim; hadisat bundan soma seri cereyan ediyor. Biz her ar
kadaşımızın esas mütalâatmı bilmek mecburiyetindeyiz. Her arkadaşımızın o hakkı bâhü-
dü. Eğer arkadaşlarımız bu tarzda, kıymettar olmakla beraber, zamanın istiap edemiyece-
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ği, yani maruzatım elde mevcut zamanın istiap edemeyeceği bir tarzda söyleyecek olurlar
sa neticeyi müşkülâüa alabileceğim endişesi vardır. 

Müsaade bulurunuz, Sırrı Bey arkadaşımız çok kıymetli mütalâası arasında bü çok 
esaslı noktalara temas etmişlerdü. O esas noktalar hakkında maruzatta bulunursam kısa
ca, diğer arkadaşlarım kani olurlar, müzakere ederiz, arzusu bendenizce bu müzakereyi 
umumî bü surette en kısa bü zamanda, ameü bü surette bü neticeye iktüan ettirmektir. 
Bunun için Şükrü Beyefendi bu cesareti kendimde buldum. Reis Paşa Hazretieri müsaade 
ederlerse maruzatıma devam ederim. 

Sırrı Beyefendinin Mudanya mukavelenamesi hakkında haklı sualleri olduğu ve bu su
aller in benim o Vekü Rauf a sormak suretiyle zahü olmak lâzım geldiğini üade buyurdular. 
Fakat o Vekfl, o mebusun cevabım da kabul etmeleri lâzımdır. Yine o noktada tenkit ve ten-
bihe edille arzu ettim. Vaziyeti iğlâk ettim. Şimdi söylemeyi muvafık görmem, diye mebus 
olduğu halde, kendüeri mebus iken mesul oldukları halde, gerek mülete katiyen bile üade 
etmedikleri bahir iken, onu büe üade etmekten tehaşi ediyorlar. Beni mazur görürler, ki hü
kümet ve milletin istikbah noktai nazarından bazı evzaı ziyaiyeyi arzda mazeret dermeyan 
edersem kabul buyururlar. 

İttihaz edüen harekât mahalline masruf değüdü, dedüer. Murahhaslarımızın yeşü ma
sa başındaki harekâtları civanmerdane ve kahremananedü. Fakat masa işi değüdü, dedi
ler ve tatlı sözler dinlediler, dedüer. öyle değüdü. Efendüer, murahhaslarımızın harekâtı 
bendenizce tamamiyle hükümetinizce amali müliyeyi arzu ettiğiniz daüe dahilinde müda
faa ettüer ve buna mukabil ütifat dinlememişlerdü. En ağır sözlere mukabele etmeye mec
bur kalmışlardır. Tatlı sözler dinlememişlerdü. Sırrı Bey arkadaşımız satranç oyunu üe mu
kabele ettiler. Cahüim bu hususta mütalâa yürütemem. (Handeler) Sırrı Bey arkadaşımızın 
hakikaten gerek bendelerini ve gerek Meclisi Âlinizi tenvü buyuracakları gayet hassas ve 
mühim bü nokta vardır. Eğer onu tasrih buyururlarsa kendilerine ebedî minnettarım da-
düer. İfadesini aynen zabdettün. Buyurdular ki bü Rus heyeti vardır konferansta, biz hiç 
bü şey yapmadan kimseye el vermedik; karışmadık, bize böyle ahval karşısında dostlarımız 
bulunsun. Nitekim bü Rus heyeti vardır. Konferansta katiyen büiyorum, ki o arada biz 
Ruslarla tevhidi nazar ederek çalışmadık ve bu suretle bü dost kazanamadık. Sırrı Bey ar
kadaşımıza şimdi rica ediyorum, buna katiyen büebümek için tarafeynden büüıüı noktai 
nazarı olmasıdır. Bizim noktai nazarımız diye telâkki buyururlarsa, acaba böyle bü şey var 
da bizim dairemizden intişar mı etmiştir? Çok endişe ediyorum, bunu bümek istiyorum. 
Yok mukabü taraftan yalnız Ruslardan kendüerine böyle bü serzenişte, şikâyette bulundu
lar sa onu da bilmiyorum. 

SIRRI BEY (İzmit) - Onu da bümek isterim. (Anlayalım sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şimdilik efendüer mucibi endişe bü şey yoktur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - O da bolşeviktir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Salih Efendi, ben vaziyeti arz ediyorum hiç bü Türk'e, 
hiç bü dindaşıma, hiç bü arkadaşıma, hiç bü mületdaşıma ima tarikiyle tariz etmek ahlâ
kım değüdü. 

SALİH EFENDİ i Erzurum) - Ben Muhammetin ümmeti olduğum için içimde bü şey 
saklayamam. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendüer, Ruslarla, bundan evvel aleni celsede arz 
ettiğim gibi, Moskova muahedatinın icabatina ve bu muahede ile riayete mecbur olduğu
muz nıkat fartı mükellef bü hükümetiniz olmak itibariyle kabul ediniz. Biz Rus dostlu
ğuna çok büyük kıymet verdik ve bu dostluğun kıymetini Rus hükümetinin, Rus müle-
tinin verdiğine kani olarak, bugün de o kanaatimizi ihlal edecek ve Sırrı Beyin dediği gi-
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bi o dostluklarını bizden çekip götürecek bir hale Hariciye Vekiliniz olarak vakıf değilim, 
Konferansta murahhaslarımız her zaman, her an, en samimi temasta, müdavelei efkâr 
etmektedir. Bu hiç bir zaman demek değildir, ki her iki taraf arzusunu diğerine kabul et
tirmiş olabilsin. Esasen bu müzakere değildir. Böyle her noktai nazarı herkes diğerine ka
bul ettirebilmek için ya tahakküm etmelidir, yahut onun âmiri mutlakı olmalıdır. Halbuki 
iki memleketin müstakil memurları mütekabil kemali dostane ve dürüsti ile noktai nazar 
teati ediyorlar. İtilaf ediyorlar münazara ediyorlar. Tekrar temin ediyorum ki; Hükümetin, 
Meclisin murahhaslarınızın kıymet verdiğimiz Rus dostlarımızın, tekrar ediyorum. Rus mu
rahhaslarının Sırrı Beyin ifade buyurdukları tarzda iğbirar ve bizden ayrılacak bir şeküde 
muamele ettikleri yoktur. 

Sırrı Bey buyurdular ki; Mudanya mukavelesiyle merbut bulunduğumuz vaziyeti şim
di bozmak doğru mudur? Sırrı Bey ben soruyorum, onun için kürsüi millete geldim. Hari
ciye Vekâleti Veküi sıfatiyle, İcra Veküleri Reisi süatiyle noktai nazarımızı söyledikten son
ra size hitap ediyoruz doğru mudur? Cevabını siz veriniz. Vaziyet budur. Arkadaşlar bu 
noktai nazardan gece yarışma kadar oturmak lâzım gelüse, oturalım ve bunun hulâsasmı 
ameli bü surette verelim. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bü noktayı izah vaziyetindeyim Paşa Hazretleri; "Katiyen büiyo-
rum" cümlesine verdiği kuvvetle burada mütalâatını beyan buyurmuşken ibham, iyham ar
zusunda değdim buyurmalarını bendeniz Rauf Beyefendiye münasip görmüyorum, sözleri 
meşhuttur; "lâtakrabüssalâte" gibi kaldı. Ayetin aşağısını okumadüar. Evet o fıkra var, am
ma aşağısını okumadüar. Aşağıdaki fıkra üe mana tamam olacak. Cümlenin fıkrai ulaşım 
okuyarak üade etmek, manasını başka şekilde göstermek muvafık değüdü. Matbuat bunu 
tamamen gösteriyor. Gazeteleri okuyanlar bundan bu manayı alıyorlar. Benim hatta bura
da okuduğum bu kanaati vermektedü. Binaenaleyh ya daha evvel, ya bizden çıkmıştır, ve
yahut Ruslar tarafından söylenmiştir sözü, müsaade buyurunuz bendenizce de ayni kuv
vetle bimanadır. Efendüer, bu benim sözümü taklü için efkârı umumiyeye karşı serpilmiş
tir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Kültür. 

SIRRI BEY (Devamla) - Serpilmiş bü avuç kumdur. Onun için bu hususta... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Veküe Reisi ve Hariciye Vekâleti Veküi) (Sivas) - Bü sual 
soracağım. Neticeyi alacağım zannediyorum. 

SIRRI BEY (Devarnia) - İstanbul matbuatını okuyanlar orada Rus dostlarımızla yürü
düğümüze kail iseler, bütün kuvvetimle istifayı kusur ederim ve hatamı itiraf ederim ki, İs
tanbul matbuatuıı okuyan arkadaşlarımız kaü olurlarsa ve benimle Vekü Beyefendi de hük
mederlerse mesele böyledü. 

Zati âliniz matbuattan bahsetmekle beraber, katiyen büiyorum demek için gazete ha
vadisini kâfi görüyor musunuz? 

SIRRI BEY (İzmit) - Evet efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - O halde bendeniz mazurum. 

SIRRI BEY (İzmit) - Eğer siz benim bu sözümü gazeteden gayri başka bü menbadan al
dığıma kani iseniz ve bunu da ortaya koymazsanız Rauf Bey sizi Hamidiye süvarisi addet
mem. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, sarih olarak maruzatımı tekrar edeyim. Di
yorum ki; Sırrı Bey, katiyen biliyorum demekle, bü menbaı mevsukdan malumatı kabız ol
ması lâzım gelü. Bendeniz katiyetin böyle anbyorum. Gazete malumatı leh ve aleyhde hiç 
bir mesuliyete tabi olmayarak yazmış ve bizi orada kalabüdi diye hükümeti itham edebü-
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mek insafsızlık olursa Sırrı Bey tarafından olması lâzım gelir. İşte bendeniz bunu ifade ede
rek, sarih olarak dedim, ki kati malumatı ya bizim menbaımızdan veyahut diğer menabi-
den almak lâzımdır. Bunda itham yoktur sarihtir. Biz Türkiye Hükümeti, mukabil taraf 
Rusya Hükümetidir. Onun için tekrara lüzum görüyorum, ki kül atmak, toz atmak heyeti 
âliyenizi şöyle böyle tariki müstakimden çevirmeye ihtiyacım yoktur. Gayet açık arz ediyo
rum. Bildiğiniz kati malumat varsa bizden mi? Endişe etmeyeyim, dedim. Çünkü bizden 
başka birisi söylemişse ifade buyursunlar karşı taraf olan zevatlar istirham ederim söyle
sinler, nereden ifnam çıktı. Hamidiye kumandanlığma yakışmayacak ne var? (Gürültüler) 
Vaziyet bu kadar sarihtir efendiler. Onun için endişe etmeyelim. İstanbul matbuatını oku
yanlar, bizim Rus dostlarımızla hemahenk gitmediğimize kail olurlar. Tekrar ediyorum. Sır
rı Bey arkadaşım hemahenk bir kişi. Birine teklif ettiği şeraiti bilâkayt kabul ederse bile, 
yine ahenk olabilir. Bizim tarafımızdan her türlü teminatı vererek diyorum, ki gayrine hiç 
bir hareket vaki olmamıştır. Belki heyeti aliyenize bir şey arz edeceğim, ki teferruatına gir
mekte faide yoktur, mazarrat vardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Mebuslar siyasî şeylerde bir sual soramazlar mı? Me
buslar takyit kabul etmez. Bolşeviklerle İngiliz arasında... 

REİS - Anlaşıldı sualiniz. 

Efendim, bir takrir var, zannediyorum ki müzakerenin cereyanının şu şekilde olması
nı istiyor. Bu müzakere esnasında bittabi maliyemiz ve askeriyemizin de tespiti lâzımdır, 
iyice bilmekhğimize ihtiyaç vardır. Onun için Müdafaai Milliye Vekilimizi de dinleyelim. Bu 
hususu kabul buyurur musunuz? (Hay, hay sesleri) Söz Maliye Vekihnindir. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Karesi) - Efendim, ordumuzun taarruzdan ev
velki kuvvet ve kudreti ne ise, bugün ondan geri değildir. Bilâkis ondan daha kuvvetli ve 
daha sağlamdır. Yunandan iğtinam eylemiş olduğumuz malzeme ile ordunun taarruzdan 
eveelki kuvvetini tezyit ve takviye etmişizdir. Ateş kuvveti, silah kuvveti tenakus etmemiş, 
belki tezayüt etmiştir. Ordunun hareket kabiliyetide aynı veçhile taarruzdan evvelkinden 
daha iyidir. Bunu kemali emniyetle arz ediyorum. Yani ordu kıymetten hiç bir şey kaybet
memiştir. Bu ciheti arz ettikten soma... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - İaşesi, vesairesi de iyidir. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) - İaşe vesaire cihetleri evvelkinden geri değildir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) - Menba var. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) - Menabiimiz var ve bu menabi kâfi gelmektedir. Bu cihet ma
lum olduktan sonra ordumuz ne yapabilir gibi bir sual varit oldukda, buna vereceğimiz ce
vap tabiî katî olamaz. Çünkü malumudur ki harekâtı harbiye planları, her türlü ihtimalat 
nazarı dikkate alınarak ve bu ihtimaherin her birisine karşı ne suretle hareket edileceği tes
pit edilir bir şekilde. Meselâ Yunanlılarla Trakya'da muharebe edersek şu suretle, yalnız İn
gilizlerle veyahut iki devletle muharebe edilirse şu suretle hareket olunur diye Erkânı Har-
biyei Umumiyece muharebe planları hazırlanır. Bunlar hazırlanmıştır şöyle böyle...(Paşam 
kâfi sesleri), (Kâfi değildir sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kaharişarı Sahip) - Anlaşılmadı, takririm okunmadığı için 
maksadım anlaşılmadı. Okunsa idi daha iyi anlaşılırdı. Bendenizin anlamak istediğim yal
nız bugün harbi bir zaruret haline getirmemek içindir. Devletlerle yapmış olduğumuz 
Mudanya mukavelesi mucibince devletlerin hepsi ile hali harbe geçmek lüzumu hâsıl olur. 
Bu itibarla ordumuz bu şekilde bu vaziyetler nazarı dikkate alınarak ihzar edilmiş midir? 
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HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) - Edümiştir. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) - İstihzaratımızda her türlü mtimalât nazarı dikkate alınmış
tır.Nasıl muharebe edeceğimizi de arz ettim, her ihtimale göre yapdmıştır. Vaziyet yani üı-
kıtaı müzakere halinde kalır yahut talikatta kalır... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Fakat bu şekilde kalmayıp da fiiliyata intikal ederse, bin-
netice kazanacağımız nedir? Gayip edeceğimiz nedir? Bu cihetleri de bir parça tenvir eder-
misiniz? Meclisin kararını da teshü etmiş olur. (Ne âlâ. ne âlâ sadaları) 

KÂZIM PAŞA (Devamla) - Müsaade buyurursanız Salâhattin Beye cevap vereyim. Salâ-
hattin Beyin suali bir muharebe olursa ne kazanırız, ne gayıp ederiz? Muharebeyi kazandı
ğımız takdirde her şeyi kazanmış oluruz. Böyledir. Fakat daha meydanda yokken onun 
hakkında mütalâa dermeyan etmek doğru değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - İmanımız Türk'ün kazanacağı tarzındadır. 
Yalnız ordu hazırdır deyiniz. Türk'ün kazanacağı kanaatindeyim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu karar ile karar verilirse ben o karar içinde değdim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Paşa Hazretleri, size teslim edilen bu Türk evlatları üe ile
lebet, yüz sene daha bir harbi daimi yapsanız bu evlatlar sizin peşinizden gelecektir ve mu
vaffak olacağı da yüzde yüzdür. Fakat evlaüarımızı hidematı şakkada kullandığınız, hide
matı süfliyede kullandıktan sonra terhis ettiniz, süründürdünüz, çırıl çıplak bıraktınız. 
Bunları bir daha nasd istiyorsunuz ve nasıl isteyeceksiniz? Bunlar yine gelecektir, korkma-
yınız yüz sene harbetseniz yine gelecektir. 

RAGIP BEY (Kütahya) - Bu sual mi? 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Evet sualdir, bunun manasını sen anlamazsın. Ruhu sön
dürdünüz, terhis ettiniz, şimdi ne yapacaksınız? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) - Buyurduğunuz mesail arkadaşların takrirlerine tevafuk et
miyor. Bunlar übas iskân vesair meselelerdir. Bunu da mümkün olduğu kadar yapmaya 
çalışıyoruz. Elimizdeki para üe ne almak, ne yapmak mümkünse onu yapmaya gayret edi
yoruz. Binaenaleyh buyurduğunuz mesele başka şeylere taalluk ediyor. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Paşam buyurdunuz ki, çarık giyeceğiz, kuru ekmek yiye
ceğiz, fakat bu işi halledeceğiz. Fakat siz otomobillerde keyfüıizde iken, diğeri çarığa da kay-
betmiştü. Bu böyledü bunlar zapta geçsin. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) - Meclisi Âlinizin yaptığı kadroda kolorduya otomobü vardır, 
alay kumandanı araba ile gidecektir. Araba deyiniz, arabaya büısin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Paşam şahsınızı demiyorum. Senin şahsın muhteremdü. 
Senin şahsın için söylemiyorum. Mülazımınıza arabaya binin deyiniz, arabaya büısin, yaya 
yürüyünüz deyin yaya yürüsün. Senin şahsın muhteremdü. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehü) - Kâfi Paşam kâfi. (Gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) - Lozan konferansı etrafında cihana taalluk eden 
mesail hakkmda karar vereceğiz, askeri mesail başka, mali mesaü başkadır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Memleketin mukadderatına karışıyoruz. 
(Gürültüler) 

REİS - Salâhattin Bey, gürültü etmeyelim rica ederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüşhane) - Efendim, masraf itibariyle bugün ha
li sulhta değiliz, hali harp ile bugün arasındaki farkımız yalnız fışenk sarfetmiyoruz. Anado-
luyu kurtaran ordunun mevcudu ne ise, bugün yine o mevcudu muhafaza ediyoruz. Yalnız 

514 

TBMM KUTUPHANESI



aradaki fark müsademe yoktur, fişenk sarfedilmiyor. Bu vaziyet ne kadar devam edebilir? 
Efendiler, 1336 senesinde zannedirim, teşkilâtı yaptığımızda on paramız yoktu. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Memlekette para vardı. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) - 1337 senesi nihayetinde, bilhassa tam senesindeyiz, 
geçen sene tam bu zaman vaziyeti maliye üzerine açacağımız müzakere on beş gün devam 
etti. Bugün ne 1336 vaziyetindeyiz, ne de 1337'nin nihayetindeki vaziyetteyiz. Fakat şeref
li bir sulhu, misakı milhyi temin edecek bir sulhu canla, başla arzu ederiz. Olmadığı tak
dirde zaten Maliye Vekiliniz ordunun İzmir'e girdiği günden bugüne kadar dalma harbi gö
zü önüne getirerek, burada idarei kelam etmiştir. Hatta teşrinievvelin ilk haftasında idi, 
derhatır buyurursunuz ki, yine yüzde yirmüer hakkmda izahat verirken arz ettim, ki İzmir'e 
girdik, fakat sulh akdedümedi. Onun için bendeniz şahım itibariyle deruhte ettiğim vekâlet 
itibariyle daima aksi cihetini düşünerek ve aksi günü nazarı itibare alarak ve düşünerek 
bugüne kadar o suretle hareket etmekteyim, memleket bu hale ne kadar tahammül edebi
lir ve harp avdet eder mi? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Allah tevfik versin... 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) - Tabiî bunlar bugünün meselesi değüdir, bu ordudan 
daha büyük bir ordu vücuda getirmeğe lüzum var mıdır, yok mudur? Bunları tabu erkânı 
askeriye deruhte eder. Fakat mevcut olan ordunuzu daha bir müddet temin edebUiriz. Bu 
ordunun iaşesini, menabini, vesaitini temin eder, şunu da arz edeyim 1337 senesinde ve 
1338 senesinin birinci 6 ayındaki Meclisi Âlinizde hâkim oan zihniyet Meclisi Âlinizde yine 
hâkim olmalıdır. Yine tasarruf, imsak, ehemmi mühimme tercih lâzımdır. Bittabi son ay
larda, biraz açık arz edeyim, samimiyetime bağışlayın, israfa doğru gidiyoruz, fakat gitmi-
yelim, Sureti katiyede sulha kaşuvaşacağımız güne kadar, her halde bir sene evvelki zihni
yetimizle hareket edelim. Binaenaleyh bugün, arz ettiğim gibi elimiz bağlanmış, ümitsiz, 
borçlu kapuyu almış değüdir. Hazamin fadlı rabbi, bu vaziyette değiliz. Fakat bü güizgâh 
bulur da şerefli bir sulh akdedersek elbette hayırlıdır. Öte tarafım takdü etmek, kararınızı 
vermek elbette size aittir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Efendim, bendeniz Hariciye Vekili Rauf Beyefendinin şu 
makamda verdikleri izahatı dinledikten soma, Meclisi ÂU tarafından ittihaz edilecek mu-
karreratın neden ibaret olduğunun tecelli ettiğini zannediyorum. Rauf Beyefendi buyurdu
lar ki : Lozan'da cereyan eden sulh müzakeratında murahhaslarımızın şimdiye kadar tes
bit edebüdiği meseleyi bize işte büer, büer okudu. Maddeler işte bunlardan ibarettir. Kar
şımızda bizimle müzakere eden devletler şu noktada ısrar ediyorlar, sebat ediyorlar. Bu ıs
rarları gerek perde altında ve gerekse siyaset çevirmek suretiyle olsun, bugün tamamile te-
ceüi etmiş, anlaşılmıştır. Bize kanaaüerini anlatmaları münasebetiyle verecekleri cevabı da 
okudular. Bendeniz kendi nefsime düşünüyorum, ki Meclisi Âh bidayetten 23 Nisan 1336 
da toplandığı vakit ne gibi maksatla ve ne gibi emeüe toplanmış ise, bugün dahi o maksat -
dan katiyen vaz geçmemiştir, feragat etmemiştü, o noktada sabittü. Bu Meclis misakı mil
li hududundan katiyen fedakârük etmiyeceğine nefsim itibariyle kanaatim vardır. Efendi
ler, bu kürsüde bu sakatın altında toplanan arkadaşlarımız Cenabı Hakka yemin ederek is-
tihlası vatan uğrundan başka bü gaye takip etmediğini de tekit etmiştü. Binaenaleyh bu 
suretle yemin eden MecÜs bü vaziyeti mahsusa karşısında değüdü, ki vaziyeti tebdil edebü-
sin. Meclis kendisine karşı olan kuvvet ve kudreti itibariyi fikrini izhar etmiştü. Biz misakı 
milliden vaz geçmiyeceğiz, diyorlar. Hükümet bu kuvvetini, bu kudretini izhar edip durur
ken evvelce şöyle oldu idi, böyle olması lâzımdı gibi sözlere lüzum yoktur. Misakı milliden 
vaz geçecek miyiz, geçmiyecek miyiz? (Geçmiyeceğiz sesleri) Misakı müliden vaz geçmedik
çe hükümetin verdiği cevap doğrudur, tasvip edeceğiz, yürüyeceğiz. Allah'ın üıayetiyle 
kazanacağız. Ancak hükümetten rica ederim, ki bu kararı bizden aldıktan sonra tekrar bu 
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karardan bizi nükûl ettirmesin, nükûl ettirecek bir vaziyette gelmesin, kendilerinden rica 
ederim. Talii harp İslamlarla, Müslümanlarla, bizimle beraberdir. Aksi olmamıştır. İnşallah 
bundan soma da, Allah'ın inayetiyle, aksi olmayacaktır. Kendüerinden temenni ederim, ki 
buradan büaz vaz geçmek lâzımdır diye bizden bü karar istemesinler. Allah muinleri olsun. 

YUSUF BEY (Denizli) - Yüz kere bu mesele tesbit edUmiştir. 

NECATİ BEY (Lâzistan) - Efendüer, bu hususda söyliyeceğim sözleri bendenizden evvel 
arkadaşım Müfit Efendi tamamen söyledi. (Öyle ise kâfi sesleri) Müfit Efendi Hazrederi kâ-
müen söylemişlerdü. Yani talep edüen, istenüen şey, bü şey çizmişlerdü, o da misakı mil
lidir. O misakı milliye hiç bü şeyimiz olmadığı halde çizmişlerdü ve o misakı müliye gayet 
sahip ve sadıkız. Lozan konferansında sözlerimizi, dediklerimizi murahhaslarım izm orada 
dermeyan ettikleri sözleri diğer murahhaslar dinlememiş yahut dalavere yapmış, yahut hi
le yapmış, yahut hud'a yapmış, bizi aldatmış bu mevzuubahis değüdü. Biz yalnız heyeti o 
kadar inceden inceye bunlar ile tetkikata, tahkikata bümem ne üe uğraşmağa lüzum yok
tu. Efendüer, biz zaten Büyük Mület Meclisi hükümetinden alacağımız vesikayı almışız ve 
vesikamız bundan ibarettü. O da misakı mülidü. Başka o kadar tetkikata ve tahkikata lü
zum ve mahal yoktur, diyeceklerdi. Fakat bunu demedüer. Artık bunlarla görüşmek efen
düer, büüsiniz ki süngünün kazandığım sulh masası kazanamaz ve kazanmamıştır. (Bra
vo sesleri) Yalnız cihan bizi sulh akdinden müctenib addetmemek için yani cihan sulhu ta
raftarlığımızı göstermek için oraya gitmiştik. Fakat bence de yine bizim muzafferiyetünizi 
tespit edecek şey süngüdür. Başka nokta yoktur. Fakat âlemin riayet ettiği usulü diploma
tiğe ve usulü siyasiyeye biz de riayet edeceğiz. Tabiî görülüyor ki onlar bizden ne istiyorlar? 
Yani bugün bütakım şeler istiyorlar ki; bu istiklâlimizi büe ifna ediyor. Mevcudiyetimizi bi
le ihlâl ediyor. Bugün onlara istediklerini veriniz, yine razı olmayacaklardır. 

İkinci bü şey daha isteyeceklerdü. Çünkü onlar bü şeye razı olmazlar. Yalnız Türki
ye'nin zevaline razıdırlar. Yani verilecek şeyler onların gözlerini doldurmaz. Bunun için ve-
rüecek cevapların gayet ciddi ve gayet kati olması ve yüksekden verilmesi lâzımdır. Heyeti 
Veküemizi tebrik ederim. Gayet güzel karar vermişler. Hepimiz bu kanaatteyiz, hiç bü va
kit dönmeyiz. Hangi Heyeti Vekiledir ki; somadan bize gelecek ve diyecek ki : Efendiler biz 
misakı mülinin şu noktasından vaz geçeceğiz? Öyle Heyeti Veküe yoktur. Öyle Heyeti Veki
lenin ilk evvel biz ipini boynuna koyacağız. Hangi Heyeti Murahhasadu ki buraya gelüp biz 
mikası milliden şunu feda ediyoruz diyebilecek? Öyle heyeti murahhasa bizden kurşun yi
yecektir. Başka kimse yoktur. Var olsun Heyeti Celüeniz, daim olsun Heyeti Celüe, Hali ini-
kadda iken hiç bü tezat yoktur. Şunu da arz edeyim ki; ben misakı müüye de razı olmuyo
rum. Daha çok şeyler yapacağız. Misakı müli benim gözüme az görünüyor. O fedakâr, o se
batkâr kahraman Türkler değil, misakı müli, misakı mülüıüı çerçevesini daha genişletecek-
lerdü. Daha çok yerler elde edeceklerdü. Başka türlü imkân yoktur. Heyeti Veküe usulü 
diplomasiye riayeten cevabını versin. Fakat misakı milliden zerre kadar feda etmeyiz. Bu
nu ahd ve misak etmişiz. Bunun aksine olursak yemüıünizi nakzetmiş oluruz. Her halde 
yeminini nakzedecek hiç bü sebep yoktur. Bu Meclis kahramanlıkla haşrolmuştur. Hatta 
Maliye Vekihyle Müdafaai Müliye Vekülerüün buraya çıkarak ordumuz nasüdır, paramız 
nasüdır, var mıdır, yok mudur; diye nerede büemem göremiyorum, kendi hesabıma efendi
ler, bunu zait gördüm. Bizim mevcudiyetimiz vardır. Büyük Mület Meclisi oldukça her şey 
vardır. Her şeyimiz yerindedü. Hiç bir şeyimiz noksan değüdü. Para da vardır, her şey var
dır. Sözüm burdur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Efene :m bu bü para meselesidü. Para varsa bu iş olur. Bu 
mület arzettiğim gibi, bunu bü asır daha devam ettirü. Bu İngilizleri berbad eder, her şey
lerini tahrip eder. Yalnız yeter ki Maliye Veküi Bey temin etsin ki, paramız vardır, vardır, 
vardır. 

516 

TBMM KUTUPHANESI



BASRİ BEY (Karesi) - Efendim, bendenizden evvel kürsüye çıkan Erzurum Mebusu 
Muhteremi Salih Efendi hocamız vaktiyle Napolyon'un dediği gibi (Üç defa) - para lâzımdır 
buyurdular. Vakıa bu asrm muharebelerinde en mühim unsur paradır. Fakat, para yalnız 
bir harbin muvaffakatiyle tetevvücüne kâfi bir âmili yegâne, bir unsuru yegâne değildir. 
Efendiler, Yunanlılar İzmir'i istila edip garbi Anadolu'da bir çok memleketlerimizi zulümler
le, şenaatlerle çiğnemeğe başladığı zaman, milleti ayaklandıran unsur ve âmil para değildi. 
İman idi. O vakit meydanda en Büyük Millet Meclisi, ne hükümet ve de diğer erkân mev
cut idi. Yalnız bir halk kuvveti ve o halkdaki iman idi ki müdafaada hâkim olmuş, müda
faaya en mühim âmil olmuştur. Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti teşekkül ettikten 
soma, biliyorsunuz ki, vaziyeti maliyemiz pek elim idi. Bu elim vaziyet karşısmda bu mil
leti en büyük zafere isal eden şey yine bu rmnetin kalbindeki kuvvet, iman olmuştur, fen-
diler Fransa itilafhamesi hakkında bu kürsüden söylediğim sözleri belki rüfeka unutamış-
lardır. Benim o vakit hissiyatıma mağlup olduğumu zannedenler, hatta ayak patırtıları ya
panlar bulundu. Efendiler; o vakit diyordumki : Fransızlara karı en ufak fedakârlıkta bu
lunacak olursa, yarın bu bizim için fena bir numune olacak. Bir çok çingene milletler biz
den bir şey koparmağa çalışacaklardır. Sinirlerimize hâkim olalım. Ne kadar hâkim olur
sak neticede o kadar kârlı çıkacağız. Bizim istiklâlimize dokunan ve bunu teklif eden 
Franklen Buyyon'u Ankara'dan kovunuz. Korkmayınız, bunlar yine kapımıza müracaat 
edeceklerdir ve fakat bu defa daha muvafık bir tarzda muvafakat edeceklerdir, demiştim. 
Efendiler, ümit ediyordum ki hadisat beni tekzip etsin. Fakat tekzip etmedi, teyit etti. Efen
diler, Ankara ve Ankara'daki Büyük Millet Meclisi muharebenin en kızışmış ve en tehlikeli 
bir anında yaşarken, en tehlikeli o zamanlarında kara günler yaşarken, harbin zaferle ne
ticeleneceğine ati imanımızdan, hiç birimiz bir zerresini bile kaybetmedik. Zafere kani idik. 
Fakat burada hissiyatımı açık olarak söylemek istiyorum. Zaferi azimi istihsal ettikten son
ra benim ümidim biraz kırılmağa başlamıştır. Sebebi ise, harici ve dahili bazı mülahazat 
idi. Efendiler; bütün tarihimize bakıyorum biz silâhımızla temin ettiğimiz galibiyeti çok za
man kalenumizle, siyasetimizle kaybetmişizdir. Bu sefer de öyle olmasm, diyorum. Allaha 
şükürler olsun ki -bazı mesail müstesna olmak üzere- bir çok meselelerde heyeti murah-
hasamız sinirlerine hâkim oldu. Korkduğumuz başımıza gelmedi. Bu hadise, bence tarihi
mizin en mühim ve en şerefli hadiselerindendir. Efendiler; müttefiklerin, bilhassa bunlar 
meyanında dostumuz Fransızların gösterdikleri haleti ruhiyeyi tetkik ediniz; bunlar bizim 
zaferimizin manasını, bizim davamızın azametini henüz anlamamıştır. Demek bu mesele 
henüz bitmemiştir. Meseleyi kendilerine adam akıllı anlatmaklığımız lâzımdır. Düşmanları
mızın murahhaslarımızın hatta şahıslarına varıncaya kadar tecavüzleri, hakaretleri, millet 
namına izzeti milliye namına tahammül olunacak bir mesele değildi. Gerek murahhasları
mızın, gerek Heyeti Vekiîenin gösterdiği necip ve vakur vaziyeti ben kendi hesabıma tebcil 
ediyorum. Yaşamak isteyen milletlere, hakkı hayat Allanın inayetiyle, elbette ve elbette mu
kadderdir. Efendiler; ne Erkânı Harbiyeye mensubum, ne de askerim. Fakat Rauf Beyefen
dinin iki defa vukubulan beyanatından anladığıma göre, düşmanlarımız; Türkiye'ye karşı 
mühim, hayati ve fiili tecavüzata bugün muktedir değildirler. Efendiler; benim kanaatimce 
müttefiklerin istediklerini tamamen verirsek, sinirlerimizi gevşetirsek, ordunun atâletine 
sebebiyet verirsek, akıbet inkita akibetinden daha ehm olacaktır. Efendiler; zaferi azimimizi 
doğuran son muharebe; garbin dümdân ile; şarkın pişdarı arasında vaki olmuştur. 

Bugün Avrupa hayatı içtimaiyesi, benim görüşüme nazaran, mühim anlar içerisinde
dir. Harbi umumi ile, içtimai bir çok hadisat ile zedelenen Avrupa'nın son - muharebede çı
karabildiği dümdâr kuvvetlerini Türkler, Allah'ın inayetiyle, Anadolu topraklarından defet -
miştir. Avrupa - Rauf Beyefendinin tahmin buyurdukları veçhile - ihtimal bir abluka hare
keti yapabilir. Fakat efendiler; abluka, manayı hakikisini bu millet artık anlamıştır. 
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Efendiler, demin dahili düşünceden bansetmiştün. Bence en mühim, en hayati mese
le budur. Acaba Rauf Beyefendinin bahsettikleri müh vahdeti idame edebümek, tarsüı ede
bilmek için ne yapmak lâzımdır? Bu, yalnız İstiklâl Mahkemesiyle, şeraiti hazır al idariye-
mizle kabili husul müdür? Benim kanaatimce değüdü. Efendüer, öteden beri bü çok vesi
lelerle arz ve tekrar etüğim veçhüe dahüi idarede halka karşı daha pederane, daha müşfi-
kâne bü hattı hareket takip etmemiz lâzımdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Nasü olmadı? 

BASRİ BEY (Devamla) - Bu mületin, niçin, ne gibi üsî, ananevi hislerle muharebe etti
ğini düşünerek bu üsiyet ve anane mefkurelerinin inkişafına olanca kuvvetimizle çalışmak 
lâzımdır. Vahdeti milliyeyi sarsabüecek, az çok müteessü edebüecek bütün ifratları, bütün 
çügınlıkları kökünden kazıp atmak üzerimize en mühim vazüedir. Efendüer, Misakı Milli
den bahsediyorum. Ben Fransız İtühafnamesüıüı müzakeresi zamanında söylemiştim ve en 
çok ayak patırtılarım mucip olan bu söz olmuştur. Şimdi tekrar ediyorum; ben Misakı Mü-
liyi tanımıyorum. Elimizde hiç bü şey mevcut olmadığı bü zamanlarda kabul ettiğimiz Mi
sakı Müli çerçevesi efendüer, zaferi azimi temin ve istihsal ettikten sonra, pek dar bü çer
çeve olmuştur. Bu çerçeveyi artık tevsi etmeliyiz. Tevsi ettiğimiz surette müşterek düşman
larımıza karşı aynı hissi intikamı besliyen insanlar da, bizim düşmanlarımızla mücadeleye 
girişecek, bu suretle davamızın istihsali suhulet kazanacak. O vakit efendüer, davamız; da
ha muazzam, daha şâmü, daha müthiş bü dava haline gelecektir. Çerçeve ve gaye ne ka
dar vasi olursa, istihsal edüecek muvaffakiyet o nispetle büyük olur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Öyle, amma, hayele doğru gitmeyelim. 

BASRİ BEY (Devamla) - Bu, hayal değüdü. Hayale doğru gitmeyelim diyen arkadaşıma, 
eski zamanları hatırlatırım. Bu hakikattir ve hakikat olacaktır ve biz de İnşallah gözlerimiz
le o mesut günleri göreceğiz efendüer. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - İnşallah temenni ederiz. 

BASRİ BEY (Devamla) - Efendüer; Heyeti Veküeye ve Lozan'da en heyecanlı dakikalar 
geçüen heyeti murahhasımıza derim ki aleyküm avnullah. Aüah muvaffakiyeti yar etsin. 
Cenabı Hak, bu memleket ve bu mület hakkmda hayırlısı hangisi ise bize onu ihsan buyur
sun. Ben, Heyeti Veküenüı yazdığı cevabı kedi kanaatime pek muvafık buluyorum. Kendi
lerinin muvaffakiyetini tekrar, tekrar Allah'tan temenni ederim. (Müzakere kâfi sesleri) 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Efendüer; bendeniz pek uzu söylemek istemiyorum. 
Konferans hakkmda gazetelerde intişar eden bütün tafsUatı, rüfekanın okuduğu gibi, ben
deniz de okudum. Heyeti murahhasamız buradan gitmezden evvel kanaatimizi söylemiştik. 
Misakı Müliden fedakârlık etmiyecektik. Azami fedakârlığı yaptık. Fakat şimdiki müzakera-
tırı aldığı şekü, artık yapüacak fedakârlıklar, istikbalimize, hayatımıza taalluk edecek şek
le güdi. Bundan soma muhtelif hükümetlerin bizden istediklerini kabul etmek; istikbalde, 
devletin hayatında sui tesü yapacak vaziyete gümiştü. Arkadaşlarımızın söylediği gibi, hü
kümetleri ya bizim metalibünlzi kabul ederler, sulh akdolunur veyahut inkıta olur. Bundan 
başka çare yoktur. 

Heyeti Veküenüı yazmış olduğu nota tamamiyle muvafıktır. Binaenaleyh bendeniz ta
mamen tasvip ediyorum. Yalnız arkadaşlarımızdan bazıları hali harbe geçilüse, paradan 
bahsettiler ve tereddüt ettiler. Maliye Veküi burada beyanatta bulundular. Biz; harp ettiği
miz bu sene içinde Müdafaal Müiiye bütçesi 50 milyon lüa olmuştur. Biz, hah hazeriye av
det edersek, Müdafaal Müiiye bütçesini ne kadar tenkis etsek, ancak 25 müyon lüaya ine
cektir. Demekki bü sene içinde harbin bize tahmü ettiği fedakârlık 25 müyon liradan ibaret
tü. Efendüer; bunu da düyunu umumiyenin varidatı temin etnüştü. Sulh akdederseniz 
bunu düyunu umumiyeye vereceksiniz. Avrupa'nın kesesine girecektir. Harp ederseniz 
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memleketi kurtarmak için sarf edilecektir. Binaenaleyh, eğer şerefli bir sulh akdedilmiye-
cek olursa harp etmek her halde bu memleket için daha hayırlı olacaktır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Efendim, biz bu davayı müliye başladığımız sırada yal
nız istiklâlimizi ve memleketimizi kurtarmak için başlamıştık. Sulh Konferansına giden mu
rahhaslarımız Misakı Milliyi öne sürmüşlerdir. Bunda biraz yanıldıklarına bendeniz zahl-
bim. Halbuki bizden ayrılan memleketlerin hepsinin hesabım bunlardan sormalı idik. Ken
di noktai nazarım budur. İsmet Paşa Hazretleri buradan giderken teknfil salâhiyetler ken
disine verilmiş ve esasat tespit edilmişti. Bizim için bundan vazgeçmek imkân ve ihtimali 
yoktur. İsmet Paşa, hakkı meşruumuzu bu zulmetin elinden istihsal için ne yapmak lazım
sa hepsim yapmalıdır. Yalnız bu meselenin bu kadar sürüncemede kalmasına sebebiyet ve
ren ciheti gerek heyeti mrahhasamn refakatindeki zevatta ve gerek bizim içimizde tamamiy
le hafi bir meselenin kalmasıdır. Hatta ben o dereceye kadar zahibim ki bize gelen şifre telg
raflarım büe açmışlardır, bu herifler. Nereden anlamışlardır, ki bu herifler bir kısmımız 
sulh taraftarı, diğer bir kısmımız harp taraftarı. Bizim memleketimizin içerisinde tekmil 
halk sulh istiyor. Fakat öyle sulh ki namusu milliyi tekeffül etsin. Yoksa onun hüafında hiç 
bir sulha talip ve ragıp değiliz. Harbi kendi istiklâlimizi muhafaza için yapmışız. Elimizde 
ufacık bir toprak kalmış, ondan bir karış yer vermeyiz ve vermek taraftarı değüiz. Biz 
Hak'ka ve inayeti Hak'ka sığınarak hakkımızın davası için çalışıyoruz. Onlar ise bir milleti 
mahvedecek, bir milletin hukukunu bütün, bütün ayaklar altına alacak bir vaziyet iktisap 
ediyorlar. Şu halde Cenabı Hak muin ve zahirdir. Bize tevfikat verecek ve onlar inşallah is
tedikleri belâya naü olacaklardır. Heyeü muhtereme reisi muhteremi, biraz oradaki maiye
te alman efendüer, ki bizim üe ne dereceye kadar alâkadardı bilmem ötekinin berikinin tav
siyesi Üe alınmıştır. Burada bü komisyon teşekkül etmişken bu sulhe lâzım gelen bü şey 
istihsal edümişken o komisyonda çalışmış olan insanları götürmedüer. İstanbul'dan, şura
dan buradan topladıkları adamları götürdüler. Ben ümit etmem ki tamamiyle mahremiye
ti muhafaza suretiyle muamele yapmış bulunsunlar. 

Büinci rica edeceğim, yazsınlar, İsmet Paşa'ya oradaki mahremiyet son derece muha
faza edüsin ve arkadaşlardan rica edeceğim burada görüşülen meseleyi, hatta kardeşimize, 
hayatımız dahi olsa ona tekrar etmiyelün. Ne surede olursa olsun. Büaz mahremiyet olur
sa her halde kendini kurturacaktır. Onlar arzumuzu verecektir. Allah'ın tevfikatı bizimle 
beraberdü. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Efendim, söze başlamadan evvel şimdi Yahya Galip Bey 
bü şey söylemişti, ona işaret edeceğim. Mahremiyet vicdani bü meseledü. Hükümet Reisi 
Beyefendinin burada okumuş olduğu bü mektubu hariçten bendeniz dün işittim. Okumuş 
olduğu Puankare'nin telgrafım bendeniz işittim. Belki benden daha evvel işiten de olmuş
tur. Dün dışarıda bu havadis vardı. Yani Mösyö Puankare'den mektup gelmiş diye. Kimin 
elinde bulunmuş ise onun bümesi lâzımdır. Bu şayanı ehemmiyet değüdü -. Burada okun
du, Meclisten çıktığı zannı hâsd olmasın. 

TAHSİN BEY (İzmü) - Rauf Beyefendi bunu sabahleyin almış, nasü olur? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Nereden işittiğini bümiyorum. Şayia halinde kulağıma gel
di. Hatta bulabüseydim haber verüdün. Bu da vazifemdü. 

Efendüer; benden evvel birçok rüfekayı kiram gayet heyecanlı sözler söyledüer ve kim
seyi tahtie etmek benim hakkım değüdü. Fakat her halde bu sözler en ziyade kemali emnü 
sükûn Üe vaziyeti hakikiyeyi derpiş etmek mecburiyetindeyiz ve zannetmem ki rey ve karar 
isteyen Rauf Beyefendinin kendisinin arzu ettiği şeküde rey ve düektif verecek şeküde bü 
şey olsun. Belki istisnai bü, iki şey olsun. Bu Rauf Beye yeni bü şey öğretmiş olmaz. Yal
nız bendeniz vaziyeti gördüğüm gibi, kendi anladığım şeküde vaziyeti izah edeceğim, o 
vaziyet üzerinde noktai nazarımı izah edeceğim. Hatası bana aittir. 
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Beyefendiler; bugünkü vaziyet diyebilirim, ki düşmanın Afyon, Altuntaş vesair hattın-
dan ilerleyip Sakarya Harbine gelip vaziyeti askeriyemizdeki buhran nasdsa bugün de ay
nı vaziyetteyiz. Belki bugünkü vaziyetin buhranı daha şamildir. O vaziyeti nasıl ki şu Mec
lis zannederim ki, inkâr edemez. Meclisin tarihi zabıtları şahittir. İlk defa olmak üzere ye
gâne teceddüt ve hepsi yekvücut olmuştur ve ittihat temin etmiştir. Sakarya Harbini ka
zanmıştır. Hükümetin arzusuna rağmen hepimiz biliyoruz ki; Kızılırmak hattı müdaffasına 
çekilmek istendiği halde, Müdafaai Milliye Encümeninde olanlar bilirler. Hükümet öyle is
tiyordu. Fakat Heyeti Aliyeniz adım atmayacağız demiştir ve bu sebat neticesi harbi kazan
mıştır. Binaenaleyh bu siyasi buhranengiz zamanda da Meclis ayni celâdeti göstersin ve ay
nı suretle hareket etsin. 

Efendiler; vaziyeti bu tarzda buhranengiz görüyorum. Bu vaziyetin âmili nedir? Kendi 
noktai nazarımı söyliyeceğim. Bendeniz diyorum ki; demin arkadaşlardan birisinin söyledi
ği veçhile bizim tarihimizde birçok muzafferiyeti askeriye vardır. Fakat en mühim muzaffe-
riyet de budur. Çünki bu yokluk içerisinde yapılmıştır. Dünyada muhik bulunduğu şerait 
istisna edilirse bunda büyük muzafferiyet mevcut değildir. Çünki öyle bir muzafferiyettir ki 
nakliyatı askeriye için kağnısı elinden alınmış, merkebi elinden alınmış, oğlu cephede har
be iştiraket emiş karlar içinde bendeniz kendi gözümle gördüm. Yalın ayak kar içerisinde 
sırtında cephane taşımıştır. Bu harp bunlarm fedakârlığı neticesinde kazanılmıştır. Bende
niz isterdi biz bu muazzam zaferden azami istifadeyi temin etmeli idik. Maattessüf edeme
dik ve edemiyoruz. Şimdiye kadar -arkadaşımızın dediği gibi- asker vazifesini ifa edip iş ma
sa basma geldiği zaman siyasî memurlarımız vazifesini ifa edememiştir. Rica ederim bun
dan heyeti murahhasaya hücum ettiğim anlaşılmasın. Bendeniz heyeti murahhasa Reisi -
gördüğüm mütalaat itibariyle- İsmet Paşanın takdiri hânıyım. Fakat diğer arkadaşlarımızın 
çok falsolarım gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ecnebi gazeteleri okuyanlar bilirler. Lüt
fen Deya Gazetesini okusunlar. Vaziyeti görsünler. Ferit Beyin ne kadar müşkil mevkie sok
tuğunu görsünler ve binnetice bundan bizin ne derece mutazarrır olduğumuzu görsünler. 
Ferit Bey müttefiklere meydan bile okumuştur. Eğer meydan okumak lâzım gelseydi İsmet 
Paşanın salahiyeti daha fazla idi ondan, Binanenaleyh heyeti murahhasamız da projesiz bir 
şekilde Rauf Beyefendinin izah ettiği şekilde oması lâzım idi. Yalnız İsmet Paşa vazifesini 
ifaya çalışmıştır. Fakat İsmet Paşa bir kişidir. Her şeyde ihtisası yoktur. En birinci misali 
de en pürüzlü mesele Çanakkale falan zannediliyordu. Halbuki bugün o mesele halledil
miştir. O meseleyi halledecek mütehassıslar bulunuyordu. Fakat diğerlerinin mütehassıs
ları yoktur. Hal olunmamıştır. 

Soma efendiler, girmek istediğim bir nokta vardır. Fakat derin girmek istemiyorum. Bu 
celsei hafiyede söylesem bile bir faide olmayacağma kaniim. Yalnız işaret edeceğim bir nok
ta vardır. Efendiler, dünyada en büyük muvaffakiyet vahdettir. İnkâr etmezsiniz iki, üç ay
dan beri memleketin içine bir nifak tohumu ekilmiştir. Efendiler, sulhu temin etmiş mi 
idik? Efendiler, Misaki Milliyi elimize almış mı idik? Efendiler, askerimiz terhis olunmuş mu 
idi? Efendiler; teceddüdat gayet muhik ve doğru olsa da, acaba zamanı mı idi? Harp zama
nında islah edilmek ve yapılmak doğru mu idi? Bu kadarla kâfi görüp geçiyorum efendiler. 
Binaenaleyh Rauf Beyefendinin ifadesinden anladığım veçhile İngilizler öteden beri diyor ki; 
İngilizlerin öteden beri arzu ettikleri siyasetleri icabatından olmak üzere vakti uzatmak ve 
vakit kazanmaktır. Efendiler, maalesef İngilizler'e vakit kazandırdık, iki ay vakit kazandır
mışadır. Bu benim kanaatiimdir. İcabederse kanaatimi nereden aldığımı söylerim. Beyefen
diler; İngiltere şimdiye kadar birçok yerlerde dayak yemiştir. Bir avuç Transilvanya'ya mağ
lup olmuştur. Fakat zamanla yine kazanmıştır. İngiltere'nin, siyasete, tarihte bana mağlup 
olduğunu misal olarak hiç gösteremezsiniz. İngiltere'nin tariflinde. Fakat bu mucizeyi bu 
Türk milleti İslamların yardımiyle meydana getirmiştir. İngiltere siyasete mağlup olmuştur. 
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Fakat İngiltere'nin mağlubiyeti affederseniz söyliyeceğim, bir şeyin mağlup olması demek
tir. Yani şeref ve haysiyetinin mağlup olması demektir. Bizim ordumuz demin arz ettiğim 
şekilde Ayşeciğin yalın ayak kar içinde kazandığı zaferi maddeten dışarıya attı. Fakat ma
nen efendüer, onun elini ayağını bağlayan âlemi İslâmdaki teheyyüçtür. Bize karşı fiüi faal 
olamamasına sebep ayakları bağlanmıştır. Zannediyorum ki İsmet Paşa HazreÜeri gayet iyi 
takdü etmiştü ve beyanatlarında onu gördüm. Fakat buradaki nutuklarında maatteessüf 
başkadırlar. Her iki nutuk da aynı günde her iki gazetede intişar etmiştir. Fakat rica ede
rim, gayet samimiyetime bağışlayınız ve sevdiğime bağışlayınız. Şimdiye kadar çektiğimiz 
felaketleri düşünelim ve bu felaketler itibariyle hiç olmazsa bizim yapacağımız şu mülete ve-
levki iki senecik için olsun bü sulhu sükûn ve refah temin edelim. Bunu yapmadan yapü-
mak istenüen köklü, cezri esaslı tebeddülat payidar olabüsin. Efendüer, payidar olamaz. 
(Katiyen sesleri) Şimdi efendüer, şu noktada söylemiş olduğum söz itibariyle şunu arz ede
yim ki, İngüizler işi uzatmak itibariyle kazanabüecekleri ümidini vermekten hepimizin te
vakki eylemesi lâzım gelü. (Ne yapalım sesleri) Müsaade buyurunuz. Rauf Beyefendinin hu-
zuriyle söylüyorum. Gazetelere geçenleri kâfi görmüyorum. Şimdiye kadar Müslümanla me-
cusi yan yana geldiği vakit, eteği sürüldüğü zaman necistir diye eteğini yıkayan Müslüman
larla bülikte aynı tasta şimdi çorba içiyorlar. Efendüer; böyle olduğu halde, arz ettiğim şe
kü itibariyle, Rauf Beyefendi izah etsinler. Hint Müslümanları üç partiye ayrılmıştır ve mü
sebbibi di biziz efendüer. 

Şimdi bugünkü vaziyete gelince; bendeniz zannediyorum ki, Mudanya Mütarekesi iti
bariyle Rauf Beyefendinin verdiği izahat Mudanya Mütarekesi sıraları itibariyle belki doğ
rudur. Fakat daha evvel vaziyeti askeriyenin daha bidayeti darbeden evvel bendeniz İstan
bul'da bulunuyordum. Zannediyorum İstanbul'a büâ tereddüt girümiş ve Trakya da istilâ 
olunmuş ve mesele de emri vaki halini almış idi. Evet Mudanya Mütarekesi aktedüdiği za
man da İngüizler ordularını hazırlamışlarda efendüer ve bugün geçeceğimize bendeniz kani 
değüün. Belki kani olanlar vardır. 

Yine efendüer müspet bü şey söylemeyeceğim. Heyeti Veküe şimdiye kadar vaziyeti ida
re etmişlerdü. Kendi kanaatları daüesinde idare etmişlerdü. Bugün bu vaziyeti hüsnü ne
ticeye isal etmek mecburiyeti vicdaniye ve vataniyesüıdedüler. Binaenaleyh bü arkadaşımı
zın söylediği gibi, benim ve bizim yapacağımız şeyler Hükümetin atacağı adımlara kemali 
hulûsla müzaheret etmektü, başka yapüacak bü şey yoktur. Gayet iyi düşünerek, ona gö
re hattı hareketlerini tayin etmeli. Onun için de bir iki nokta söyleyeceğim. 

Beyefendiler meselâ; Müdafaayı Milliye Vekili Paşa Hazretleri buyurdular ki; Ordumuz 
hazırdır. Affedersiniz, bu celse hafi olduğu için ve Rauf Beyefendi de gayet mahrem olan 
mesaüi okuduğu için ve Meclise emniyet edip söyledikleri için söyleyeceğim. Yani askerî 
mesaildir diyerek söylemekliğime muhalefet buyurulmasın. Ordumuz hazırdır. Evet hazır
dır. Ben de büiyorum. Ordumuzun kuvvei maddiyesi de artmıştır. Fakat bugünkü inkıtaa 
karşı, daha dün büiyorsunuz ki, Musul cephesinde asker toplanması için İstiklâl Mahke
mesi intihabını yaptık. Musul cephesinde icebeden ihzarat yapümış mıdır? Ani bü darbe üe 
Musul'u alabilecek miyiz? Yani Musul'da kâfi miktar tayyare, benzin vesaire -İngüizler tay
yare üe orada iş göreceklerdü- ben zannetmiyorum ki, oraya bü iki tayyare gitmiş olsun. 
Ben bununla inkıta yapmıyahm harp yapmıyahm demiyorum. Rica ederim, belki yanlış dü
şünüyorum. Bu kürsüden şuradan arkadaşlardan büisi sormuştu Rauf Beyefendiye, Mu
danya Mütarekesinin temin ettiği vaziyetin bozulması doğru mudur? Doğru değü midü, de
mişti. Bendeniz de aynı suali soruyorum. Mudanya Mukavelenamesinin temin ettiği vazi
yetin bozulması doğru mudur, değü midü? İşte ben söyleyeceğim. Kati kararı kendüeri ver
meleri lâzım gelü, ya vaziyeti ben izah edeceğim. Mudanya Mütarekesi bozulduğu takdüde 
ük evvel, harbe katî karar verdiğimiz halde bile, ük evvel, tahassül edecek vaziyet Şarki 
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Trakya ile İstanbul'un Yunanlıları tarafından çiğnenmesidir. Buna karşı Hükümet de dü
şünmüştür, ne yapacaktır? Bu tehlikeye karşı Hükümet tedabir ittihaz etmiş midir? Bunu 
soruyorum. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Bu ihtimalâtı hepimiz düşünebiliriz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Sizden başka soracağım zevat cevap verecektir. Hem dü
şünüyorsanız, söylemeniz lâzım gelir. 

Sonra efendiler ikincisi; Maliye Vekili Beyefendi vaziyeti maliyemiz itibariyle buyurdu
lar ki, biz bir müddet daha temin ve idame edebiliriz. Bendeniz Maliye Vekili Beye soruyo
rum. Bizim hiç bir paramız yokken, yani Hazinede on para yokken, hiç bir teşküatı askeri
ye ve mülkiyemiz yokken memlekette mevcut para ile bugünkü mevcut olan miktarı hak
kmda kati malûmat etsinler, Malûmu âliniz, para vergi üe alınır, memlekette servet, istih
sal olmadıktan soma istediğiniz kadar vergi koyunuz. Ben bu hususta kati kanaata sahip 
olmak için Maliye Veküi ve Müdafaai Müliye Veküinin bizi tenvü etmeleri lâzım gelü. 

Soma demliyor ki, bü arkadaşımızın buyurduğu gibi, harp edemiyeceklerdü. Ben da
hi aynı kanaattayım. Fakat bü abluka yaparlarsa, yani gümrük varidatını stfıra indüirler-
se vaziyetimiz ne olacaktır? Bunlar nazarı itibare alınmış mıdır? Binaenaleyh bendeniz faz
la söz söylemiyeceğim. Bütün ihtimalat nazarı itibare alınmış ve bu ihtimalât üzerine ica-
beden tedabü ittihaz olunmuş ise, tabiidir ki, yolunda kati olarak yürüyebilü ve eğer bizi 
tenvü etmezse, yani bu tehlikeye karşı şu menfaatimiz vardır, şu menafıe karşı şu mazar
rat mevcuttur, demelidü. Biz bunda tenvü edümezsek, bizden cevap beklemeye Hüküme
tin hakkı yoktur. Çünki ben ne vaziyeti askeriye ve ne de vaziyeti maliyeyi layıkiyle büüim 
ve ne de vaziyeti siyasiyeyi büüim. Hiç biriniz de bümezsiniz. Bunu büecek olan mütehas
sıs makamatı âliyedü. Onları büer muvazene, terazi yapmadıkça burada şöyle yapm, böy
le yapın demeye salahiyetim yoktur ve doğru bir iş değüdü. Çünki yanlış bir veçhe verüim. 
Rica ederim, bunları tenvü buyursunlar. * 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) -
Trabzon Mebusu Şükrü Bey arkadaşımız vaziyeti tahlil buyururken lüzumu katisine ken
düerinin de kani oldukları vahdeti umumiyemiz noktai nazarından (İşitemiyoruz sesleri) ba
zı nıkata temas buyurdular. Bu meyanda âcizüıize hitaben, kendüerinin de inkâr edemiye-
cekleri veçhüe, Hindistan'da İslâm halkı üçe ayrümıştır. Bendeniz fırsat buldukça matbu
atı tetkik ettiğim gibi, tabu imkânı olan vesaiti mahsusile harici noktai nazarından bu me
saüi takip ediyorum. Ali Şükrü Bey arkadaşımızın büaz evveliyatına taaüûk eden mesaüi 
gördüklerini zannederim. Bidayette Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı muhtelü kanal
lardan, muhtelü yuvalardan geçerek, eşkâlini değiştüerek hariciyeye intikal etmiştü. O de-
vülerde buyurdukları leh ve aleyhinde büçok sözler söylendi, yazılar yazıldı. Fakat bunun 
ne kadar tehlike olduğunu esü olan Müslümanlar, kendilerinin istikbali noktai nazarından 
da böyle şeylerle künhünü anlamadan, zamanı gelmeden mütalaa etmenin ne kadar tehli-
keü olduğunu tamanüyle anladıklarına kemali ütiharla Heyeti Âliyenize arz ediyorum. De
mek istiyorum ki, Hindistan'da bulunan Müslümanlar namına veya Hüafet meselei aliyesi 
etrafında toplanan Hindu ve Müslümanlar namına hareket eden ve hareketlerini itimada 
istinat ettüen zevatm turuku resmiye üe bize ihsas ettikleri şey. Türkiye Büyük Millet Mec
lisine, Hükümete, Ordu Başkumandanına itimadı tam ile tecelli etmiştü. İtimadı tamlarını 
ihsas etmişlerdü. Arz ettiğim nikatı vesaiki resmiyeye müsteniden arz ediyorum. 

Mudanya kuavelenamesini muvzuubahis buyurarak dediler, ki mukavelenameyi boza
lım mı, bozrmyalım mı? Hakikaten sorulacak bü meselei mühimmedir. Bendeniz desor-
dumdu evvelce Heyeti Âliyenize, Efendüer, Mudanya Mukavelenamesi nedü? Bü kere ru
hunu kavramak lâzımdır. Mudanya Mukavelenamesi Lozan Sulh Konferansının neticesine 
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kadar cari olacağı sarihtir. Şimdi bu Mudanya Mukavelenamesini bozalım mı sualine karşı 
mukabü bir sual vardır. Bozmayıp da sulh şeraiü olarak teklif ettiklerini mi kabul edelim? 
(Öyle denilmedi, sesleri) Müsaade buyurunuz efendim. Bir vaziyet tasavvur edüebilir. O da, 
Mudanya Mukavelenamesi böyle olmakla beraber, inkıta olur da tarafeyn büi, büine 
karşıdan bakar, Melekâne bü tarzda o da olabilü. Fakat hangi babayiğit, hangi kuvayı 
kehanetine istinat ederek böyle bü vaziyete istinat ederek, evet veya hayır diyebilü? Bunun 
imkânı yoktur. Denebüü ki koparmadan ipi anlaşüıverüse, hani sonradan anlarsa bu 
çürüyüverüse, vaziyetimizin çürük olduğunu hissetümek imkânını da nazarı dikkate 
almalıdır. 

İşte arkadaşlar bu mütalaat duru dır az düşünüldükten soma ikinci kademesi geür, ki 
Şükrü Bey, her menbaa hakim olan Hükümettü. Vesaiti askeriye ve siyasiye, mülkiye elüı-
dedü. Bu evzaı tetkik ve tememül ederek, falan yerdeki ahvale karşı nasü olur? Evet söyle
sin de ondan sonra bizden karar istesin, diyorlar. Şükrü Bey askerlik etmiştü. Siz arkadaş
larınızla, dört senelik mücadelei müliyenizle gazanın ne olduğunu, her asker anlamışsınız
dır. Arkadaşlar, gaza tehlikelidü. Şeref ve ulviyet o tehküeyi kabul edip başarabilmektedü. 
Gazanın akıbeti ne demektü? 

RASİH EFENDİ - AUah büü. 

RAUF BEY (Devamla) - Hakkımıza, kanaatimize emin olduktan soma kanaatimize 
iman ettikçe, nezih olarak gazaya gidebüüsiniz. Bunun icabatmı alâkaderülimkân temin et
tikten soma, kani olursanız bü nispette ümitvar olarak girebilüsiniz. Neticeyi Frenklerin 
talihi harp dedikleri bizim de takdüi ilâhi dedeğüniz kuvvei fevkalbeşere havale etmek za-
ruretindeyiz. Bendeniz vaziyeti böyle muhakeme ederim. Şükrü Bey buyurdular ki, Musul 
cephesinde benzin var mı? Bilmem ne var mı? Mazur görsünler, ben büe bilmiyorum, ne 
var idiğini. Efendiler bu kadar mufassal, müdeüel vesaitie nü, kazanacağımızı mı tasavvur 
ediyorsunuz? Buna ihtimal veriyor musunuz? İngiliz tayyarelerine karşı beş vilâyetin vari-
datıyla mı, ki her taraf düşmanla mahsur bulunduğu bü zamanda, -ki elan da öyledü- mu
kabü tertibat alacağız ve kazanacağız. Eğer bunu söyletmek istiyorsanız, bunun imkân ve 
ihtimali yoktur. (Kâzım Paşa başka söyledi sesleri) Müsaade buyurun, mucize devri geçti 
buyurdular. Salahattin Bey kardeşimiz, kimse mucize izhar edeceğini iddia edecek kadar, 
kudreti üâhiyeye isyan gösterecek küstahlardan değüdü. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Hesapsız hapr etmek nasıl olur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Tabu efendim, onu bendeniz Mektebi Bahriyenin 
ikinci sınıfında okudum. Müsaade buyurunuz efendün. İngiliz tayyarelerine, İngüiz vasaiti 
maddiyesine, vesaiti saüesine, süâhına vesaüesine karşı koyacak vesait tedarik ederek, 
harp etmek Türkiye Büyük Mület Meclisi Hükümetinin iktidarı dahüinde değüdü. Fakat İn
gilizlerin dört seneden beri takviye ettikleri ve teçhizat ve tertibatiyle hakim vaziyetleriyle 
senelerden beri memaliki mustahlasamıza yerleşmiş olan bü düşmanı, avni inayeti Bari üe 
onbeş gün içinde, ümidimizin fevkinde az bü zamanda tart ve tenkü ettik. Bunda şüphesiz 
Cenabı Hak'kın -ne tarzda telâkki ederseniz- lütuf ve inayeti çok büyüktür. (Öyledü sesle
ri) Askerlerin kahramanüğı da öyledü. Faik Beyefendinin, Şükrü Beyefendinin buyurduğu 
gibi hesap vardır ve hesabı gayet kolay mevzuu bahsedebüüiz. Fakat faide vermez. 

NECİP BEY (Mardin) - Maneviyatı kırmaktan başka faide vermez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Çünkü gayet açıktır. Düşünmeğe değmez, faide ver
mez. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - Rauf Beyefendinin üadelerüıe şunu ilave edeyim ki, 
Reis Paşa HazreÜeri Kutülemare'de Tavsent esü olduğu zaman, onu muhasara eden kuv
vetler 13 500'e mukabü 2 500 tüfenk idi efendiler, işte hesap. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Başka bir kaç nokta sual ettiler zabtetemedim. 

Hülâsa arkadaşlar; Hükümetimiz vaziyeti muhakeme ederken ariz ve amik tetkikatını 
yaptığım bidayeti maruzatımda arzetmiştim. Bu maruzatımın hülâsasım da Heyeti Âliyeni
ze bir daha noktayı nazarımız olarak arzettim, okudum. Sulh çok lâzım bir şeydir. Çok fa-
ideli bir şeydir. Milletirnizin muhtaç olduğu bir nimettir ve çok müstefit olacağız. İktisadi
yatımızı inkişaf ettireceğiz ve bütün bunları yapacağız. Müreffeh olacağız, bunu kim iste
mez? Fakat noksan olursa tehlikelidir. Harp, ismi üzerinde tehlikelidir, işte biz düşündü
ğümüzü okuduktan sonra, Heyeti Âliyenize geldik; dedik ki; dört senedir vaziyeti. Şükrü 
Beyin dediği gibi, vaziyeti harbiyeyi, idare edecek kadar hâkim olan Büyük Millet Meclisine 
ve Sakarya'yı başaran Büyük Millet Meclisine arzıhal ediyoruz. Böyle düşünüyoruz. Siz ne 
karar verecekseniz, biz onu yapacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yoktur. Buyurduğunuz 
gibi. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) - Karar Misakı Mülidir. 

YASİN BEY (Gaziantep) - Diyorlar ki Musul verilirse sulh olurmuş. Buna aklım ermi
yor. (Kim söylüyor sesleri) Meseleye akimi ermiyor, anlamak istiyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Arz edeyim. Onun için efendiler farzı muhal olarak, 
ben de insanım, ihtimal ben de insanım muhtelif eşkâl düşünürüm. Diyebilirim ki; Kara
ağacı terketsek ne olabilir ki? Maliyeden şu kadarını kabul etsek ne olabilir ki? Hâkimi üç 
sene getirsek ne olabilir ki? Bunların hepsi akli ve mantıki muhakemedir. Fakat biz bunu 
söyliyebüir miyiz, ki misakı müli vardır. Onun için fevaidi müliye mukarreratını muhakeme 
ettik, müttefikan bu arzettiğim şeklin noktai nazarımız olduğunu heyeti âliyenize arz ettik. 

Yasin Beyefendi bü sual üat ettiler. Musul hakkında arzettiğim Karaağaç gibi rivayeti 
muhtelüe, bazıları böyle derler, bazıları böyle derler. 

HİLMİ BEY (Bolu) - Zafı iman. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Fakat efendiler, beyannamemizde dikkat buyuruhır-
sa, yani beyanname olarak heyeti âliyenize arzettiğim tfademize dikkat buyurulduysa Mu
sul meselesi mevzuubahis olurken dedik, ki yağlar meselesini, , konuşmağa hazırız, suf ti
cari bü meseledü. İstiklâlimizle alakadar, tabu şüt itibariyle alakadardır, müsait şerait al
tında uzlaşabilüiz, her zaman konuşulacak bü iştir. Fakat arazi meselesine gelince, toprak 
meselesidü telakki etmiyorum. Bendeniz, arazinin bü karış dar veya geniş olması suretin
de telakki etmiyorum. Efendüer, heyeti âliyenize bu vesüe ile şahsi kanaatimi arz edeceğim. 
Karşımızdaki muhasımlarımızın bugün harekâtiyle alakadardır. Riyasette bulunan bugün 
İngiliz devletidü. Bunu kerraren isbat eden İngüiz denüen bü hükümet vardır. Bu hükümet 
Irakı da, Musulu da, Kürdistanı da; itiraf etmeliyiz ki, yedi asırdır, dört asırdır, idaremizde 
yaşayan halkı onlar Türkiye halkından çok iyi büü. Ve Efendüer, çünkü Musul'da yaşayan 
bü arkadaşımız Musul'u heryerden daha iyi büü. Erzurum'da yaşayan bü arkadaşımız Er
zurum'u herkesten daha iyi büü. Fakat kül olarak sistematik dedikleri usul dairesinde tev
fik etmiş, tahlü etmiş, üim ve Fenne mutabık olarak tetkik etmiyen, tahlü etmiyen ne yapa-
büü, ne yapamaz? Kitaplar üzerine tespit ederek toplamış bü İngüiz teşküâtına itimat 
buyurmanızı rica ederim. Şimdi hiç yokdan konferansda hayasızca Türklük, Kürtlük, 
cehalet atfeden bü adama, Kürt halkının bü milyondan fazla bü nüfusunu tevdi ediniz ve 
beş sene müddetle veriniz, yani beş sene çalışmasına müsaade ediniz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekü) - İki sene kâfi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bendeniz endişe ederim, ki diğer Kürdistan'da ken-
düeri için de, bizim için de tehlike olacağına ve bü ateş ocağı olacağma ve büınetice o ara
zide yaşayan insanları hayatta cehenneme sevketmek endişesi vardır. Biraz daha tahlü 
ederseniz Türk ve Kürt ekseriyeti azimeden gayeleri hissiyatları müşterek kardeşlerden mü-
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rekkeptir. Bunları esaslı ayırabilir ve muazzam kitleyi yegân, yegân imha etmek çaresini is
tihsal edebilir. Bu itibarla bu gün Musul mevzubahis olurken üzerinde tevakkuf edüecek 
en mühim noktalar bağ değüdü, toprak değüdü. Bu tehlikenin önünü almak için sulh ak
dettiğimiz zaman evvelce büvesüe arzettiğim gibi, pürüzsüz ve uzun bü sulh akdetmeğe 
mazhar olmak meselesidü. Bendenizin Musul deyince duyduğum belki gayri âmelidü ve 
belki hissidü. (Doğru sesleri) Fakat duyduğum budur. 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) - Emin olunuz vaktiyle vilâyaü sitte namını alan vüâyâtı-
mızı yutmak için Musulu işgal etmek istiyor. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS - Efendün, müzakerenin kâfi olduğuna dair müteaddit takrüler vardır. (Reye ses
leri) Müzakerenin küayetini, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edümlştü efendün. 

Müsaade buyurursanız takrüleri okuyalım. 

Riyaseti Celüeye 

Mesele tenevvür etti. Müzakere kâfidü. Heyeti Veküece müttefikan tanzim edüen met
nin kabulünün reye vazmı tekfif ederim. 28 Kânunusani 1339 

Lâzistan 

Mehmet Necati 

Riyaseti Celüeye 

Müttefikm projesine karşı murahhaslarımızm vereceği projede Ankara itüafnamesinin 
veya her hangi bü maddesinin teyidini tazammun eder değü, bü teklifin bü kelimenin büe 
proje veya muahedeye ithal edilmemesi lüzumiyle Antalya ve İskenderun havalisindeki 
Fransız mezaliminin madde tayiniyle protesto edilmesinin murahhaslarımıza iblağını arz ve 
teklü ederim. 28 Kânunusani 1339 

Gaziantep 

Yasin 

Riyaseti Celüeye 

Hariciye Veküi ve İcra Vekilleri Reisi Rauf Beyefendinin beyanatlarından hulasaten an
ladığım şudur: 

1. Konferans son ve kati devreye gitmiştir. Ya teklif edüen şeraiti kabul Üe akdi sulh et
mek, veyahut cevabı ret vererek yeni başdan harbi kabul eylemekür. 

2. Bendeniz şahsen Hariciye Veküi ve Heyeti Vekile Reisi muhteremi Rauf Beyefendiye 
hususatı âtiyeyi soruyorum. Alacağım cevaba göre harbi kabul ediniz, veyahut son defa 
teklü edüen şeraitten menafi ve istiklâli müliyi mümkün mertebe muhafaza ve temin ede
bilmek kaydiyle sulha imkân arayınız diyeceğim. Şöyle ki : 

3. Harbin, tekrar başladığı takdüde, Yunan Garbi Trakyadan bütün varlığıyle ferden 
veyahu: Balkan hükümederinden bü kısmiyle müştereken şarki Anadoluya yürüyeceğini 
ve hatta İstanbul'u işgale kadar çalışacaklarını, İngüizlerin donanmalariyle bütün sevahili 
ve boğazları ve tayyareleriyle İstanbul ve orduyu tehdit etmek istiyeceklerini, İtalyanların 
Antalya havalisine ihtimal ki sarkıntılık yapacaklarını, Fransızların Kilikya havalisinde fa
aliyete geçeceklerini ve İngüizlerin azami kuvvetleriyle Musul havalisinde harbe cüret ede
ceklerini ve bunlara üâveten de kıyıda, köşede asayiş şikânane harekâtın da eksik olmaya
cağım düşünerek bütün bu mehalike karşı duracak vaziyeti maddi ve manevi kuvvette bu
lunup bulunmadığımızı soruyorum. Eğer bu vaziyette isek bu hususda katiyen söyliyecek 
sözüm yoktur. Teraddüt ederlerse şıkkı sâni hakkmda icabatı düşünülmek Meclisi Âliye alt 
olduğunu arz eylerim. 28 Kânunusani 1339 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 
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Riyaseti Celileye 
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Muhterem Rauf Beyefendiyi dikkatle dinledim. Bu günkü vaziyeti siyasiyemiz; dünkü 
Sakarya önündeki vaziyeti askeriyemizin tevlit ettiği buhranın ayni ve müşabihidir. O za
manı arkadaşlarıma hatırlattıkdan soma salim bir karar ittihazı için daha bilinmesi icabe-
den malumat olduğuna kaniim. Bunlar da vaziyeti maliye ve askeriye hakkındaki malumat
tır. Nasıl ki, Sakarya önünde Mecüsi Âh içinden intihap ettiği bir heyetle tetkik ettikten son
ra, millet ve memleket için en nâfi ve isabetli karan ittihaz etmişse bu defa da aynı suretle 
hareket hiç şüphesiz hayırlı olacaktır. Binaenaleyh uzun müddet sürmesi muhtemel bir 
harp ve intizar devresinin hululünden evvel vaziyeti maliye ve askeriyemiz hakkında da ve
kili mesuUerinin izahat vermesini teklif ederim. 28 Kânunusani 1339 

Karahisarısahip 

Mehmet Şükrü 

REİS - Efendim, bunun hakkında lâzım gelen muamele yapıldı bunu reyinize vazetmi-
yeceğim. 

Riyaseti Celileye 

Hükümetin vermiş olduğu cevap gayet muhik ve mesele ise tamamiyle tavazzuh etmiş 
olduğundan hükümetin yazdığı cevabm kabul ve tasdikini ve müzakerenin kifayetini teklif 
eyleriz. 28 Kânunusani 1339 

Denizli Mebusu 

Yusuf 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Hükümetin teklifinin reye vazını arz eylerim. 28 Kânunusani 1339 

İstanbul 

Ah Rıza 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Hükümetin yazdığı cevap muvafıktır, Reye vazını teklif ederim. 28 
Kânunusani 1339 

Diyarbekir 

Hacı Şükrü 

Riyaseti Celileye 

İnkitaı müzakerat mesuliyeti bittabi tarih nazarında ve âlemi beşeriyetten düveli mu-
telifeye ait kalacaktır. Şüphesiz ki bizler istiklâl ve hukuku meşruamızın müdafaası için 
harp eder ve bunun temim anında da beşerin istirahati için sulhu ister ve yaparız. Bina
enaleyh istiklâli tam ve misaki millimizden fedakârlık suretle sulh tarikini takip etmek mil
let ve memleket için ihanet olacaktır. Harp, şerait mevcut ise zaruridir. Maliyeden Maliye 
Vekili; sevkülceyşten Erkânı Harbiyel Umumiye Reisi, İdarei Askeriyeden Müdafaai Milliye 
Vekili mesul olmak şartiyle ve Heyeti Vekile bu mesullere iştirak etmek şartiyle keyfiyetin 
Heyeti Vekilece hallile son kararların Meclise bildirilmelerini teklif eylerim. 28 Kânunusani 
1339 

Erzurum 

Salih 
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Riyaseti Celileye 
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Şükrü Beyin İstanbul ve Şarki Trakya'ya ait sualine Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefen
di cevap vermediler. Bunun cevabının da itasını teklif ederiz. 

İstanbul Cebelibereket Ertuğrul 

Necip Faik Numan 

REİS - Efendüer, takrülerin bü kısmı karan kabul etmek hakkmda, bü kısmı da bazı 
şartlar koyuyorlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi ve Hariciye Vekâleti Veküi) - Müsaade 
buyurulursa bu şartlan ikmal edeyim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekü) - Müzakerenin kifayetine karar verüdi. 

REİS - Bazı şartların izahına Vekü Bey muvafakat ediyor, kabul etmiyor musunuz? Ce
nup hudutlarının alakası yoktur. İnkitadan bahis buyurdular. Bendeniz müsaade buyu
rursanız Heyeti Veküenin son kararı vardır. İnkitadan evvel, yani o meselenin içme gümiş-
tir. Müsaade buyurursanız. Öyle düşünüyorum bendeniz. Heyeti Veküenin son bü kararı 
var, okumuşlardır. Müsaade buyurursanız bü daha okuyalım. Bunu reye koyalım. (Oku
maya hacet yok sadaları). 

YASİN BEY (Gaziantep) - Gayet mühim bir karar ittihaz ediyoruz, nasü hacet yoktur? 
Fransızlarla akdettiğimiz Ankara itüafnamesirün yedinci maddesi bu muahedeye ithalim 
tekltf ediyorlar. Olur ki murahhaslarımız mukabü bi projedü böyle bü maddeyi kabul et
mek zaruretinde bulunurlar. Takrüün şayanı nazardır. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) - Böyle bü mesele müzakere üe hitam bulmaz. Bü 
kaç defa müzakere edümelidü. Ben müzakerenin küayetüıe râzi değilim. Kâfi görülürse o 
kadar hata olur; her ne karar ittihaz edecekseniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, maruzaümızdaki esasatı tebdü edecek ve 
murahhaslarımızın bü çok mkat üzerindeki serbestilerini takyit edecek tarzda maddeler 
teklü edilüse çok ağır vaziyete düşeriz. Korkarım altından kalkamayız. Fakat dikkat buyu
runuz da bü daha okunsun, bizim maruzatımız ondan tabüaü umumiye ile düşündükleri
miz bü çok şeyler kapatümış ve tenime gidümiştir. Onun için ayrı, ayrı mevad üzerindeki 
tekhfat üe kabul edümek ve içinden çıkümaz bir vaziyete güeriz. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Takririmize cevap verilmesini rica ederiz. 

REİS - Heyeti Veküenin teklifini arz ettim. 

TAHSİN BEY (İzmü) - Hep emri vaki karşısında kalıyoruz efendim. 

REİS - Rauf Beyefendi hepsini söyledi murahhaslarımız cevap bekhyorlar. Malumu âli
niz, evvelce de arzettüer. Müstacel bü iştir. (Gürültüler). 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, müsaade buyurunuz, maruzatta buluna
yım. Tahsin Beyefendi biz emri vaki yapmak istemedik ve bugün de kürsüdeyim. Cevap ver
mek, maruzatta bulunmak ve kararımızı almak için buradayım. Değü ki emri vakü arz ede
yim. Efendim yazdığımızı söyledik. Ondan soması siz ne emrederseniz o olur, karar sizin-
dü. Bugün tehü edersiniz, beş gün de tehü edersiniz. Bizim de vazifemiz vardır. Tehlikeyi 
söylemek, Ondan soma karar sizindü. Ne emrederseniz o olur. Şarki Trakya ve İstanbul 
mevzubahis oluyor. Demin de söyledim, harp tehlikededü ve tehlikeli vaziyeüer her nokta
sını yüzde yüz şöyle olacak diye bahsedüemez. Neticeyi kazanırsak davamızı tam olarak ka
zanırız. Allah muhafaza etsin, neticeyi kazanmazsak yoktur mesele de Beyefendi, arkadaş
lardan büisi Trakya'yı sorar, diğeri belki Ayıntab'ı sorar, öteki falan sahüe asker ihraç eder
se ne olacak? diye takrü verü. Böyle madde, madde suallere cevap vermek imkânı yoktur. 
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Harp veya sulh kararı verirken bu kadar teferruat üzerine cevap verilmez, umumi karar ve
rilir. 

FAİK BEY (Cebehbereket) - Takrir sahibiyim, izah edeceğim Paşam. 

REİS - Anlaşılmıştır vaziyet... Rica ederim. Şimdi efendim, dört saattir, beş saattir mü

zakere yapdık. Daha reye koymadan evvel müzakerenin kifayetini sordum. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) - Reis Beyefendi. 

REİS - Efendim, susunuz rica ederim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) - Ben de rica ederim ki, hiddet etmeyiniz sözünüzü 
kesmiyorum. Fakat hiddet buyurmağa hakkınız yoktur. 

REİS - Şimdi efendim; evvela sual ettim, ki müzakereyi kâfi görüyor musunuz diye. Me
sele mühim olduğu için reyi alinizi sordum. Ondan soma reye koydum. Fikri alinizi sor
dum. Ekseriyetle müzakerenin kifayesini kabul buyurdunuz. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Kfiayetin aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS - Önümdeki takrirler üç kısma ayrılıyor. Bir kısmı hükümetin noktai nazarını 
tasvip, bir kısmı bazı şerait, bazı suallerden bahistir. Bendeniz böyle görüyorum. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Efendim, söylersem neyi izah edeceğimi anlarsınız. Takriri
miz vakit müsait olmadığı için mübhem yazılmıştır. Heyeti Vekile Reisi Beyefendinin verdi
ği cevapda, takririmizden kasdedilen manayı anlatamadığımızı ifnam ediyor. Onun için onu 
izah edeceğim. Müsaade buyurun. Ben Trakyalıyım. Fakat hiç bir vakit Trakya'yı, Trakya'ya 
ait menafii müdafaa etmek için, memleketin eczayı sairesinden, aksamı sairesinden feda
kârlık yapmağı istiyecek bir adam değilim. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - Ayrısı, gayrisi var mı? 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Elbette var efendim. Müzakere inkıtaa uğrarsa onu harbin 
takip etmesi ihtimaü vardır. Memleketin istiklâlini temin etmek için, icabederse harbedilir 
ve ben de sizinle beraber parmağımı kaldırır, reyimi veririm. Sizin nazarı dikkatinize Trak
ya'da mevcut olan 300 bin zavallı Müslümanı arz ederim. Hepiniz düşününüz harp başla
dığı vakit Trakya'da vaziyetin ne kadar müşkil olduğunu nazarı dikkate alınız ve şimdiye 
kadar Trakyalıların kaç kere çiğnendiğini düşününüz. Onun için ben hükümetten şunu is
tiyorum : Harp teceddüd ederse bittabi hükümet, bunu bir kaç gün evvelinden idrâk ve tah
min edebilir. O halde halkı kathama maruz bırakmamak için, onları geri çekmelerini teklif 
ediyorum. Bunu da mı çok görüyorsunuz efendiler? Rica ederim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) - Efendim, müsaade buyursanız buyurdukları gibi bunun 
aksi de olabilir. Gayet kolaydır, 300 bin kişiyi çeksinler demek... Karar versinler çekelim, 
karar veriniz çekelim. (Nereye çekeceğiz sesleri). 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Müsaade buyurunuz, karıştırmayınız sözü. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Beyefendiler, 300 bin kişiyi çekin, şunu emniyet al
tına alın, bunu emniyet altına alın.... Hükümet ayrıca görüyor. Hükümet ileriden görmek 
kabiliyetini haizdir, olandan, bitenden haber alabilir buyurdular. Mesele böyle değildir 
efendiler. Arzediyorum, Trakya tehlikeye de düşebilir, tehlikeye düşmiyebihr de. Ben mem
leketin vaziyeti umumiyesi hakkında maruzatta bulundum. Mmtakayi mütalaatta bulun
mayalım, sonra içinden çıkılmaz bir hale geliriz. Bunları söylerken Beyefendi arkadaşımız 
300 bin kişinin hayatı için senet istiyorsa, harpte ben bir kişinin hayatı için senet veremem. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Senet istemiyorum. İmkân olan tedabirin ittihazını istiyo
rum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Karar veriniz. 
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FAİK BEY (Cebelibereket) - Karar vermeğe lüzum yoktur. Hükümetin borcudur. 

HAKKI HAMDİ BEY (Sinop) - Balkan harbini bize kaybettiren muhacereti umumiye ol
duğunu hatırınızdan çıkarmamanız lâzım gelir. Askerler pekâla büir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bu da cevaptır işte. 

REİS - Efendim, Salih Efendi takririnde diyorlarki, hükümet bunun avakıbının mesu
liyetini üzerine alarak bir kere daha düşünsünler. Ona göre karar verilsin. Bendeniz öyle 
zannediyorum ki bu mesuliyet tabiidir. Onun için takriri reye koymağa lüzum görmüyo
rum. (Lüzum yoktur sadaları) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Takririm zaitse emredersiniz takririmi geri alırım. Fakat 
bakınız bendeniz ne diyorum. Diyorum ki : Heyeti vekde bunu bu gece bir kere daha dü
şünsünler, biz de bir daha düşünelim. Yarın kablezzevel içtima yapalım, bu meseleyi bir 
daha görüşelim. Binaenaleyh bu meselenin heyeti Vekilenin bir kere daha düşünmesini 
teklif ederim. Takririmi koyunuz. (Hayır sadaları) 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) - Müzakere kâfi değüdir. Laakal üç celse müzakere 
etmeli, sonra karar vermeü. 

REİS - Efendim, Ertuğrul Mebusu Necip, Cebelibereket Mebusu Faik Beylerin takrirle
ri var. Zannederim Hükümet Reisi demin cevabım verdüer. (Evet verdüer, mesele yoktur sa
daları) Soma efendim. Gaziantep Mebusu Yasin Bey diyor ki... 

YASİN BEY (Gaziantep) - Lütfen takririm okunsun. 

(Takrir bir kere daha okundu) 

(Hariciye Vekâletine havale edüsin sadaları) 

REİS - Süleyman Sırrı Beyin takririni tekrar okuyoruz. 

(Süleyman Sırrı Beyin Takriri Tekrar Okundu) 

REİS - Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Efendim, geri kalan takrirler hükümetin heyeti murahhasamıza vermek istediği 
talimatın lüzumu tasdikine dairdir. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Bir daha 
okunsun sadaları) Kabul edümiştir... Mamafih bir daha okuyalım. 

SALÂATTİN BEY (Mersin) - Beyefendüer memleketin hayat ve mematına taalluk eden 
bir meseleye yine parmakucu üe mi karar vereceğiz? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Kalıbımızı basalım. 

SALÂATTİN BEY (Mersin) - Tayini esami üe vereceğiz. Efendiler, bu harbin lüzumuna 
kail olamayan arkadaşlarınız da vardır. Harbin vukuu halinde muhtemel zararları düşünü
yorlar. Müsaade buyurun bu hususdaki kanaatlerini, kararlarım izhar etsinler. Heyeü Ve
küe sekiz saat düşünmüş, bugün mücehhez olarak geliyor. Okunmuş bir makale üzerinde 
üç saat içerisinde makul bir fikir dermeyan etmek, müfit ve musip bir karar verebilmek için 
keramet lâzımdır. Verdiğiniz kararla memlekette; aüeler üzerinde, bütçe ve hayaü devlet ve 
memleket üzerinde nasü bir rahne yapacağımızı düşünmek lâzımdır. Ben demiyorum ki şu 
veya bu lâzımdır, düşünmek lâzımdır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Esir mi olalım Beyefendi. 

SALÂATTİN BEY (Mersin) - Esarete alışmış olanlar onu pekala büir. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Davayı merdan bir yana : Erbabı iman bir yana. 

SALÂATTİN BEY (Mersin) - Onun için bendenizin maruzatım, bu kadar ağır olan me
sailde arkadaşlarımız not almanlar. Hükümet beş maddenin beşine nasd cevap vermiş, he
yeti murahhasımıza bu cevapdan daha başka surette cevap verüebilir mi, veya bazı nokta 
başka türlü düşünülebilir mi? Bunu hiç birimiz... 

İBRAHİM BEY (Mardin) - Misakı müliyi tashih mi edeceksiniz? 
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SALÂATTİN BEY (Mersin) - Rica ederim. Batum'da, ne yapdınız, ne soyuyorsunuz ba
na? Siz bizzat Ankara itüafnamesile memleketinizin yarısmı başdan aşağı verdiniz. Rica 
ederim, bana böyle söylemeyiniz. Biz burada şahsi temayülâtımızı, şahsi amalimizi, şahsi 
kahramanlığımızı değil, memleketim izm hâlâsını düşünüyoruz. Onun için bendenizce me
sele, Çarşamba günü, (Gürültüler) 

RAGIP BEY (Amasya) - (Yahya Galip Beye (Kırşehü) hitaben) Sen sus tahta sakal, za
ten sözü sakalından ileriye gitmez. 

SALÂATTİN BEY (Mersin) - Orada mevzuubahis olacak bü meseledü. Binaenaleyh da
ha zaman vardır. Hükümet iyi düşünebilmek için arkadaşlarımız not almalı uğraşmalı, zih
nen bü ikinci ihtimalde bu mesele üzerinde, yani mesele yarın tekrar bu mesele görüşüle
rek mazbut ve müsbet bü tarzda karar vermek zaruretindeyiz. Bü madde üzerinde teküfat 
yapüacak olur, bu tekhfatı yapabümek ancak düşünmek imkân üe olur. Düşünmek imkâ
nı el kaldırmakla olmaz. Eğer bendeniz inin teklifim bu kadar azim bü mesele üzerinde dü
şündün, düşündükçe daha ziyade itidale ve mantığa geliriz ve belki bazı noktalar koruz, ki 
daha faideli olur. Onun için bendenizin teklifüni hükümette mahzurlu görmüyor. Fakat ne 
kadar seri karar verilirse onlar için o kadar iyidir. Çünki murahhas arkadaşlar cevap bek
liyorlar. Fakat bu cevaplar fena mıdır? Ben bu cevaplara fena da diyemiyorum ve diyemem 
şimdi. Çünki buna iyi veya fena demek için ben daha kâfi derecede düşünmedim, düşün
mek lâzımdır. Müzakereyi tehir edelim, büaz not alalım, bü büimizle konuşalım, görüşe
lim. Ziyanı yoktur, yarın akşam karar verebüüiz. Benim fikrim budur. (Heyeti Veküeyi de 
dinleyelim sesleri). 

HÜSEYİN RAUF BEY (İrca Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendüer, çok rica ediyorum. 
Ya maruzatımı üa edemiyorum, çok yorgunlukdan bir gabavet geldi, veyahut çok gürültü
den maruzatım anlaşümıyor. Kademeler athyor, biraz unutuluyor. Bendeniz heyeti âliyenize 
dedim ki, -Maruzatta bulundum- evza ve harekât seri bü surette teakup edebüü. Onun için 
ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Fakat bu, demek değüdü ki, mutlak şimdi karar ve
rin. Böyle bü şey demedik. (Bravo sesleri) Şimdi arkadaşlar ismini büemiyorum. Mahzuru
nu arz edeyim, şimdi işittim. Bü arkadaşımız söylüyordu. Hariciye Encümenine gitsin diyor. 

İSMAİL SUPHİ SOYSALLI BEY (Burdur) - Ben idim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Belki diğer bazı rüfeka da fevkalade bir encümen ol
sun diyebihrler. Bazı rüfeka evlerde toplanılır, hizmetçi, uşak işitebüü. Bunları söylemeyi 
vazfiei vicdaniye görüyorum. Şayan arzudur, ki sabaha kadar burada oturup da bu işi bu
rada çıkarmak. Fakat ben vaziyetimi söyledim, bü iki defa kürsüye gelip bu noktayı arz et
mek istedim, rüfeka bağırıştılar, olamaz diye. Ne yapayım, mütereddit kaldım. Ne arzu 
ederseniz onu kabul ederiz efendim. 

REİS - Müsaade edüıiz efendüer, müzakere kâfi görüldü. Hükümetin teklifi reyi âlinize 
iktüan etti. 

Şimdi Salâhatün Bey hakikaten bunun hayat, memat meselesi olduğu için tehirini ta
lep ediyor. Hükümet namma da Rauf Beyefendi dedi ki, tabu bu hususda takyit olamaz, en 
mühim bü mesele şimdi bu meselenin, yani heyeti umumiyetinin vereceği karara nizamna
me! dahüi müsaittir. Eğer arzu buyurursanız bunun müzakeresini yarın yapalım. Reyi âli
nize koyuyorum. Bu meselenin yarın da her şeye tercihen müzakere eciümesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendüer, mazur görünüz. İstirham ediyorum. Bu ka
rarda tereddüt oldu da uzatıldı hissi hasü olursa en tehlikeli bü şeydir. Bunu bü vazife in
saniye olarak arz ediyorum. Müzakereyi Allah Rızası için ona göre tertip ediniz. 

REİS - Efendün, müsaade buyurun. Bazı arkadaşlar öğleden evvel içtima edelim. (Hay
hay sesleri) Yarın öğleden evvel saat onda içtima etmeği kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
edümiştü. 

Yarın saat on evvelde iç tuna etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 1267:1271 

29 . 1 . 1923 

10. - Lozan Konferansında bulunan Hariciye Vekili İsmet Paşaya gönderilen anlaşma 
esaslarını muhtevi cevap. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Heyeti umumiyeye müdevver talimatın bir kere daha okun
masını teklif ederim. 

REİS - Rauf Beyefendi, dünkü verdiğiniz talimatın bir kere daha okunması teklif olu
nuyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) - Ar
zedeyim : 

İşaratı adilelerine göre müttefikler tarafından teklif olunacak proje bizce gayri kabüi 
kabul esasatı ihtiva etmektedü. Konferansın sulh üe neticelenmiyerek dağüması üzerine 
aleyhimizde olan vaziyeti lıazıraya ve İstanbul'da ecnebi işgaline gayri muayyen bü müd
detle tahammül edemiyeceğimizi düveü müttefikaya büdirmek mecburiyetindeyiz. Ancak 
müzakeratın ne gibi esbabdan nâşi bü neticeye müncer olmadığını ve sulh aramilinin ne 
gibi sevaik üe teessüs edemediğini, Avrupa ve Amerika efkârı umumiyesine beyanname Üe 
büdümeği feideli görmekteyiz. FUhakika matmai nazarları Musul petrollerine matuf olan İn
giliz sermayedarının tatmini ihtirasatı için İngiliz mületinin yeni fedakârlıklara sevkolundu-
ğunu herkesin bilmesi ve Fransız mületüıin dahi İstanbul'da Türk kavanin ve nizamatına 
tamamüe tebaiyet etmek üzere teşekkül eden bü takım şüketlerin Lozan'da Fransız diplo
masisini vasıta ittihaz ederek taahhütleri hüafında bü takım metalibat serdeylediklerini ve 
Türk mületini soymağa matuf olan bu metalibat yüzünden sulhun akamete şevkine kadar 
cesaret gösterdiklerini anlaması iktiza eder. Tazminatı şahsiye bahsinde dahi, Yunan ordu
sunun hiç bü sebebi askeriyeye müstenit olmaksızın yapdığı bunca tahribat ve mezalimin 
tazmini için devletler Yunanistan'a karşı hiç bü tazyik yapmadıkları halde, kendi tebaaları 
için Türkiye'den tazminat talebine kalkışmalarını vicdanı beşeriyetin asla tasvip edemiye-
ceğini üeri sürmek ve fakat Yunan ordusunun ahalimize iras eylediği bilcümle zararların 
tazmin olunacağı düveli müttefikaca kabul ve taahhüt olunduğu takdüde, düveli müttefi
ka tebaasının zararlarını tediyeye imkân bulacağımızı zikreylemek ve Anadolu şimendüer-
leri meselesinde üntiyazname şeraitine tamamen sadık olduğumuzun üân etmekden başka 
hiç bü şey yapamıyacağımızı bildirmek münasip olur. Velhasü verdikleri projeye mukabil 
tarafımızdan derhal bü proje tevdi olunması ve ancak projemiz daüesinde sulh yapacağı
mız ilan olunmalıdır. Düveli müttefikanın karşımızda müttehit cephe halinde abluka vesa-
üe gibi tazyikat yapmalarına mam olmak için aralarındaki vahdet ve salâbeti kırmak üze
re, ezcümle Musul meselesinin hafini her türlü cebü ve tazyikten âzâde bü halde bulundu
racak olan ahalinin ârâyı umumisine terkettiğimizi ve petrolleri işletmek huşunda müzake
rata âmâde olduğumuzu üan etmek ve Amerika ile ayrıca muahede akdine tevessül etmek 
muvafık olur. Berveçhi bala esasat daüesinde devamı müzakerati imkân görülmediği ve ve-
receğüniz proje asla ruyu kabul görmediği halde, vazüenizüı hitam olduğunu kaydederek 
Ankaraya hareketiniz münasip olur efendim." 

NECİP BEY (Mardin) - Muvafık, çok muvafık. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Arkadaşlar, hiç şüphesiz hepimiz sulha teşneyiz ve 
belki karşımızdaki düşmanlardan daha ziyade teşneyiz. Yeniden başlayacak bir harbin si-
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nei vatana açacağı rahneleri pekâlâ takdir ederiz. Ezcümle, şimdiye kadar açılmış olan rah
neleri tamamile kapatamadığımız bir zamanda yeniden harbe girmenin ne demek olduğu
nu hiç şüphesiz hepimiz biliyoruz. Bendeniz şahsım itibarile, ki ailem küçük bir aileden 
ibarettir, minhaysel mecmu kırk kadar ailem vardır. Bizim bu harpte iki şehitle bir mecru
humuz vardır. Bütün mamülküm de zayi olmuştur. Yunanlılar her şeyimi gasbetmiştir. Bi
naenaleyh, bunun acısmı fiilen de tatmış bir arkadaşınızım. Sulh konferansında dermeyan 
edilen şartları kabul etmekle gerek istikbalimizi, gerek evlât ve ahfadımızın istikbalini hiç 
şüphesiz tehlikeye ika etmiş olacağız. 

Size bir meselei hususiyeyi arzedeceğim. Mudanya konferansı inikad ettiği zamandan 
inkıtaa kadar Mudanya'da idim. İsmet Paşanın lütfen vuku bulan daveti üzerine samiin sı-
fatile bendeniz de gitmiştim. Ordularımız, biliyorsunuz ki, on beş gün zarfında gayet büyük 
ve seri bir hareket yapmıştı. Yani o hareket askerlikle -tabirimi mazur görünüz- gayri ka
bili teliftir. Böyle olduğu halde ordu o kadar iştiyakla, o kadar kahramanlıkla ileriatılmıştı 
ki, yiyeceği, içeceği düşünmüyordu. Mütemadiyen önündeki düşmanı takip ediyor, onu bi
ran evvel ezmek istiyordu ve nitekim bunda muvaffak olunmuştu. Sırf bu geri teşkilâtının 
yapılmaması yüzünden mütarekenin yapılması zaruri idi. Bunu tafsil etmiyeceğim. Dün 
Sırrı Beye isbat edeceğim demiştim. Yalnız şu kadar söylemekle iktifa ediyorum. Arzu eder
lerse Sırrı Beye daha bazı vesaik de ibraz edeceğim. Hülâsa; mütareke akdedilmezden ev
vel, yani ordumuz; henüz geri teşkilâtını ikmal etmediği bir zamanda, gayet yorgun bulun
duğu bir zamanda Jeneral Harington'a, İsmet Paşa Büyük Millet Meclisinin kendisine ver
miş olduğu müddetin kırk sekiz saatten ibaret olduğunu ve bu müddetin inkizası hasebile 
artık ordulara hareket emri vermek mecburiyetinde kaldığını ve müzakeratm arzu ettiği 
takdirde bu emri verdikten soma devam edebileceğini söyledikten, sonra Jeneral Haring-
ton'un vaziyeti tebeddül etmiştir. Çünkü; bir nota, bir nota daha vermek suretile işi uzat
tıklarını İsmet Paşa anlattı ve "Hayhay, ben anlıyorum Jeneral, siz müzakereyi uzatmak is
tiyorsunuz. Pek âlâ, ben de sizinle konuşabilirim. Fakat bana, Millet Meclisinin verdiği sa
lahiyet bugün saat ikiye kadardır. Ben ordulara hareket emri vermek mecburiyetindeyim. 
Yine sizinle görüşürüm" dedi. O zaman apışmış ve İstanbul'a gideyim muhabere edeyim ve, 
ve yarın sana gelip bir haber vereyim demişti. Bunun üzerine Harington İstanbul'a hareket 
etmek üzere iken İsmet Paşaya bendeniz bir şey hatırlattım. Harington'a mukabil siz de 
Bursa'yı teşrif edin hem dinlenmiş olursunuz, hem de bir taraftan ziyaret etmiş olursun. 
Nihayet onların bir taraftan zırhlıları hareket ederken İsmet Paşanın otomobili hareket et
mek üzere arkadaşlar, Mudanya iskelesine gelmezden evvel süratle bir irtibat zabiti geldi, 
selâm verdi ve Harington cenaplarının hürmeti mahsusları vardır. Trakya'daki mezalim 
hakkında verdiğiniz notayı şimdi telsiz telgrafla neşrettiler. Ve İstanbul'dan da ayrıca tekit 
ettiler. Yarın inşallah denilen saatte birleşmelerim tekrar temenni ediyorlar, dedi ve gitti. 
Nihayet bu adamlar geldiler ve dedilerki, istediğimizin yüzde seksenini kabul etmek sureti
le mütareke yaptılar. Şimdi bendeniz böyle düşünüyorum. İngilizler ötedenberi takip ettik
leri siyasi usullerle hep ayni sistemi takip ediyorlar. Eğer biz bugün bir harp kararı verir
sek, yani bugün Heyeti Vekiîenin metilini kabul edecek olursak sulha nail olabileceğimize 
kaniim. Onlar müzakeraü katedüp de büsbütün inkıtaa uğratmak istemiyeceklerdir. Şunu 
heyeti muhteremenizden rica ederim, ki bu gibi hadisatın süratle tekemmül ettiği zaman
larda biz de beraber süratli olalım. Dün gece Heyeti muhtereme Reisi Beyefendi, icabeder-
se sabaha kadar müzakereye devam edin ve intaç edin dediler ve ricada bulundular. İğne
yi kendinize, çuvaldızı başkalarına, Her ne ise bunu nazarı itibare almadık. Bir şekilperest
tik yüzünden müzakereyi bugüne uzattık. Her ne hal ise, bugün intaç edelim. Tereddüdün 
kararsızlığı, kararsızlık da zafı icabetürdiğiııi hiç bir zaman unutmayalım. 
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Riyaseti Celileye 

Berveçhiati teklifin reye vazını teklif eylerim : 

1. - Dahili istiklâlimizi her hangi bir suretle ihlal veya imkânı hayatımızı selbeden dü
veli mutelife teklifleri katiyen ve şediden merduttur. 

2. - Hudut cenuba, ki Akdenizin İbnihani burnundan başlayarak Fırat'ta Kalatünnec-
me ve buradan itibaren Fırat'ın sol sahilini takibenFeluce'ye Feluce'den Diyale nehrinin 
menbaına vasıl olan hattın istihsali için hükümetin azami mesai sarfedeceği emniyesiyle 
hükümete müzaheret edilmesini teklif eylerim. 

Kozan 

Mustafa 

29 Kanunusani 1339 

Riyaseti Celileye 

Her ihtimale karşı emanatı mübarekenin, kıymettar asarı atikamn, fabrikalardaki bir 
kısım tezgâhların, dokumacılığa, dökmeciliğe, demirciliğe müteallik makine ve yedek aksa
mının sureti katiyede Anadoluya naklini teklif eylerim. 

Erzurum 

Salih 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Kozan) - Efendim, ben takririmde üç esası ittihaz etmiş olu
yorum. Bunlardan bir tanesi; dahili istiklâlimizi her hangi bir suretle ihlâl eden bir teklif 
katiyen harbi muciptir. Bu, kendi fikrim. İki; dahili istiklâlimizi ihlâl etmez de imkânı ha
yat bırakmazsa, meselâ bize kapitülâsyon bırakmaz, fakat dahüi birtakım şeyler teklif eder. 
Bu da harbi muciptir. Şimdi bu iki şey âzami fedakârlığı ve bu hususta her ne teklif olu
nursa o harbi muciptir. Üçüncü mesele; hududu Cenubiye.Bendenizce ümî olarak şudur : 
Bu tabiî bir tetkike mütevakkıftır, tetkik şahsi değü, mütehasıslardan alınmıştır. Bendeni
ze bir meziyet vermiş olmuyor. Bu Akdenizin İbnihani burnundan İskenderun körfezinin 
Cenubundan başlayarak, Van'da Kalâtünnecme vâsıl olur. Kalâtünnecm ki Cerablüs de 
Frat'ın ortasındadır. Başka türlü imkân yoktur. Fırat'ın sol sahüi malûmdur. Yani sol sa
hili takip ederek Bağdat'ın karşısında Felucce'den Diyale nehrinin mansabına, yani Sel-
manpake, Bağdat Türk'tür, efendüer. Üç sene orada bulundum bu hususta iyice tetkika-
tım vardır. Hududu Cenubiye bundan ibarettir. Hükümet bu hududu Cenubiyenin istihsa
li için âzami fedakârlık göstermelidir. Bu esnada birinci mi olur, ikinci mi olur? Ben bunu 
açık bıraktım. Fakat iki mesele harbi muciptir. Fakat üçüncü meselede hükümet âzami fe
dakârlığı yapar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Veküe Reisi) (Sivas) - Efendim, arkadaşımız Mustafa Be
yefendinin takrirlerini ve izahatını kemâli dikkatle dinledim. Üç esastan bahis buyurdular. 
Birisi : İstiklâli daimimiz ve malîmiz. Heyeti Veküeniz de aynı kanaattedir. İstiklâl dahilî ve 
malînin bir zerresine dokundurmaya razı değildir. Buyurdukları gibi kapitülâsyonları kal
dırdık derler, fakat bazı tekâlifi malî vazederken, ki bize katiyen hayat bahşetmez, namü
tenahi ezer. Onu da kabul etmiyoruz efendim. Üçüncü nokta, Resüphani'den başlayan ve 
Meskene Üe Cerablüs'den geçen bir noktadan ve Fırat'ın sol sahilini takip eden Feluçe'dir. 
Kendilerinin buyurdukları noktayı büen bir arkadaşınızım ve lüzumunu da takdir eden bir 
arkadaşınızım. Bendeniz ihtisas iddia ederek beyanı malûmat etmiyorum. Mustafa Bey 
kardeşime iştirak ediyorum. Fakat misakı mülinin tertibinde de arız ve âmik düşünüldük
ten sonra buyurdukları nokta zora gitmiştir. Oradan geçerek ve Musul'un Cenubundan ge
çerek Sahreyin'den gitmiştir. Bu sözü tekrar edeceğim. Kendimin sözü değüdir. Her zaman 
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siyasette mantık aramamalıyız. Biz bugün vaziyeü umumiyeti kurtarmaya çalışıyoruz, ki 
bü zerrenin tenakuzunu görüyorum, ki Heyeti Âliyeniz istiklâl meselesi yapacaktır, hassas 
görünmektedir. Biz bunu kurtarmaya çakşırken böyle bü takriri reye vazederek bunun da 
şart olarak kabul edümesi murahhaslarımızı, heyeti hükümetimizi çok müşkül bü vaziyet
te bırakabilü. Binaenaleyh çok rica ederim bu müzakereye temenni takrüi veya üâve şek
linde başka hususati karar altına alıp ilâve buyurmayınız. Maruzatta bulundum. Heyeti 
Âliyenizden hemahenk ve müşterekiz. Yalnız bü vaziyet vardır. Hükümetiniz de Meclisiniz 
de misakı mülîyi cihana üân etmiştir ve sonuna kadar müdafaa etmek yolunda bulunmuş
tur. Son kademesinde metaübati atırmak çok elim tesü yapar. Çok zayü bulunduğumuz za
mandan en kuvvetii, en kahir bulunduğumuz zamana kadar iddialarımızın yekdiğerinden 
farkı olmamalıdır. Bunu kabul etmek davamızı zayıflatabilü. Böyle bü zamanda bu gibi tak
rirlerle karar alarak çok rica ederim, vaziyeti işgal etmeyiniz. 

BASRİ BEY (Karesi) - İnkıta ihtimaline karşı bizden Yunanlıların götürdüğü bü çok 
esülerimiz vardır. Bunlar açlıktan, sefaletten inliyor ve ölüyor. Yalnız livamızdan üç yüze 
karip böyle sivü zavallı insanlar vardır. Hiç olmazsa bu adamların kurtarüması imkânı dü
şünülmüş müdür ve bu hususta ne gibi ümitlerimiz vardır? Bunu anlamak istiyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Veküe Reisi) (Sivas) - Arz edeyim efendün. Yunanistan'a 
sefüâne bü tarzda sevkedüen kadm, çocuk ve ihtiyarların tahüsi için hükümet istihlâs ta
rihinden beri sarfı mesai ediyor. Bunlara Hilâliahmer vasıtasiyle para göndererek yardım 
ettiği gibi konferansa mületimizin murahhası olarak giden İsmet Paşa söze başladığı gün
den itibaren aynı kuvvetle takip ettiği bü mesele de budur. Neticesi bü anlaşma ve kâğıt 
üzerinde bü şekü tensip edümiştü. Her şeye takdimen derhal bu rehineler de iade edilecek 
ve biz de buna mukabü getirdikleri vapurlarla vesaüelerle bizdeküeri iade edeceğiz. Yalnız 
rehineler değü, Yunanlıların mahkûm ettiği adamlar da dahü olacaktır. Yani sivü ahalidü. 
Affı umumi üân edüecektü. Hatta bizdeki esüleri mücrimleri de affı umumi ilân edüeceği 
tarihe kadar tecrim edilmemiş olanlar varsa tabu onlar da gidecektir. Takip ediyoruz, şün-
düik salı güne kadar imzasını ümit ettiğmiz iş, bundan evvelce bü daha teahhür de edebi-
hr. Behemehal bunu istihsal edelim diye. Fakat vaziyeti sizin kadar müteessü ve müteh-
hassis olan ve kendine en yüksek bü vazüe bilen İsmet Paşa her an bununla meşguldür. 

YASİN BEY (Gaziantep) - Ankara İtüâfhamemizde bütün davalaruruza müzaheret vade
den Fransız'larla hükümet hâlâ Ankara İtüâfnamesine sâdık mıdır? Değü midü? Soruyo
rum. 

RAUF BEY (Devamla) - Fransız'larla hükümeti müliyemiz arasında akdedilen itüâfna-
me muvakkat dostluk için yapümıştır. Sulh akdinde katiyet kesbedecektü. Binaenaleyh 
mukavelenin şekli siyasisi budur. Buyurduğumuz şeküde, sulh fülen ihlâl edümedikçe, An
kara muahedesi bizce muteberdü. VerUen sözü başka türlü ihlâl edemeyiz. 

HASİP BEY (Maraş) - Son zamanlara kadar bü havadis alabüdiniz mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır efendim. Asla idim, derhal arzu malûmat eder
dim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehü) - Ankara İtüâfnamesi mucibince İskenderun üe bu bizim hu
dudumuz arasındaki falan yere muhtariyet verüecek? Acaba ihlal mahiyetinde sayümaz 
mı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Buyurduğunuz mütehassis ve müteessü eden bü şey 
olmakla beraber, malumu âliniz, Suriye de idarei mahalliye namı altında tekmü mm taka
lara ayırmışlardır. Bunlar, kendi noktai nazarlarına göre idarei mahaUiyedü ve taahhüdü-
müzdedü diyebilüler. Antakya ve havalisi için biz de değüdü, diyebilüiz. Bugün de bunun 
zamanı değüdü. Daha büaz fedakârlığa tahammül etmek icabeder. 
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NAFİZ BEY (Canik) - Biraz okuduğumuz gazetelere resmen Heyeti Murahhasamız ara
sında bir ihtilafı efkâr olup olmadığı. Soma Paris mümessili Ferit Beyin Paris mümesselli-
ğinden çekilmesi hakkmda lütfen bizi tenvir buyurabilir misiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İzah edeyim efendim. Hariciye Vekâleti İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti bu muhaberatı idare ediyor. Hükümetiniz ve Meclisiniz var. Binaenaleyh 
konferanstaki arkadaşlarınızla müzakeratı takip eder. Buyurduğunuz şekilde heyeti mu
rahhasamız arasında bir ihtilâfı efkâr olup olmadığı hakkında bir şey yoktur. Matbuatın 
yazdığmı takip edemiyorum. Hangi meseleden bahsettiğinizi de. Onun için izah edemiyece-
ğim. Murahhaslarımız arasında ihtilafı efkâr olduğuna malumata sahip değiliz. 

NEŞET BEY (Kângrrı) - Paris mümessili arasında mesele nedir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Paris mümessili hakkında gazetelerde manzurunuz 
olmuştur. Bazı, bazı kılû kaller vardır. Hükümet nazarı itibara almıştır, hükümet lüzum 
göstereceği şekli ifa edecektir. Sefirin tebdili, vesair tarzda bir muamele yoktur. Malumu 
âliniz bir sefir azledilemez ve çok müşkü bir şeydir. Binaenaleyh azletmek devletin siyaseti 
âtiyesi itibariyle en büyük tehlike olur. Hükümetiniz bu nikatı nazarı göz önünde bulundu
rarak, vaziyetimizi tetkik ederek, her halde, şerefimizle ve sefirimizin şerefiyle kabüi te lübü 
şekü bulacak ve meseleyi halledecektir. 

SIRRI BEY (İzmir) - Gazetelerde bazı tevüe daü bir şayia vardır. Bunları tetkik ediyor 
musunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Son günlerde işittim. Vallah o kadar yanfiş işler ya
zılıyor ki tekzibe vakit bulamıyoruz. Efendim; Salih Efendi arkadaşımızın bü takriri var. Her 
ihtimale karşı aşarı atikanm, emanati mübarekenin ve fabrikalardaki bü kısım tezgâhların 
dokumacılığa, demircüiğe, dökmeciliğe müteallik alâtı edevatın aksamını sureti katiyede 
Anadoluya nakledelim, buyurdular. Salih Efendi arkadaşımızın teklifi münasebetiyle heye
ti âliyenize arz ederim, ki emanat ve hazinenin en mühün kısmı, en enün bü vaziyete geti-
rümiştü. Tezgâhlar; demüciler vesaüe, bunları da Müdafaai Milliye Vekâleti harfiyyen ge
tirtmek için tertibat almıştır. Mümkün olan yapılacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Halifeyi unutmayınız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bendeniz Hüseyin Avni beye asarı atikadan bahsettim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Çok ciddi bü eserdü. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Müzede bulunan asarı atika da geliyor mu? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Onlar çok cesim şeylerdü. Onlar da her halde hafiy-

yen gelemez, gürültü üe gelü. 

FEV'ZI EFENDİ (Patum) - Sakarya muharebesi olurken Yusuf Kemal Bey Moskova mu
ahedesi getümişti Meclisi Âliye ve mebuslar tarafından vaki olan suallere cevap olarak me
nafii umumiye uğrunda memleketin bü cüzü kalüi -ki Batum'u murat ettiler- feda edüebi-
lir demişlerdi. Şimdi de nazarı dikkati âlilerini celbederim, büahare bu söz tekrar edüme-
sin. 

HÜSEYİN RAUF PEY (Devamla) - Efendim, bendeniz Lozan konferansından bahsediyo
rum. Zannederim müzakeremiz Lozan konfaransına aittir. 

Riyaseti Celüeye 

Umuma müteallik olan, yani beynelmüttefikîn umumi bü mahiyette olan adlî ve malî 
mesailde itilaf için çare taharri edilerek üıkıtam yalnız Musul meselesine hasrı imkânı yok 
mudur? Hariciye Vekâletinden sual eylerim. 

Muş 

Abdülgani 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, izahat lütuf buyurunuz. 

ABDÜLGANİ BEY (Muş) - İzaha lüzum yoktur. İnkitaı yalnız Musul meselesine hasret
mek için, adlî ve malî mesailde bir itilaf bulunarak inkıta yalnız Musul meselesine hasre
dilsin. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Rica ederim, Musul'u bırakalım mı? Yoksa Musul 
için harp edelim mi? 

ABDÜLGANİ BEY (Muş) - Hayır efendim : Beyanatınızda dediniz ki, inkıta Musul me
selesinden dolayıdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendiler; karşımızda müttefikler vardır. Öyle teem
mül ederek bana sual sorunuz. Efendiler, Heyeti Aliyenize beyanatım meyanmda her türlü 
ihtimalât ve ahvali muhaveret vesaireyi; hepsini arzettim. Şu ihtimal var mıdır? Şu ihtimal 
yok mudur? Ya vardır, ya yoktur. Vaziyeti umumiye hakkında karar vereceksiniz. Bunların 
hepsini murahhaslarımız düşünmüştür ve bunları size arzettim. Acaba böyle yapmak 
mümkün müdür diye bir arkadaşımız bir mütalaa dermeyan eder, diğer birisi başka bir 
mütalaa dermeyan ederse büyük bir müzakere açarız ve bu da aylarca devam eder ve bu 
da bir konferans olur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Efendim, ben arkadaşımın sözlerinden sizin anladığınız gi
bi anlamadım. Suallerinde dediler ki; inkıta yalnız Musul meselesinden dolayı mı olacak? 
Yoksa adlî ve malî mesailden dolayısıyli fedakârlık mı yapılacak? Diye sordular. Ben öyle 
anladım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Eğer zatıâlileri maruzatımı istima buyurdularsa, telg
rafları okumakla, bu metni okumakla zannederim, sarahati kâfiye ile izahat verdim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Daha sarih istiyorlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Ben daha sarih izah edemiyorum. Bu hususta aczi
mi itirafa mecburum. Her türlü izah ettim. Başka ne söyliyeyim. Bildiğim ve düşünebildi
ğim şeyi nasıl izah edeyim. 

MEHMET BEY (Trabzon) - Beyanatınız arasında dediniz ki; Musul meselesi için inkıta 
olacaktır. Benim de hatırımda öyle kalmıştır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Ben öyle bir şey söylemedim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Fakat en ziyade Musul meselesinden dolayı inkıta 
vuku bulacağını beyan buyurmuştunuz. Dünkü beyanatınızda vardır. Benim dinlediğim 
beyanatınızda bu husus vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hafız Mehmet Bey dün Sırrı Beyin bendenizi ikaz bu
yurdukları gibi bir noktayı yakaladılar. Nasıldı efendim? Bir ayet : (Lâtakarbüssalate) Meh
met Bey arkadaşımız da Musul'u yakaladılar. Mukaddemesüıden müntehasına kadar me
selenin ruhu, İngiltere Musuh'u kurtarmak için tekmil vaziyette musir davranıyorlar. Yok
sa Musul'suz edildiği takdirde... İşte Musul'un üzerinde dönüyor. Tasvir umumidir. Fakat 
Musul'u bırakırsak şunu kurtarırız. Bunu kurtarırız. Bunu iyi teemmül buyurmanız lâzım
dır. Hafız Mehmet Bey hatırınızda kalan söz İsmet Paşadan gelen telgrafı okurken kalmış
tır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Halı. Her halde öyle bir şey vardır. 

SIRRI BEY (İzmit) - Yani dün ikaz edildiğinizi ihkakı hak eylediğinizden dolayı teşek
kür ederim. Dün ilzan edildiğinizi itiraf buyurdunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır asla. 

SIRRI BEY (İzmit) - Yakaladı buyurdunuz. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır yakaladı demedim. Zatı âlileri tevehhüm bu
yurdunuz. 

REİS - İki takrir vardır. Birisi Erzurum Mebusu Salih Efendinin emanatı mübarekenin 
vesairenin Anadoluya nakli hakkındadır. Bu babdalâzım gelen tedabir ittihaz edilsin diyor. 
Binaenaleyh bunu reyi âlinize koymaya lüzum yoktur. Sonra Mustafa Beyin takriri vardır. 
İki maddesi tamamiyle Heyeti Vekilenin noktai nazariyle teliften ibarettir.(Geri alıyor sesle
ri) 

Hükümetin heyeti murahhasanıza göndereceği talimatı bir daha okuttum. Bir daha he
yeti âliyeniz dinlediniz. Bir daha müzakeresi kâfi görüldü. Bunu kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın... (Müttefikan, ekseriyetle sesleri) Müttefikan kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, celsei hafiyeden celsei aleniyeye geçdmesini kabul edenler ellerini kaldusm... 
Celsei aleniyeye geçilmiştir. Celse alenidir. 

537 

TBMM KUTUPHANESI



I. Dönem Z. C. 

C. 27 - S. 71:73 

31 Ocak 1923 

11. - İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Beyin, Lozan Sulh Konfe
ransı hakkında beyanatı 

REİS - Evrakı varide bitmiştir. 

Efendim Rauf Beyefendi izahat vermek istiyor. (Biz istiyoruz, sadaları) 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. (Sivas) -
Efendim! Rüfekayı muhteremenin hemen hepsi Lozan'daki konferansın safahatı ahiresinin 
aldığı şekle dair matbuatta gördükleri mütalâat üzerine resmî malûmat talep buyurdular. 
Arz edeyim efendim. Müzakeratm bugüne kadar cereyan eden safahatını münasip vesile
lerle ve fırsatlardan istifade ederek Heyeti Âliyenize arz etmiştim. Son devresi muhasımla-
rımızm şimdiye kadar cereyan eden müzakerattan mülhem olarak kendi noktai nazarları
nı tesbit edip bir muahede şeklinde Heyeti Murahhasamıza tevdi edecekleri şeklindeydi. 
Dün bu merasimin yapılmış olmak ihtimali galiptir. Fakat Hükümetinize; Heyeti Murahha-
samızdan henüz bu bapta bir malumatı resmiye gelmemiştir. Zannederim tekrarı mucibi 
fayda olur. Murahhaslarumzın müttefikan itimadınıza mazhar olarak buradan hareketleri 
zamanında kendüerinin Meclisinizin âmâli dairesinde haiz oldukları salâhiyet ve Hüküme
tinizin kendilerine tevdi ettiği talimat sarih ve katidir. (Şüphesiz sadaları) Gerek ben ve ge
rekse Heyeti Veküede bulunan arkadaşlarımız, rüfekayı muhteremenin ve gerekse Heyeti 
Murahhasamız o günden bugüne kadar o talimatı velev zerre kadar tebdü edecek hiçbir se
bep ve illet göremmişti. Murahhaslarımızın sizlerin ve sizin vasıtanızla mületin bihakkin ta-
lebettiği asgari hakkımızı müdafaada şimdiye kadar gösterdikleri kudret bundan sonra en 
katî ve âcü mukarrerat ittihazı zamanında da yine sizlerin tercümanı hissiyatı olarak bu va
tana lâyık, milletimizin istiklâline lâyık surette mukarreratı ittihaz edeceklerinden emin 
olabüirsiniz. (Allah muvaffak etsin sesleri) 

Arkadaşlar! Dâvamızın ne derece haklı olduğunu mutalebatımızm milletimizin; müsta
kil olarak, vatanımızda emin olarak yaşayabümesi için ne derece asgari bulunduğunu dört 
senelik bir mücadelemizde her vesüe ile ilân ve itham ettiğimizi zannediyorduk. Muhasım-
larımız beşeriyeti büyük tehlikelere, elîm ızüraplara sevk edebilecek bir vaziyet arz ediyor
lar ve intizar etmekle kazanacaklarını zannediyorlar. Bu son bir iki gün zarfında onların ta
vik siyasetinden sarfınazar ederek bizim arzu ettiğimiz, fakat ancak muhasımlarımızın ih
lâl edebüecekleri sulhun tesisine müzaheret ve muvafakat edeceklerini ümidediyorum. 
Ben, Hükümetimizin İcra Veküleri Reisi ve Hariciye Vekâleti Veküi olarak henüz bu hak ve 
hakikatin ve bizim muhik olan noktai nazarımızın son dakikada büe anlaşılmak imkânı ol
duğunu söylersem siz de iştirak buyurursunuz zannederim. (Tabu sadaları) Efendiler! Bu 
hakikat ki milletimizin ve memleketimizin müstakiüen ve emin olarak yaşıyabümesi için el
zemdir ve bundan aşağısını içimizde hiç kimsenin kabul etmeye hakkı yoktur. Muhasımla-
rımız bunu kabul etmezse sulhu tehhkeye düşürmüş olacaklardır. Bu sulhun tehlikeye 
düşmesinin âlemşümul elîm tesiratı olabüir. Bunun ve arkadaşlarınım ve Meclisi Âlinin 
müsterihülvicdan olarak telâkki ve kabul edecekleri bir vaziyet olduğunda ben tereddüdet-
mem. (Hiç şüphe yok sesleri) Tekrar ediyorum; sulhu biz arzu ediyoruz. Talebettikleri ma
halle koşa koşa gittik, günlerce intizar ettirdiler, hüsnütelâkki ettik, istedikleri gibi ruzna-
mei müzakerat tertibettüer, kabul ettik. En har ve samimî sulh aşkiyle müzakerata giriştik 
ve son günlere kadar aynı samimiyetle devam ettik ve ediyoruz. Efendüer! Eğer bunu en 
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ufak zaif alâimi olarak telâkki ettilerse hata etmiş olurlar. Bu, öyle bir hata olur ki, bu ha
tayı yapanların mesuliyeti beşeriyetin nezdinde çok ağır olur. O itibarla efendiler, hakkımız
dan, hakkımızı takviye edecek kuvvetimizden şimdiye kadar olduğu gibi hakkı hüsnütelâk-
ki buyurup husul bulmasında muaveneti Rabbaniyesini esirgemiyen Allahımızdan ümidvar 
olarak neticeye emniyetle intizar edebiliriz. (İnşallah sesleri) Bundan sonra efendiler, bu
gün aldığım Heyeti Murahhasamızdan gelen bü malûmatı vermekle hiç olmazsa bü nokta
da muhasımımız olan Yunan'm kabul ettiği bü şart, beşeriyeti teskini âlâm noktai nazarın
dan velev bü müddet için memnun edecek şekildedir. Heyeti Âliyenize arz edeyim : Başmu
rahhasunız İsmet Paşa Hazretleri telgrafta buyuruyorlar ki; bugün zevalde sivil rehinelerin 
iadesi ve askerî üseramn mübadelesi için tanzim edilmiş olan İtüâfname ahali mübadelesi
ne mütaallik Mukavelename Türkiye ve Yunan murahhasları tarafından imza edümiştü. 
(Çok güzel sesleri) 

Üsera hakkındaki İUlâfname tarafeynce tasdika hacet kalmadan bugünden itibaren 
mer'i olacaktır. Mübadelei ahali Mukavelenamesi Sulh Muahedenamesinin tasdikini müta-
akıp meriyete güecektü. Bilmem arz edebildim mi? Rehine diye götürdükleri üseranın dün
den itibaren meriyülicra bü Muahede mucibince derhal mübadelesine başlanacaktır. Fakat 
mecburi mübadele edilecek olan Yunanlılarla bizim Makedonya'da bulunan din kardeşleri
mizin mübadelesi sulhun imzasından sonra; bugünden itibaren mer'i olan üsera İtilâfna-
mesine nazaran evvelâ Yunanlılar bü hafta sonra sivil rehinelerimizin iadesine başlıyacak-
lardır. Ondan sonra iki hafta zarfmda da Yunanistan'da mevcudolanlar iade edilmiş bulu
nacaklardır. Bu suretle zannediyorum muhterem arkadaşlarım, senelerden beri tasavvur 
edüebilecek en elîm ıstıraplar altm da inliyen memafiki müstahlâsadaki kardeşlerinizüı bir 
kısmının yaralarma merhem sürülmüş olacaktır. Akraba ve taallûkatı hiçbü hakka tâbi ol-
mıyarak rehine olarak götürülmüşlerdi, yakında onları deraguş etmekle müteselh olacak
lardır. 

SALİH Ef. (Erzurum) - Fakat Beyefendi, bü kısmmı öldürdüler, Bursalı Sadık Bey gibi 
namuslu bü adamı dayak altmda öldürdüler. 

RAUF B. (Devamla) - Sivü üseranın iadesini müteakip bu andan on beş gün sonra Yu
nan Hükümeti Türk askerî üsarasını hep birden İzmü'e iade edecektü. Türk Hükümeti de 
Yunan üsarasmdan aynı miktarda zabit ve neferi aynı vapurla sevk edilmek üzere ihzar 
edecektir. Mütebaki kalacak miktar, sulhun imzasmı mütaakıp nihayet üç hafta zarfmda 
iade olunacaktır. Sivil rehineler ve üserayı harbiye tebdüen ve ceraimi âdiye de dâlıü oldu
ğu halde affedilıniştir. Bugünlük sizlere arz ettiğim gibi beşeriyet noktai nazarından her an 
hüsnütelâkki ve takdir edüecek bir mukaveleye imza konmuş olmak itibariyle vâki olan mâ
ruzâtımdan ümidederim ki, âti için de daha ferahbahş ve her halde istiklâli mülk ve mille
ti müemmin haberler vermek şerefiyle mübahi olacağız. (İnşallah, sesleri) Arkadaşlar size 
bü zaman hatırlatmak isterim ki. o zamanlarda yapüan hatanın avakıbi fiilen tezahür et
miş olmakla bugün de derhatır edümesini tekrar ediyorum. Sulh cihan için çok faydalı olur. 
Hatırlarsınız arkadaşlar, Afyon'da taarruzumuza karar verirken ve kuvvetimize çok emin ol
duktan sonra her halde yüksek bir hissi insani, yüksek bü fikri sulhperveraneyle Garp dev
letlerine, muhasımlarımıza sulhu süâha müracaat etmeden tesis etmek çaresini bulmak 
üzere kıymettar arkadaşlar gönderdik, müracaatlar ettik, tenvüe çalıştık, çabaladık, bun
ların hepsini zannederim, zaıf olarak telâkki ettiler. Zaman gelip milletimizin Avrupalüarın 
silâhsız sulh talebimizi hüsnütelâkki etmediklerine sureti katiyede ve sükûneti muhakeme 
neticesinde mutlak olarak kaani olduktan soma kahraman ordularımızın o hakkımızı na
sü istihsal ettiklerini cihan görmüş ve anlamıştır. Tekrar ediyorum, arkadaşlar; milletimiz, 
bu fedakâr ve kahraman milletimiz ve onun kardeşleri ve evlâtlarından mürekkebolan or
dumuz aynı his ve aynı ruh ile âmü ve mücehhezdir. (Yaşasm, sadaları) Sulhperver olan 
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milletimiz sulhu sulh masası başmda almak istiyor, onu vermek istemezlerse günah bu 
millette değildir. Fakat hak bu millettedir. (Bravo, sesleri) Bâzı insanlar mületimizin hakiki 
mümessili olan Meclisimizin en yüksek serbestîi kelâm ve vicdan ile selâmeti umur namı
na beyan ettiği mütalâatı hariçte zaif alâmeti olarak ilân etmekte zevk duyuyorlar. (Alda
nırlar, sesleri) Fakat efendiler, bilsinler ki, bu sakim hareketleri, Türk Milletinden başkala
rını ızrar edecektir. (Şüphesiz, sesleri) Ve şunu da bilsinler ki, bu millet, bu Meclisi Âli şim
diye kadar olduğu gibi mukadderatına fiilen hâkimdir. İstiklâli fiden istihsal edecektir. Ve 
inşallah ilelebet mahfuz bulunduracaktır. (Alkışlar) 

Riyaseti Celüeye 

Lozan Konferansında menafi ve âmâl ve hukuku müliyemizin muhafaza ve siyanetüıde 
gösterdiği kudret ve maharet ve hakkın müdafaasındaki cesaret ve metanetinden dolayı iti
mat ve teşekküratımızın Heyeti Murahhasa Reisi İsmet Paşa Hazretlerine iblâğma karar iti
şim tekltf eyleriz. 

Erzurum Maraş 

Nusrat Mehmed Hasib 

REİS - Bu takrüi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Müttefi-
kan, sesleri) Müttefikan kabul edilmiştir. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 1274:1276 

YÜZ SEKSEN YEDİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

5 Şubat 1923 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa 

KÂTİPLER : İbrahim Bey (Mardin), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Efendim celseyi açıyorum. Hafi celse yapılması hakkmda Rauf Beyefendi söz is
tediler. Buyurun efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) - Efendim, dün gece geç vakit 
(işitmiyoruz sesleri). Dışarıda daha kalabalık vardır. Kapı açıktır, bağırırsam işitilir. Öyle ise 
aleni olarak konuşacağım. 

Dün gece geç vakit ve bugün de beş dakika evvel aldığım telgrafları Heyeti Aliyenize arz 
etmek istiyorum. İki refikim de sual takriri vermişti. Aleni celsede cevabım vermeği bugün 
için mahzurlu görüyorum. Bunlar için celsenin hafi olmasmı teklif ediyorum. 

REİS - Efendim, celsei hafiyeyi kabul edenler lütfen ellerim kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

12. - Lozan konferansının vaziyeti ahiresine dair Hariciye Vekili İsmet Paşa'dan mevrut 
telgraf 

REİS - Buyurunuz Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) -
Efendim: İsmet Paşadan dün gece geç vakit aldığım 3 Şubat tarihindeki konferansda cere
yan eden mesaili muhtevi raporu okuyorum. Oradan 4de çekilmiş 3 Şubat raporudur : 

"Madde 1. - Bugün baş murahhaslarla görüştüm. Azami şeraiti söylediler. Trakya'da 
tahdidatı askeriyeden vaz geçtiler. Borçların sermaye üzerinden taksimini kabul ettiler. El
lerindeki beş milyon altını İngiltere'deki gemilere karşılık tutarak 12 milyon tamirattan vaz 
geçeceklerini Amerika murahhası vasıtasiyle istimzaç ve cevaben ihsas ettiler. 

Adli sisteminde tarafeyn beyanatta bulunarak bu beyanat ile iktifa olunacağım tasrih 
ederek ve bu beyanatta, müşavirler istihdamını ve müşavirlere bazı vazaif tayinini ifade edi
yorlar. Yunanlılardan her halde peşin bir şey almak, mütebakisini - açılamamış "tahkik" di
ye çıkmış - takip şeklinde olacaktır, tarzında kati teklifime daha bir şekil bulamadılar. 4 
Şubat akşamı mühlet bitiyor ve İngiliz heyeti avdet etmek kararını muhafaza ediyor. Müt
tefikler bizden bugün kati karar istiyorlar. 

Madde 2. - 374 numaralı talimatınızın birinci maddesi, mesaili adüye ve maliyenin te
beddülatından dolayı kabili tatbik değildir. Bununla beraber meseleyi tâli ve Ankara'dan ta
limat ahzi de kabul bulunmuyor. Vaziyete göre ittihaz ettiğimiz karar şudur : Şimdiye ka
dar tevafuk hâsıl olmuş veya yakınlaşmış mevad Musul'dan maada mesaili arziye, boğaz
lar, akalliyetler, takriben gümrük, takriben düyunu umumiye, üserayı harbiye ve mekabir 
ve sair makalatı tadat ederek ihtilâf mevcut olan noktalara, yani alelumum mesaili iktisa-
diyeye ve ecnebilerin ikamet (burada da bir şey çıkmamış)... sindeki farkları irae eylemek, 
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tevafuk hâsıl oları noktalan imza ederek sulh yapmak, ihtilâf mevcut olan noktalan müzakere 
etmek suretiyle teklif hazırlıyoruz. Musul'u bir sene zarfında İngiltere ile halletmek sekilini 
de irae edeceğiz. İnkıta muhakkak gibidir. 

Bugün biraz evvel 5 Şubat tarihiyle gelen 4 Şubat raporunu arz ediyorum : 

"Madde 1. - Mukabü tekltfatımızı gönderdik. Musul'u bü sene müddetle halletmek ve 
diğer hudut mesaüini, mesaüi arziyeyi kabul eylemek, boğazlar mukavelenamesi, ekalliyet 
ve ticaret mukavelenamesi ve saüe gibi itüfak hasıl olan mevad üe sulh akdetmek ve mu
allak bulunan mesaili maliye ve iktisadiyeyi görüşmek esasları vardı, mukabü tekliflerinde. 

Madde 2. - Bunun üzerine öğleden sonra Lord Cürzon nezdinde içtima ettik. Musul'u 
Cemiyeti Akvama terk ettiğinden bü beyanname vereceğini, meselenin hallinin bü sene ta
lik ve aramızda dostane bir sureti hal taharri edileceğini ve Yunan tazminatınm mütekabi-
len anlaşümasmı ve ihtilâf husulünde hakeme müracaatı ve mesaili iktisadiyeden yalnız 
dördüncü maddenin hallinin 6 ay somaya talik edümesini..." 

Efendim; dün müttefiklerin bize tevdi ettiği muahedenin metni geldi. Büyük bü eser
dir. Her yere tevzi ettik, müstacelen tercüme ediyoruz. Ondan evvel Heyeti Âliyenize arz et
mek imkânı yoktur. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Efendim, Tanin neşretti. Yarın gelecek 8 sayfadır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Oradan da istüade buyurursunuz mani yoktur. 

"Ve adli sistem için bizim beyannamemizi değil onların beyannamesinde israr edildiği
ni tebliğ ve cevap talep ettiği Musul ve Yunan tazmüıatı için madde kabulü, adli sistemi
mizde beyannamemizde ve bilhassa tahammül edemeyeceğimiz mevaddı iktisadiyenin mu
ahededen çıkarılmasında israr ettik. Mütekabil beyanat ve tehdidat ile üç, dört saat süren 
mücadelattan soma ayrüdık. İngüizlerin bütün mesaili hallolunduğundan gerek kapitülâs
yon, gerek iktisadi mesaüde İtalyanlar ve bilhassa Fransızlar israr ettüer. Gitmesi mukar
rer olan İngiliz delegasyonu intizah etti ve İtalyanlar nezdinizde gelerek adli ve iktisadi sis
temlerde israr eylediler. Amerika heyeti gelerek benim adÜ sistemin kâfi ve muvafık oldu
ğunda anlaştık. Mevaddı iktisadiyeyi muahededen çıkartmak üzere çalışacağım vadetti. Fa
kat bü cevap göndermedi. Şimdi geç vakittir. Fransızlar fevkalâde mütehevvirdü. İngilizler 
mutmain ve müferrah olmakla beraber, avdet ettüer ve bü tebliğ neşrederek kapitülâsyon
larda inkıtai ilân ettiler. Biz de mevaddı iktisadiyeden inkıtaı neşrediyoruz. Mabadi, Fran
sızlar da avdet etmek üzere hazırdır. Amerikalüarm vaziyet ve efkârından malumat alama
dım. 

Madde 3. - Vaziyet şudur : Bütün mevaddı arziyeyi ve İngilizlerle bütün mesaili hallet
tiğimiz halde İtalya ve bühassa Fransızların alâkadar olduğu mesaüi iktisadiyeden dolayı 
Türkiye'nin gayri kabili tahammül müşkülât bü vaziyete duçar olmasma razı olmadığımız
dan dolayı konferans inkıta etmiştir. (Allah hayırlı etsin sadaları) 

Amerikalüarla görüşmedik. Diğer heyetlerin hattı hareketini görmeden inkıtaın mahi
yet ve ciddiyeti hakkmda bü şey diyemem. Her halde İngüizlerle bütün mesaü hallolundu
ğundan onlarla münasebat her yerde mutedü bulunmasmı rica ederim. (Gürültüler) Evvel 
ve ahir arz ettiğim gibi sulhu, meşru olan istiklâlimiz için tam mânasiyle elzem ve gayri ka
büi tahdit olan metalibimiz dairesinde istihsal için beşerin yapabüeceği her şeyi yaptık. Ak
si hale karşı da millet ve memleket her türlü tedabüi Allah'ına güvenerek ittihaz etmiştü. 
(Allah muvaffakıbühayr eylesin sesleri) 

Arkadaşlar; İsmet Paşanın telgrafından anlaşüdığı veçhüe Musul'un bir sene zarfında 
hallini dahi kabul edeüm, hertürlü itilaf perverane eşkâü ve müsaedatı göstermesine rağ
men İngiltere'de iki vapur şüketinin hukukunu muhafaza için Fransa da esasen sermaye-
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si ecnebi olmakla beraber Türk şirketi olan ve bizim kanunlarımıza göre teşekkül etmiş bu
lunan ve bizim kanunlarımıza nazaran her zaman menafilerini, istifadelerini temin etmek 
yeddi kudretlerinde olan bir takım hususi şirketlerin nameşru hukukunu müdafaa eden 
Fransız murahhaslarının ve her hususta bizden imtiyaz talebiyle başlayan ve hiç bir zaman 
o imtiyazı mevkii fiile getirteceğine dair bir vesika ve elinde bir mali kuvvet olmayan İtal
yanlar ne yapacağını bilmeyerek konferansı akamete sevk etmişlerdir. Umumi olarak ba
karsanız, arkadaşlar bugün tam sulh olmak için hiç bir mani yoktur. 

OSMAN BEY (Kayseri) - Ferit Bey haklı imiş... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Fakat bir takım şirketlerin, bir takım bankaların hu
kukunu, nameşru olan arzularını talep için sulh konferansı inkitaa duçar olmuştur. İngi
lizlerle bendenizin anladığım bugün için müsademe tehlikesi yoktur. Bittabi İsmet Paşa 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, vaziyet henüz inkişaf etmemiştir. İnkıtaın mahiyet ve cid
diyetini söyleyemem, diyor. Bu da yalanda taayyün edecektir. Şu halde bugün zan ve tah
min ediyorum ki müsellah bü hareket olmayacaktır. Yarın inşallah arzularımızı tatmin edi
ci bü şeküde müzakere bulunur. Müsellah hiç bü şey olmaz. Fakat kardeşleriniz, evlatla
rınız ve hepimiz binneüce muhakkak olarak hukukumuzu istihsal için yapüacak olan 
muharebeye hepimiz hazırız. (İnşallah sadaları) 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 1284:1288 

YÜZ SEKSEN SEKİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

7 Şubat 1923 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reis Vekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sum Bey (Yozgat) 

REİS - Celseyi açıyorum. Hafi celse icrası hakkmda söz Hüseyin Rauf Beyefendinin. 
Buyurun efendün. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekiü) (Sivas) -
Efendim, Lozan konferansındaki murahhaslarımızdan heyeti âliyenize son maruzatta bu
lunduktan sonra dün bü telgraf aldık. Ondan soma telgraf gelmedi. Şimdiye kadar gelü 
ümidiyle intizar ettim ki, bugünkü malûmatı dahi arzetmek için,. Fakat henüz bü telgraf 
almadım. Vaktin geç olmasına büıaen, son malûmaü Heyeti Âliyenize arz etmeği faydaü 
gördüm. Kabul buyurursanız hafiyen arz edeyim. 

REİS - Efendün, celsei hafıyei kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Celsei hafiye ka
bul edümiştü. 

13. - Hariciye Vekili İsmet Paşa'dan gelen Lozan konferansı ile alâkalı telgraflar 

REİS - Buyurun Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi ve Hariciye Vekâleti Veküi) (Sivas) - Lo-
zandan beş şubat tarihinde çekilen ve altı tarihinde buraya gelen ve fakat şubat raporunu 
ihtiva eden telgrafı aynen arz edeceğim : 

1. - Fransız heyeti öğle vakti avdet etti. Hareketinden evvel Bompar ile defaatia görüş
tüm. İtalyan ve diğerleri henüz gitmedüer. 

Mülakatlarının hülasası şudur : Zahüen ittihaz ettikleri tedabüe göre konferans kıs
men inkıta etmemiştir ve devam ediyor. Adli sistem hakkında yapılan beyanname husu
sunda en son bü şekle muvafakat ettim ve bu muvafakati bildüüsem mevaddı iktisadiye-
sinin çıkarılmasını talep ederek mütebakisini aynen heyeti asliyesini imza edeceğimi yazar
sam Amerika ve İtalya ayrı, ayrı bana tavassut ederek gidenleri toplayacaklarını söylediler. 
Diğer mevad üzerinde ufak, ufak fakat heyeti umumiyesinde mühim tadilât yapılmasına 
meyyal değüdüler. 

Madde 2. - Vaziyeti berveçhi ali mütalaa ettik, konferans resmen devam ediyor nazari
yesi altında bizim, evvelemirde, Ankara'ya avdetimiz lâzımdır. Çünkü verdiğimiz şeraitte 
fevkalâde fedakârlık ettiğimiz halde istihsal olunan netayiç, bü defa orada mütalaa olun
mak icabediyor. 

İki kâtip bırakarak avdet ederek ve Yunan arazisinden gitmemek üzere Köstence ve Bo
ğaz tariklerini arıyorum. Bu suretle bir, iki gün geç kalacağım. Tavassut tekliflerine Anka
ra'ya gidip gelmek mecburiyetine olduğumu söyledim. 

Madde 3. - A) Hükümete teklifatım berveçti atidir, konferansın inkitaı resmen tebliğ 
olunmadığından devam etmektedü. Bazı heyeti murahhasaların hükümetlerine gitmeleri 
gibi fasıladan istifade ederek Türk murahhasları da merkezi hükümete geliyorlar. 
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B) Orduyu maddeten ve manen kavi ve hazır bulundurmak. 
C) Memlekette sulh olmadığından dolayı katiyen endişeye mahal vermemek. 

D) İngüizlerle hiç bir noktada müsademeye mahal vermemek. Hükümetinize son gelen 
malumat budur. Hareket ettim, telgrafı bugün almağa intizar ediyordum, alamadım. Bun
dan başka 6 tarihli Adnan Beyden aldığım bir telgrafı heyeti âliyenize arz ediyorum. Gene
ral Pele bugün Hikmet Beyi, Adnan Beyin muavini vardır, dava ederek gazetelerin lisanın
dan şikâyet ettikten sonra, inkitaın beyhude yere olduğunu adli kapitülasyonların tarafı
mızdan kabul edüdiğini ve mesaüi maliyenuı de kendi taraflarından kabul edildiğini, bina
enaleyh sulhun imzasında bir mahzur kalmadığını söylemiştir. Bittabi bendeniz bunun de-
recei süıhatine vakıf değilim. Bugün de koridorlarda bahsedilen ajans havadislerine naza
ran, güya bizim teklif ettiğimiz şeraiti müttefikler kabul etmişler, imza etmişler ve dönmüş
ler. Sulh imza edilmiştir. Bu hususda heyeti murahhasamızdan hükümetimize hiç bir ma
lumat gelmemiştir. Bir noktayı nazarı dikkati âlinize arz etmek istiyorum, ki Fransız mü-
messüinin de ifadesi aşağı yukarı ona kariptir. Heyeti aliyerüz bundan evvelki celsede - pek 
iyi derhatır buyurursunuz ki - murahhaslarımızın istifsarı üzerine hükümetçe tesbit ettiği
miz talimatı esasiye vardır. Bunu arz ettiğimizde mülahazatımıza hakim olan şekü, mütte
fikler müzakeratı inkita ettirmeden tatü şeklinde uzatmak cihetini iltizam edebilirler. Bu şe
kü ise bizim için çok muzır olabilir. İstanbul işgal altmda, iztırar altında ordumuz uzun 
boylu süah altmda uzun müddet durması bizim için muzirdir. Düşmanlar için pek istiksar 
edilecek vahameti haiz değildir, dedim. Bu itibarla da murahhaslarımıza verdiğimiz ve si
zin de müttefikan kabul buyurduğunuz talimatta müttefiklerin teklif edeceği metni muahe
denin şayanı kabul olmadığını yazmışlardı. Şayanı kabul olmayan şeraiti muahedeye kar
şı bizim nukatı nazarımız malumdur. (Misakı müli sesleri) Bu, talimatta vardır, sarihtir. 
Mukabil teklifatta bulunan, eğer kabul etmezlerse inkitaı ifade etmeden vazifemiz hitam 
bulmuştur deyip Ankara'ya avdet edin demiştim. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Talimat değü, misakı mülidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, talimat zabıt ceridesinde mevcuttur. Hiç en
dişe etmeyin okursunuz, tahrif etmek bizim elimizde değüdir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Malumdur efendim. Hiç birimizin henüz hatırından 
çıkmadı. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Evet efendim, bu inkitaı ifade etmeden vazifelerinin 
hitam bulduğunu ifade ederek Ankara'ya avdet etmelerini yazmıştım. İsmet Paşa Hazreüe-
rinin şimdüik heyeti âliyenize arz ettiğim şeyde hükümet tekâlifi meyanında, birinci madde 
vardır. Bunda buyuruyorlar ki, konferansın inkitaı resmen büdirümediğinden devam edi
yor. Konferans devam etmekte ve bazı heyeti murahhasaların hükümetlerine gitmeleri gibi 
Türk murahhasları da fasıladan istifade ederek merkezi hükümete geliyor, buyuruyorlar. 
Biz de fıkrayı kabul etmedik. İsmet Paşadan. Çünkü düşündük; bize teklif ettikleri bu mu
ahede ruhunu, eşkâlini değiştirmek suretiyle Sevr muahedesinin mahaffefidir. (Bravo ses
leri) Bizim mukabü tekâlifimizin ne olduğunu evvelki telgrafla arz etmiştim. Şu halde inki
taı şimdiden ifade etmek murahhaslarımızın buraya gelmesini tehlikeye düşürebilir. Bizim 
için caiz olmamakla beraber, oradan hareket ederken vazifelerinin tamam olduğuna kaü ol
du. Onun için heyeti vekileniz dün akşam, en âcil bir surette, heyeti murahhasamıza telg
raf verdik ve matbuata da - ki İsmet Paşa öyle arzu ediyorlardı - yani sulh hakkmda endi
şe olmasın tarzında hükümete telkinatta bulunurken bu arz ettiğim maddeyi, İsmet Paşa 
Hazretlerine yazılan şekilde ifade etmelerini de tebliğ ettik. Yani müzakere bu esasat dahi
linde, bu verdikleri projeyi kabul eder tarzda. Bunun üzerinde yürümeğe hükümetiniz mu
vafık değildir, inkıta olmuştur, bugün arz ettiğim gibi emniyet tertibatı itibariyle de mahzur 
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vardır. Sarahaten vazifemiz hitam bulmuştur diyerek geliniz, daha salim ve daha emin gö
rüşürüz ve neticeyi tesbit ederiz, dedik. Bu, Pelle'nin telkinatı, ajansların neşriyaü anlaşıl
maz bir zihniyet olabilir. Malumu aliniz ajans demek propaganda demektir. Propaganda 
hakikati de propaganda eder, bâtılı da propaganda eder. Onun için hakim olamaz. Fransız
larla İtalyanlar, İngilizlerden daha ziyade istiklâlimizin duhuna temas eden, adli ve mali ka
pitülasyonlarda ısrar etmişlerdir ve aynı adamlar diyorlar, ki inkıtaa bir sebep yoktur, siz 
şunu kabul ettiniz, biz bunu kabul ettik, inkıtaa lüzum yoktur diyorlar. Onun için bu ajans 
haberlerine inanamıyorum. İsmet Paşa mukabil teklifini vermiş, şunu da sarahatle söyle
miş, muhakeme ve münakaşa zamanı değildir, demiş. İnşallah murahhaslarımız afiyetle 
geleceklerdir. Son günlere kadar hakikaten vazifelerini fevkalade maharetle idare eyliyen 
murahhaslarımızın son zamandaki bu vuzuhsuzluk belki zaruret tahtında ve belki zama
nın kifayetsizliği yüzündendir. Kendileri gelince, tabiatiyle orada bulunup, duyup, görmüş 
mücadele etmiş insanlardır, olanları burada sarahaten söyliyeceklerdir. Gayet umumi ve 
kısa kararlar ittihazile vaziyeti inşallah arzumuz dahilinde temin ve tesbit edeceğiz. 

Bundan başka, yalnız istidraden Abdülkadir Kemali Beyden rica ederim, deminki ma
ruzatım ne malûmat furuşluktur ve ne bir şeydir. Zatı âlinizin pek kıymettar olan kanunu 
için değildir. Kemali hürmet ve samimiyetle arzediyorum. Yalnız bu celse hitam bulmadan 
evvel bunun heyeti celilenize arzım bir vazife zannediyordum. Onun için tacil ettim. (Teşek
kür ederiz sesleri) Mazur görünüz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Beyefendi hazretleri buyurdular ki yeni gelen havadiste; bi
ze gelen resmi tebligatta vuzuh yoktur diyorlar. Düşmanların teklifine mukabil yapılan tek
lifleri gerek evvelce kendileri okudular ve gerekse gazetelerde okuyoruz ve bunları pek va
zıh olarak görüyoruz. Halbuki o teklifler misaki millimizde doğrudan doğruya nakıs teklif
lerdir, bu teklifler bilahare bizim aleyhimize çıkacaktır. Bu mesele gerçi halledilemez. Fakat 
Meclis bu vaziyet karşısında ne yapacaktır? Bu nasıl şeydir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Rasih Efendi arkadaşımız kendilerinin de katiyetle 
ifade buyurdukları gazete malumatına ve mübhem malumata. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Müsaade buyurunuz ikmal edeyim, ondan sonra söyleyiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Beyefendi Hazretleri, itiraf ederim ki ben gazete oku
muyorum. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Efendim, ben sizin okuduğunuzu söyliyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, ben sizden aldığım veçheden mütenebbih 
oluyorum, bir. 

Murahhaslarımızdan aldığım telgrafları okuyorum, iki, Heyeti Vekiledeki arkadaşları
mın fikriyle âmil oluyorum, üç. Ben gazete ile amel edersem hata edeceğime kaniim. Onun 
için zatı alilerinden rica ederim, bize itimat buyurunuz. Heyeti aliyenize arz ettiğimiz bir ha
kikattir. Size siyaset yapmıyoruz. Size, vakit kazanalım diye muavveç yollardan gitmiyo
rum. Bildiğimizi lüzum gördüğümüz anda aynen arz ediyorum. Onun için bizim bildiğimi
zi siz de bildikten sonra ve bu işin İsmet Paşa Hazretlerinin buraya gelmeden tavazzuh et-
miyeceğine kani olduktan soma sizinle daha ne üzerinde konuşalım? 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Efendim, İsmet Paşa'dan alman resmi malumat üzerine bu
yurdunuz ki; İsmet Paşa şu ve şu tekliflerde bulunmuştur. Bunlar meyanında Musul'un bir 
sene müddetle aramızda halledilmesi, 1915 hududunun Trakya'da kabulü, Çanakkale'de 
kabristan namile İngilizlere bir kısım yerin terki, daha bir takım mesail ki zatı âliniz bun
ları burada okudunuz ve biz de kulaklarımızla duyduk. Bu mesail ve adli kapitülasyon hak
kında birtakım tadilattan bahis buyurdunuz ki, onlar katiyen kabulü imkânı olmayan me-
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sail idi. Bunlar, Misakı milli ile de telifi imkân olmayan sözlerdir. Bunları biz gazeteden al
madık. Sizden duyduk. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendi hazretleri, aynı telgrafta - eğer dikkat buyur
muş iseniz - İsmet Paşa inkıtaın olduğunu İsmet Paşa ifade etmiştir. Prafe edilmeyen, la
kırdı ile bir milletin hududu, mukadderatı tespit edilebilir mi? Ve bunu siz kabul eder mi
siniz? Bunu hükümetiniz kabul edebilir mi? Beni bugün divanı aliye sevk ediniz, kabul 
ederim. Fakat münazıra üe olmaz. Fakat rica ederim, eğer bende bir malumat var da söy
letmek için uğraşıyorsanız vallahi yoktur. Bildiğimi söylüyorum. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Fakat Avrupalüar imzasız veyahut resmi mahiyeti haiz ol
mayan şeyleri büi büine senet ittihaz etmezler de bize gelince ufak bü işaretimizi - değü öy
le sarih - ufak bü ismetimizi senet ittihaz ederler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendi Hazretleri, senet ittihaz etmek için tarafeynin 
muvafakati lâzımdır. Bü söz kâfi midü? 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Kabul için ikrar kâfidü. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, kabul için ancak bizi mağlup etmelidirler. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendün, Vekü Beyden bü ricam var. Heyeti murah
hasa Heyeti Veküeden ya veçhe alıyor veyahut almıyor. Heyeti Veküeden aldığı veçhe daüe
sinde heyeti murahhasa hareket etmediği anda tabüdü ki, kendüeri onları geri çekmekte 
serbesttirler. Rasih Efendi Hazretlerinin pek haklı olarak buyurdukları gibi, İsmet Paşa'nın 
ağzından çıkmış ve Türkiye'yi temsü eden paşadır, manasında murahhasımızın bü sözü 
varsa, cidden bu bü senettü ve bu babda biz eğer İsmet Paşa Heyeti VekÜeyi unutmuş ken
di basma yapıyorsa geri çekfimelidü. Yok Rauf Beyefendi kani iseniz; Paşa bü balon uçu
ruyor. Arasında bü siyaset yapmak için böyle bü güizgâh yapıyorsa, ki bunu anlıyorum, 
böyle bü şey ise bunu bu suretle temin etsinler. Aksi takdüde Meclisin amali hilafındaki 
tekfif başdan başa efkârımıza muhalütir. Biz kabul edemeyiz. Vekülerimiz kabul ederlerse 
bizim veküliğimizden çıkarlar. Eğer kendüeri bu hususta âciz iseler kendileri çeküüler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hüseyin Avni Beye cevaben arz ediyorum ki, belki 
Rasih Efendi Hazretleriyle münakaşamız arasında hatırlarından çıkmış olsa gerektü. Son 
iki günlük malumatta vuzuh olmadığmı arz ettim. Zatı alüeri buyuruyorsunuz ki, İcra Ve
killeri eğer bunun bü balon olduğu kanaatinde ise şöyledir, böyledü. Ben öyle kani olabili
rim. Fakat kıymeti yoktur. Çünkü bü esasa müstenit değüdü. Aksini iddia edecek bü şey 
yoktur. Çünkü vuzuh yoktur. Şimdi biz diyoruz ki, şu noktayı üade ederek avdet ediniz ve 
kaybolmuş hiç bü şey olmadığına kaniiz. Üçüncü madde murahhaslarımızın âcüen buraya 
gelmeleri matluptur, buraya geldikten soma bünayetuUah ordumuz elimizde ve kuvvetli. 
Meclisimiz en yüksek hak, hukuk, tenkit ve karar üe mücehhezdü. İstediğiniz veçhüe ka
rarınızı verüsüıiz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekü) - Emrivaki olursa. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Efendün, İsmet Paşa bu beyanı misülu karşımızda bu
lunan müttefikin hükümetler İsmet Paşanın beyanatım kabul ederlerse acaba İsmet Paşa
nın imza vazetmek tehlikesi var mıdır, yok mudur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendi hazretleri, bazı arkadaşlarım bu meyanda Ha
cı Şükrü Bey arkadaşımız da kulağımm dibinde emrivaki, emrivaki diyorlar. Cenani Beye
fendi böyle bü şey imza ederlerse tehlike yok mudur, diyor. Kendi kalplerinizdeki kuvvetle
re sorunuz, bu mületin mukadderatına hâkim bu Meclistü. Bunun tasdikine iktüan etme
yen hiç bü karar muteber değüdü. (Alkışlar) 
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MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) - Reis Beyefendi doğru değildir. Yükün altına girmiş 
gel beni kaldır diyor. Biz onu soruyoruz ki yükün altına düştü mü, düşmedi mi? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Arkadaşlarımızın endişesi Heyeti Vekiîenin nazarı dikkati
ni celbetmiş midir? Anlaşılan mesele budur. İsmet Paşa intika muhakkaktır dedikten son
ra. Meclisçe gayri kabili kabul teklifatı mütekabilede bulunduğunu evvelisi gün zatı âlini
zin okuduğu Rasih Efendi ile Hüseyin Avni Bey tarafından tekrar edilen bir telgraf münde-
recatından anlaşılmıştır. Meclisçe kabulü şimdiye kadar istihdaf edilmiş gayeye muhalif 
bulunan şu teklifatı vermiş olan heyeti murahhasanın bu vazifeyi ikmal etmek imkân ha
ricinde olduğunu nazarı dikkate alarak vazifelerine hitam verilmiş midir? Hükümet ne dü
şünmüştür? Mesele budur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Arz edeyim efendim. Bu gayet mazbut sualinize har
fiyen cevap vermek için hiç müşkülât yoktur. İsmet Paşa inkıtaın muhakkak olduğunu bu
yurduktan soma, diyorsunuz. Birtakım bizce pek makbul olmayan mukabil teklifte bulun
duğunu tekrar ediyorum. Son iki günlük malûmat vazih değildir. Üzerinde binayı fikir ede
rek karar vermek caiz değildir, öy le olmayıp bu şartla kabul ederseniz, yani bu muzlim şe
kilde kabul ederseniz İsmet Paşanın bu hareketinin hiç bir tehlikesi olmadığını ifade müm
kün olabilir. Çünkü inkıtaın kati vukuu olduğunu ifade ettikten soma inkıtadan sonra ya
pılacak. Mukabil tarafın efkârı umumiyesini tamamiyle gevşetecek ve yoktur. Bizim dediği
miz inkıtaa sebep verdi denecek şekilde avdet, ederse o vakit propaganda mahiyetinde ka
lır. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Rica ederim bu kadar fedakârlığı yapar, fakat rücu edeme
yiz; beyefendi. Evvelce de arz ettim heyeti murahhasaya derlerse ki, öbürleri, buyurun ka
bul ediyoruz. Fakat Meclis kabul etmeyecek olursa bunlar vazifelerine ne yolda devam ede
cektir? Heyeti Vekileden bunu soruyorum. O zaman da idam ederiz hepsini. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bunu sorarken olmuştur ve Hakkı Hami Bey hükmü 
vermiştir. Tutun şunları, idam niye etmiyorsunuz, diyor? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - İstirham ederim, Bekir Sami Bey vardır, emsali vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bekir Sami Beyefendiye verilen karar doğru mu, eğ
ri midir? Bunu münakaşa edecek değiliz. Yalnız bir şey için muhakeme edebiliriz. Mesul 
olanın hakkı kelâmını dinlemeden karar vermek kimsenin hakkı değildir. Ne olduğunu bu
rada dinleyeceğiz ondan sonra karar vereceğiz. Heyeti murahhasamızın haysiyetini, kuvve
tini tenkit etmek doğru değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Rica ederim hilafı talimat, hilafı malûmat vazife gören her
hangi bir heyeti murahhasaya yapıla... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Verilmeyecek diye hata mı etmişler, nedir? Biz sizden 
aşağı mı düşünmüşüz? Vermeyecek diyen kimdir? Eğer bir hata etmişlerse. Yalnız bu ba
hadırlık kanunlara tatbikte fedakârlık değildir, sizlere mi münhasırdır? Edirne'de bir şey. 
Çekmiş kıhncı kafa tutuyoruz. 

HULUSİ BEY (Karahisar) - Kimse kimsenin fevkinde değildir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - Rauf Beyefendi, bendenizin de endişem, az ve çok arka
daşların endişesine benzer. Tutulduğuna dair alaim, emare yoktur. Bilâkis tutulmadığma 
dair alaim, emarat vardır ki yalnız gazete havadisi buyuruyorsunuz. Halbuki General Pelle 
ile zatıâlinize gelen haber arasında tetabuk vardır. Bir kere burada, evvelisi gün zatıâlini-
zin İsmet Paşaya vaki olan beyanatınızı okudunuz. Ona dair gazetelerde vaki olan havadis, 
neşriyat tamamiyle tetabuk ediyor. Sabahki Hâkimiyeti Müliyede adlî kapitülâsyonlara ait 
ecnebilerin, yani ecnebi hâkimlerin kabulüne dair bir şey vardır. O da hakikidir. Anlar her
kesin gördüğü şeyi. Şimdi General Pelle'nin ifadatında adlî kapitülâsyonların kabulünden... 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Muahedenin imzalandığı yoktur. Öyle bir ifade de 
yoktur. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) - imza olunmak üzere. Bunlar gösteriyor ki İsmet Paşa 
bugün hareket etmeyecektir. Mugayir hareket etmiştir. Eğer İsmet Paşa bizi emrivaki kar
şısında bulunduracak olursa vakıa Büyük Mület Meclisi yırtabüü, fakat neler kaybederiz, 
cihan muvacehesinde ne yaparız, kuwetimiz ne olur, bundan dönebihr miyiz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Mevcut malûmatımı arz ettim ve açık, kemali hür
metle arz ve rica ediyorum ki gazete sözleriyle beyanatta bulunamam. Benim beyanatıma 
esas olabüecek malûmatı resmlyedü. Muhasım mületin tebügatmı esas ittihaz ederek ka
rar veremem. Bu itibarla maruzatım kâfi ise iktüa buyurursunuz ve değilse istediğiniz isti
zahı yaparsınız ve bizi istediğiniz cezaya maruz bırakırsınız. (Kâfi sesleri) 

ALİ RIZA EFENDİ (Batum) - Sizin cezanız değü beyefendi memleketin mukadderatıdır. 

REİS - Rauf Beyefendinin beyanatı anlaşddı ve gerek Mecliste rüfekanın sualleri anla-
şüdı. 

REFİK BEY (Konya) - Heyeti Veküe Reisi âlisinden çok rica ederim daha ziyade mese
leyi işgal etmeden Heyeti Murahhasamız, vaziyetler almadan hiçbü şey yapmadan büan ev
vel buraya gelmesi için emü buyurunuz gelsinler efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, emü buyurunuz, gelsinler buraya, konuşa
lım, görüşelim. Tekrar ediyorum, bu da bü karardır. Karanlık içinde karar vermek doğru 
olmaz. Onun için arz ettim. Demincek dedim, ki inkıta etmeden vazifemiz tamamdır deyin 
ve gelin dedik. 

REİS - Efendim, izahatı kâfi görenler lütfen el kaldırsın... İzahat kâfi görülmüştür. 

Celsei hafiyeye ait başka evrak yoktur. Celsei âleniyeye geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edümiştü. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 1290:1301 

YÜZ DOKSAN ALTINCI İNİKAT (Birleşim) 

21 Şubat 1923 Çarşamba 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sâni Ali Fuat Paşa 

KÂTİPLER : Süleyman S u n Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celseyi açıyorum. 

Celsei hafiye icrası hakkmda buyurun Rauf Beyefendi. 

RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Lozan Konferansında mületimizi temsü 
eden heyeti murahhasamız Reisi İsmet Paşa HazreÜeri konferansta mevzuu müzakere olan 
mesailin hututu esasiyesi hakkında Mecüsi Alinizi umumi bü surette tenvü etmek lüzumu
nu hissediyorlar. Hükümet de bu noktai nazara iştüak ediyor. Hükümetle kendüeri temas 
buyurdular, fakat bu temas daha devam edecektir. Ondan soma hükümet müşterek nok
tai nazarını Heyeti Âliyenize arz edecektü. Fakat bu bü, iki gün devam etmek mtünah da-
hüinde olduğundan daha evvel Heyeti Âlinize umumi malumat vermeyi lüzumlu gördük. 
Tensip buyurursanız hafi celsede görüşelim. 

REİS - Celsei hafiyeyi kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır sın, kabul edümiştü efen
dim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Söz isüyorum. 

REİS - Celsei hafiye kabul edümiştü, efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Celsei hafiye hakkmda söyleyecek değilim. Ufak bü şey 
anlatmak isterim. 

14. - Lozan Konferansından avdet etmiş bulunan Hariciye Vekili İsmet Paşanın konfe
ransın safahatı ve inkıta sebeplerine dair izahah 

REİS - Buyurun Şükrü Bey. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Efendüer, Paşa Hazretlerinin izahatını tabu dinleyeceğiz. 
Fakat zannediyorum ki Hükümetin vereceği izahata vakit vardır. Hükümet ne yapmakta
dır? Bümiyorum. Zannediyorum ki bütün müzakeratın zabtflarının, protokollarının ve sa-
üelerin hepsini tabedip Mecüse tevzü lâzım gelü. (Evet öyledü sesleri) Mesele gayet mühim
dü. Binaenaleyh eğer hükümet bunu yapmamış ise bu fırsattan istifade ederek tabedip bi
ze tevdi edümesini teküf eylerim. (Tabu sesleri) Bu noktayı arz etmek isterim. 

İSMET PAŞA (Hariciye Veküi) (Edüne) - Arkadaşlar; (Otursunlar sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Reis Paşa Hazretleri teklifim yapdacak mı? 

REİS - Efendim, verüen proje tercüme olunuyor ve bu akşam matbaadan çıkacaktır. 
Diğer hususatı tabu Hariciye Veküi Paşa Hazretleri ve Hükümet Reisi Beyefendi Hazerati 
buradadırlar, tabu nazarı itibara alarak yaparlar. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Yapmazlarsa biz bü fikü sahibi olamayız. 

SAMİ BEY (İçel) - Yapmak başka; karar alsınlar. 
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REİS - Efendini, bendeniz bir karara lüzum görmüyorum. Çünkü Meclisi Âliyi tenvir 
etmek için ne yapmak lazımsa tabii hükümet bunu yapmaya mecburdur. Binaenaleyh bun
ları ihzar ederler. Ezcümle bu akşam proje hazulanıyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Çok geç kalınmıştır. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Arkadaşlar, Lozan Konferansında cereyan eden müzakeraün 
hututu umumiyesini, konferansın nasd talik olunduğunu ve bugün içinde bulunduğumuz 
vaziyetin ne olduğunu Mechsi Âlinize arz etmek istiyorum. Henüz merkezi hükümete dün 
sabah yeni geldim, hükümetteki arkadaşlara da vaziyeti izah ettim. Fakat vaziyetin tefer-
ruaü üzerinde, konferansın mesaüi muhtelifesi üzerinde arız ve amik müdavelei efkâr et
mek için henüz vakit müsait olmadı. 

Uzun müddetten beri son vaziyet hakkında bizzarur malumat almamış olan Mechsi Âli
nizi müstacelen vaziyeti umumiye hakkmda tenvir etmek için bu celsei hafiyeyi rica ettim. 

Arkadaşlar; bizim konferansta sulh mesailimiz başhca üç grup halinde mevzuubahis 
olmuştur. Birincisi, siyasi mesaü; arazi mesaüi; siyasi mesail yani arazi mesaüi, hudutiar, 
soma boğazlar. Sonra yine siyasi mesaü meyanında ekalliyetler. Başhca bu meseleler ve 
buna müteferri mesadi saire. 

İkinci büyük grup olarak mali ve iktisadi mesail mevzubahis olmuştur. 

Üçüncü grup olarak da kapitülasyon namı altmda belki dahüi ve idari, dini denmesi 
caiz olacak mesaüdir. Bu üç parça mevzubahis olmuştur. Düveli müttefika bir dereceye ka
dar her birisi hangi çeşit mesaü Üe daha çok alâkadar ise o mesailin idaresini ve intacını o 
tercih ediyordu. Siyasi ve arzi mesaüi İngüiz murahhası, mali ve iktisadi mesaüi Fransız 
murahhası, kapitülasyon mesaüi de İtalyan murahhası tarafından takip olunuyordu. Ara
zi ve hudut mesaüi üe ve gerek diğer mesaü ile halledümiş diğer bir takım mesaü vardır. Bu 
mesailin konferansta muhtelif celselerde ne suretle safahat geçirdiği hakkmda Mechsi Âli
nin umumi malumaü lahik olmuştur. Çünkü daha evvel gerek heyeti murahhasadan gön
derilen malumat ve hükümetinizin, azayı kiramın Meclisi Âliye izahat vermiştir. Fakat bir 
şey söyleyeyim ki; bu mesaüden boğazlar mesaüi üzerinde gayri kabdi hal çok müşkülât 
vardu. Bir dereceye kadar tevafuku efkâr hasü olmuştu bir dereceye kadar. 

Bidayetten itibaren bu üç büyük grupun mesaisi esnasmda bir çok meselede müttefik
lerle hali ihtilâfta bulunduk. Meselâ arazi mesailinde hudutlarımızdan biz Garbı Trakya'da 
reyiam tatbik olunacağını, 1913 hududu ve Meric'in Garbi olmasını bidayetten itibaren izah 
ettik. Bir çok delaü ve efkârı umumiye karşısında bücümle hücceüerden bilistifade bu nok
tai nazarı müdafaa ettik. Müttefikler gerek delile ve gerek mantıka istinat ederek ve doğru
dan doğruya bir takım siyasî delaü serdederek noktai nazarlarım muhafaza ettiler. Hudut 
bugünkü huduttur. Çünki Yunanlüar Meric'in garbini ve elyevm tahü işgal ve idarelerinde 
bulunan yerlerin bir kısımını istiyorlardı. Diğer bir kısmını reyiâma havale ediyorlardı. Re
yiam demek, ahalinin doğrudan doğruya bize karşı ütihakı üan etmesi demektir ve bu tarz
da telâkki ettiler. Bu, Garbi Trakya'da istiklâli idare ve istiklâl talebinde bulunan Yunanlı
ların elindeki toprağı almak demekti. Onlar yine mukavemet ettiler. Yunanhlara yemden fe
dakârlık tahmü ettirmemek için, İngilizler bunu şiddeUe terviç ediyorlardı. Küçük Antant 
dediğimiz Sırbistan iülafma şiddeüe hücum ettiler. Sırplar diyordu ki; Türk ordusu daha 
sahüe gelirken ve İstanbul'a yerleşirken ta Bosna Hersek'e kadar bütün anâsır yerinden oy
namıştır. Biz Sırplar, Hırvat ve Sloven namını taşıyoruz. Gerek istiklâli idare için ve gerek
se hemcinsleri bulundukları hükümete ütihak etmek için ateş üzer indedir ler. Hiç bir suret
le ne istiklâli idare için ve ne de istiklâl için bir ümit verenlere biz şiddeüe muhalifiz, dedi
ler. Bu vaziyet hasü oldu. 
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Vaziyeti umumiyeyi arzedeyim : Şimal hududu Ruslarla ve garp hududu Macarlarla 
meskûn olduğu için cenupdan her hangi bir surette endişeye düşmek istemiyorlar. Onun 
için Trakya'ya yem bü unsur girip kuvvetü bü surette istüaya başlarsa diye endişeler baş
ladı. Onun için garbi Trakya'da bizim Trakya hududumuzla müteferri mesaüde gerek İngi
lizler ve Yunanlılar ve antant doğrudan doğruya alâkadar olarak İtalyanlar, Fransızlar müt
tefiklerine ütihak etmek zaruretini Üeri sürerek müttehit bü cephe halinde bulundular ve 
bizi bu talebimizden vaz geçümek için ısrar ettiler. Biz noktai nazarımızı muhafaza ettik ve 
mesele halledümiyerek öylece muallak olarak kalmıştır. 

Arazı mesailinde bühassa şark hududunda Musul vüâyeti meselesi vardır. Elyevm bü-
vasıta veya büâvasıta İngüiz işgali altında bulunuyor. 

Bu Musul meselesinin bize iadesi mevzuubahis oldu. Bunu bidayette aleni celsede 
mevzuubahis etmek vardı. Hususi mülakatımla alâkadar olan İngüiz mümessili üe görüş
tüğümüzde bunu aramızda bü sureü halle vardırmak için çalışalım, dedi, kabul ettim. Hu
susi bü surette bü çok müdavelei efkâr ettik. Soma yekdiğerünize muhtıralar teatisi baş
ladı ve matbuata düşerek efkârı umumiye Musul meselesi üzerinde tahrik olundu. Müca
dele ettik, muhtıralarında istinat etmek istedikleri delaüe karşı ırkî, coğrafî, iktisadî, siyasî 
bü takım delaüe istinat ederek ne cevap icabediyorsa cevap verdik ve kendi hakkımızı id
dia ettik ve dünyaya neşrettik. Soma bu meselede yekdiğerünizi ikna etmek ihtimah yok
tur. O halde tekrar komisyonda mevzuubahis olunsun dedüer, kabul ettik, tekrar komis
yona çıktı. Biz Musul üzerinde kendüeriyle anlaşalım, bü sureti hal bulalım dedik. Musul 
vüâyetüıi derhal işgal edelim. Fakat onların iktisadî inkişafı ve petroUerinden istifade etmek 
vesaüe gibi menafü varsa veyahut bü takım anasırı kendi aleyhlerinde tahrik edeceğimiz
den endişeleri varsa onu da tatmin edelim, bü sureti hal bulalım dedik. Onlar da bü su
reti hal arıyorlardı. Musul şehrini kendi ellerinde muhafaza etsinler, eğer biz menafü ikti-
sadiyesüıden, petrollerinden dolayı vermiyorsak herkese verdikleri gibi onlar da bize bü 
hisse versinler. Umumi celsede mevzuubahis olduğu zaman mesele bu safhada idi. En ni
hayet son ve katî olarak bütün müttefikler müttehit bü cephe olarak inkıta tehdidi üe bizi 
tehdit ettiler. Bizi Musul meselesinde ricate icbar ettiler. Mukavemet ettik, noktai nazarı
mızı muhafaza ettik. O gün hakikaten inkıta varken, diğer bü mesele daha varmış gibi ta
lik olundu ve konferansa devam edüdi. Arazi ve siyasi meselelerden olmak üzere bü de Ge
libolu şibhicezüesi üzerinde bü büyük kuvvetimiz bulunsun istiyorduk. Bunlar ona kuv
vetle şundan bahsediyorlardı : 

Gehbolu şibhicezüesi o kadar dardır ki üzerine kuvvetü bü top koymak ve onu çevüü, 
çevümez hemen boğazı kapamak demektü. Tahkimat yapmak gayri kabüdir. Bizim de kuv
vetli delüüniz Gelibolu şibhicezüesüıde kuvvet bırakmamız boğazlan kapatmak için değü, 
harbi umumide olduğu gibi, hariçten gelecek debarkman (deberguement) lara karşı müda
faa etmekti. Siz burayı işgal etmek mi istiyorsunuz? Yoksa boğazların işgalinden nü bahse
diyorsunuz? Tarzında mücadele ettik. Bunlar müttehit olarak noktai nazarlarını muhafaza 
ettüer. Bu arzettiğün mesaü, garbi Trakya'da garbi Trakya'nın hududu, Musul vüayeü ve 
Gelibolu meselesi doğrudan doğruya Yunanhlarla İngülzleri alakadar eden mesaüden idi. 
Yunanhlar mağlubiyetieri müteakip atüdıkdan soma, yeniden kuvvetlerini garbi Trakya'da 
süratle tahşit ettiler. Sulhun istinat ettiği ve kuvvetlerden tazyik ve tehdit saikleriden büi 
olmak üzere Trakya'da ahzı mevki ettiler. Diğer Musul vüayeti meselesi veyahut Gelibolu'da 
bü garnizon meselesi doğrudan doğruya İngülzleri alakadar ediyordu. Sulh müzakeratının 
leh ve aleyhinde icrayı tesü edecek olan İngüiz donanma ve kuvvetidir. Buna istinat edili
yordu. 

Arazi mesaüi olarak İtalyan işgali altında bulunan Oniki ada mesaüi vardı, ki konfe
ransta mevzuubahis olmadı. Böyle düşünülmüştü. Esasen işgalleri altındadır. Kâmüen 
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muahedeye dercetmek istemişlerdi. Bu kendileri için olmuş, bitmiş bir meseledir Müttefik
ler arazi meselesinde adalar, Suriye hududu ve Musul meselesini yekpare bir mesele ola
rak bize tasdik ettirmek istediler. Fakat biz bütün kuvvetlerimizi birisi üzerine, bir mesele 
üzerine temerküz ettirmek için diğer meselelere temas etmeksizin yalnız Musul meselesi 
üzerinde teksif ettik. Onun için heyeti umumiyesini bir günde bir celse halinde getirip de 
birden çıkarmağı muvafık görmedik ve nihayet de bunlarm birisini halledelim diye nihaye
te kadar meseleyi sürükliyerek mukavemet ettik. Diğer meselelerde de gerçi müttehit cep
he olarak gösteriyorlardı. Fakat hakikat bütün dünyaca malum olan yalnız Musul mesele
si için konferansın bidayetinden nihayetine kadar arazi mesailinde büyük mesele olarak, 
hahedemediğimiz büyük mesele olarak, hali ihtilafta kaldığımız malî ve iktisadi mesailde bi
dayetten itibaren bir çok esaslı meselelerde hah ihtilafta kaldık. Evvelâ, bu sulh muahede
siyle beraber borçlarımızın diğerleri beyninde fiilen ve hakikaten itminanbahş olacak bir 
surette taksim edilmesini teklif ettik. Onlar bize borçlarımızın taksimi hususunda füruğ ve 
eşkâlinde ve ciheti tatbikiyesinde daima bizi tatmin edecek yollardan ihtiraz ediyorlardı. 
Meselâ borçlarımız Berlin muahedesindenberi ayrılan memlekeüere taksim olunacakmış, 
fakat bunlar taksim olunmamış idi. Onun için taksim olunacağından hakikaten emin ola
lım. Şekil olarak senevi verilecek faizlerin taksimiyle iktifa ettiler. Faizlerin de sermayenin 
taksimi gibi taksim olunmasını bir mesele ittihaz ettik. Mali mesailden düyunu umumiye
ye ait daha bir takım şeyler vardır. Harp düyunu meselesi harbi umumi esnasmda yapdı-
ğımız borçlarımızın Suriye ve Irak'a taksimini kabul etmediler. Mali sebepden ziyade siyasi 
meseleyi ileri sürüyorlar. Mali sebepler, yani siz harbi umuminin mağlubusunuz, halbuki 
borçlarınızı bize yükliyorsunuz, bu nasıl şeydir? Biz de onlara iddia ediyoruz, ki harbi umu
miyi yapmış olan Osmanlı İmparatorluğunda Suriye ve hak dahildi. Bu İmparatorluk şim
di inkisama uğramıştır. O halde herkes borcunu alacaktır. Mesuliyet meselesini Osmanlı 
İmparatorluğu ile görüşünüz, onda Suriye ve Irak'ın Türkiye kadar mesuliyeti vardır. Bu, 
hah ihtilafta kaldı. Ayrılan memleketlerde Suriye'de Irak'ta devlete ait emlaki hususiye ve 
hazinei hassa emlâki bazı pek çok emlâk vardır, ki bunların Türkiye'ye ait olmadığmı iddia 
ettiler. Soma İstanbul hükümetinin yapdığı mukavelât, bunlarm tasdik edilmesini istedi
ler. Bunun için hali ihtilafta kaldık. 

Bundan başka olarak iktisadi mesail namı altında mali mesailden maada tamirat mev
zuubahis idi. Onların bizden istediği tamirat ve bizim Yunanlılardan istediğimiz tamirat. 
Müttefiklerle yapılan müzakerede asıl kasdettikleri mesaili esasiyeyi nazardan kaçırmak is
tiyor lar dı. 

Meselâ tamirat diye sarahaten ifade ettiğimiz bu kelime konferansın nihayetine kadar 
ifade edilmedi. Diyorlardıki harpte tarafeyn tebaası zarar görmüştür. Binaenaleyh tebaamı
zın zararlarım ödeyeceksiniz. Nihayetine kadar buna mukavemet etmek için harpten dola
yı tarafeyn zarar görmüşse yine tarafeyn ödesin. Nihayet münasip bir şekilde müttefikler 
tebaalarının zararlarım telâfi için tamirat bedeli olarak otuz milyon lira altın istediler. Ni
hayet bunu on milyon lira olarak talep ettiler ve bu parayı 1337 senesi zarfında ödeyece
ğiz. Senevi dokuz bin lira vereceğiz. Malî mesailden olarak borçların taksimi gibi bir de ta
mirat meselesi vardır. 

Müttefiklere vereceğimiz para Yunanlılarla bizim aramızdaki tamirata gelince; Yunan
lılar mendeketimizi işgal ettikleri esnada tahrip etmiş oldukları her nevi gerek alıp götür
dükleri, gerek öldürdükleri hayvanat ve her cins eşya ve zahire gibi vücuda getirdikleri 
maddi zararları âlelmüfredat heyeti mecmuasının esmanını tamirat parası olarak istedikki 
dört milyon altun para olarak istedik. Yunanlılardan biz istedik. Onlar gerek vaktiyle ve ge
rek bu zaman tehcir edilmiş olan Hıristiyanların emlâk ve arazisi olmak üzere el'an tediye 
etmekte oldukları masarif namı altında külliyetli para istediler. Bir çok münakaşaü siyasi-
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ye olmuştur. Bu, müttefiklerin istedikleri Türklerle Yunanfiların tamüat parasını yekdiğe
rine bağışlayacak şeküde Üade ettüer. Bunun da nüıayeüne kadar hâli ihtüâftayız. 

Sonra iktisadî mesaü vardır. İktisadî mesaüde belli başlı bü iki mesaili arz etmek iste
rim. Bizde ecnebi şirketier vardır. Eski Osmanlı kanunlarına göre teşekkül etmiş şüketler 
vardır. Bunların bü çok zararları olmuştur. Bu zararları, nasü bizim tebaalarımızın zarar
larını ödemeyi taahhüt edeceksiniz diyorlar ve bu şükeüere ait bütakım metalip dermeyan 
ediyorlar. Bunlar Türk tebaası hukuken Türk efradıdır. Bunlara herhangi bü meseleyi bey-
nelmüel bü ahitnamede, bunları kabul edebüüiz. Bunun lehinde ve aleyhinde delâü vardır. 
Meselâ diyorlarkl böyle size bırakalım; ama bunları Osmanlı kanunlarına göre teşekkül et
miş ve Türk tebaası olarak muhafaza edeceksiniz. Fakat burada mevzubahis olan sermaye 
bizim tebaam izm sermayesidü. Şimdi buradaki zararları vermezseniz doğrudan doğruya 
mutazarrır oluyoruz, dedüer. Türk tebaasının göreceği zararı nasü vereceksiniz, bunları da 
vereceğiz deyin. Münakaşa ettik. Noktai itüâfımız olan şudur ki biz, Türk tebaasma ait olan 
mesaüi burada konuşabüüiz. Diğer büyük mesele olarak şimendüerler vardır. Bu Anadolu 
şimendtferleri siz istimlâk iştira ettiniz, bunları bize devrediniz. Onu da böyle tarzı telâkki 
ettik. Bizi tekâfülü maliye altına sokarak yeniden kendüerinden borç alarak kendüerine ve
receğiz. Kabul etmedik. Mevcut olan şüketlerüı şeraiti üntiyaziyesüıi tadü ediniz bütakım 
imtiyazlar da vardır ki harbten evvel verilmiştir. Konuşulmuş muamelât tamam olmamış. 
1913 senesinde verilmiş vâsi imtiyazlar varmış ve bu imtiyazların şeraitini bugünkü şera
iti iktisadiyeye göre takip ediniz, diyorlar. Nihayetine kadar kaldık. Büyük mesafl grubun
dan olmak üzere malî ve kapitülâsyonlar mesaüi vardır. Kapitülâsyonlara ait olan mesele 
esasen adlî sistem üzerinde buhranlar vücude getüdi. Biz bidayetten itibaren herhangi iki 
devlet yekdiğerinin tebaası için mütekabüiyet esasma müsteniden mukavelât akdediyorsa 
sizinle onu akdederiz ve en serbest hükümleri de kabul ederiz. Bundan başka bü şey yok
tur. Onlar ona mukabil kapitülâsyonlar usulünde haksız olduğunu esas itibariyle kabul 
ediyor, ancak muvakkat bü devrei intikal lâzımdır. Onun içindüki sizin hükümetinizde bü 
çok sermayeler yerleşmiştü. Bu sermaye bu şüketler gefirken mevcut olan kapitülâsyonlar 
esasma istinat ediyorlar. Bu usul üzerine sermaye getiriniz dediniz, biz de sermaye getir
dik. Şimdi bu usulü kamilen kaldırıyorsunuz. Ne yapacağız. Sermaye isteriz. Onun için 
dört beş, senelik bir müddet kabul ediniz, bu dört beş sene zarfmda kalan bu ecnebi şü
ketler ya sizin yeni sisteminizi kabul ederler veya etmezler çeküip giderler, dedüer. Böyle zâ-
hüen mukni ve mâkul görülecek bü şekilde kapitülasyonları tadü ederek idame etmek is
tiyorlar. Velevki beş sene olsun adlî sistemde bidayetten itibaren esasü bü fark yaptilar. 
Konsoloslar mahkemesinden vazgeçtiler, bunun için de bütün adliyeye ecnebi hâkim, hiç 
olmazsa muayyen yerlerde ecnebi hâkim usulünü mübeyyin bü şey tekhf ettüer. Ecnebi hâ
kimin sansürü altında artık münakaşaya güdik. Bidayetten itibaren hususi içtünalarda tâ
li komisyonlarda, umumî komisyonlarda müteaddit defalar müzakere edüdi. Musırren dün
yaya karşı propaganda ettikleri şey budur ki, biz bunu teklü ediyoruz sizin usulü idareni
ze Türk hâkimi koymak, usulü adliyeyi ecnebüere teminat bahis bü hale koymak lâzımdır 
dedik, siz kabul etmediniz. Siz bize teminat veriniz bü usul teklif ediniz dediler. Biz, ecne-
büer için bü usul teklü etmeye hacet yoktur. Her memlekette ne ise usul o usul bizde de 
aynen cari olacaktır, esasım teklif ettik. Kapitülâsyonlar hakkmda bütün müttefiklere Ame
rika, Japonya düveli selâse ve diğerleri seslerini çıkarmıyorlar. Tabu yalandan alâkadar 
oluyorlar, ona şüphe yok. Nihayetine kadar hali üıtüâfta kaldığımız adlî sistemdedü. Onlar 
evvelâ hâkim dedüer. Soma hâkim vazaifini ita edecek müşavü dedüer. Müşavir namı ve
riyorlar. Fakat hâkim vezaifini gördürüyorlar, Mecliste bulunuyor. Mahkemede bulunuyor
lar. İlâmatın icraatına nezaret ediyorlar? Biz müşavüi usuli adliyemizde İslahat için, usuli 
adliyemizde mevcudiyetimiz itibariyle sırf İslahat memuru kabul etmiştik. İstikşafatinda 
baktımki bunu ortasında kabul edersek, ötesini kabul edemeyeceğiz. Bu meseleyi kapata-
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mayacaklar. Ancak nihayet çalıştılar, biz de nihayete kadar bunun üzerinde çalıştık. Adlî 
müşavirler istihdamı suretiyle bir sureti tesviye bulmayı teklif ettim ve son tekliflerini söy
lesinler. O son teklif üzerinde bir sureü hal bulmaya çalışalım. 

Malî kapitülâsyonlar müzakeratı müsait bir surette ilerledi. Onlar esas itibariyle çok 
şeyden vaz geçtüer. Gerçi hali itdafta birtakım noktalar kaldı. Umumiyet itibariyle malî ka
pitülasyonlardan vazgeçtikleri kabul edilebüir. 

Bir de ecanibin ikametine vesaireye ait mukavelat vardır ki bu mukavelât güzel ve mü
sait bir surette hal olunmakta iken vaz geçtüer. 

Bu umumî tabloyu ikmal için bir de Ticaret mukavelesinden bahsetmek isterim. Evve
la esas olmak üzere İstanbul'da evvelce mer'i olan % 1 1 , % 15 Gümrük Resmini % 15'e ib
lağ ederek beş sene müddetle mer'iyetini teklif ettiler. Bu uzun uzadıya münakaşa olun
duktan soma, tarife esası üzerine diğer bir ticaret mukavelesi esası üzerinde müzakerata 
başlandı bir çok maddeler üzerinde mutabakatı efkâr hâsü olmuştur. Fakat kararı kafiye 
iktiran etmedi. Şimdi şu haleti ruhiyeye göre konferans nihayetine doğru giderken gerek 
arazi mes'elesini kapitülasyonlarda mali ve iktisadi mesailde hali üıtüafda olduğumuz hal
de ayrı ayrı haüetmişiz. Bunların heyeti mecmuası bir anda müsaveme olacaktır. Bu mü-
saveme neticesi ne olacak kimse bilmiyor. Müttefikler bütün mesailin birden müzakere edi
lerek müsaveme edümesi şeklini heyeti mecmuasını bir muahhede projesi şekline koyup 
vermeyi teklif ettüer. İlk tertibleri şudur : Bu muahhede projesini verecekler, soma gıyaben 
kabul ediniz diyecekler. Bizi bu muahhede projesini alarak buraya gelmeyi tevlit edecekler. 
Bu şimdi mevcut olan muahhede projesi o muahhede projesini tertip ettiren esas plan, hiç 
kimse inkitaı yalnız kendi meselesinden dolayı vukua gelmiş addettirmesin. Bu reddoluna-
cak olursa heyeti mecmuasiyle mücadele olup ta inkıta olursa, mesuliyeti kendüerine at
fettirmesin. Belki Musul meselesi üzerinde, şunda bunda inkıta oldu diyerek bizim noktai 
nazarımızdan hiç bir mesele halledümemiş, olanların noktai nazarından mesuhyet ya İngi
liz'dedir ya şundadır ya bundadır. Tarzında dolandıracaklar. Muahhedeyi gördükten soma 
baktıkki ol zamana kadar konuşup haüedümiş olan bazı mesaü tadü edümiştir. O zamana 
kadar konuşup da hali üıtüafda kaldığımız bazı mesaü müttefiklerin noktai nazarı olarak 
ithal edilmiştir. O zamana kadar hiç konulmayan şey açıktan ithal edümiştir. Biz mahalli 
bü yerde imtiyazat verecek olursak düyunu umumiye Meclisi bunun hakkmda beyanı fikir 
edecek gibi değüdü. Müsbet bü neticeye varmak için yapümış bü tertip değüdü. Büakis 
muhakkak bü inkıta tahmin ederek, mümkün olduğu kadar çok mületi aleyhimize tahrik 
edecek mesaü olarak ithal etmişlerdü. Meselâ; adlî mesaüde diğer meselelerden müteferri 
mukavelatta teklif ettikleri mevad alelıtlak diğer bitaraf mületlere de şâmü olduğunu üân 
etmek istiyorlardı. Gerek mesaüi iktisadiye ve gerek mesaüi maliyede diğer devletler daima 
müzakereye iştirak etmek istedüer ve biz daima muhalefet ettik. Konferansa güemedüer. İş
tirak edemedüer. Bazı devletlerle hah harbde bulunuyoruz. Onlarla sulh temin etmek için 
gelmişizdü. Biz cihana ait bü arazi var da onu temin edeceğiz, böyle bü matkabımız yoktur. 
Böyle bü mesele de yoktur? Kim bizi mesul etmek istiyorsa, onu mesul yapmak için gelmiş-
lerdü. Bü çok devletlerle, gerek kapitülasyon işleriyle ve gerek diğer mesaüde tatmin edile
cek tadüât yapıyorlar. İnkita olacak olursa şu veya bu bütün mUletlerüı ve bitaraf devletle
rin hukukunu temin etmek için keenne hasbetenlülâh silaha sarümışlarmış tarzında pro
pagandaya başladdar. Bunları görüyor ve buna mukabü biz de müdafaamizi yapıyor ve neş
rediyoruz. Efkârı umumiye müşevveştir. Yani bunlar böyle demekle teveüüt edecek netayi-
ci tatmin etmek istiyorlar. Biz ayırıyoruz ve bütün gürültüleri vuzuhuyle beraber şundan 
ibarettir diyoruz. Bütün bunları cesaretle, vuzuhla üade ettikten soma manevralar düşü
yor. 
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Şimdi muahhedeyi yukarda arzettikten sonra, bu muahedeyi son şekil budur diye An
kara'ya götürmek muhakkak inkita, muhakkak harbdir dedik. Niçin dedüer? Çünki çok 
ağudır. Büirsinizki bunun bir çok mevaddı üzerinde konuşulabdir, dedüer. Biz Ankara'ya 
böyle bü muahhede Ue gidersek ve buradaki mevad üzerinde konuşulmak için vaz olun
muştur dersek buna kimse inanmaz, dedik. Lâf götürülür mü? Binaenaleyh bu behemehal 
inkitadır ve behemehal harbdü dedik. Şimdiye kadar bü çok şeyleri konuştuk. Onların hu
lâsasını veriyoruz. 

Bü de heyeti umumiyesi üzerüıde konuşulan parça parça meseleleri büleştü-mişsiniz-
dü. Onun üzerüıde de konuşabüüiz, dedüer. O zaman müttefikler arasında bü manzara hâ-
sü oldu. Ar alarmda verecekleri karar daha mevkü tatbika konmazdan mukaddem sallandı. 
Fakat İngÜizler tuttular orada beyanname verdüer : Nasü şeydü bu muahhedeyi imza et
meden neşrediyorsunuz ki muahhedeyi verecekmişsiniz ama üzerinde tesüi de kalmıyor, 
dedüer. Fransızlar bunu tekzip ettüer. Müttefikler daima hangi mesele bizim iÇin diğer me-
safiden daha mülhemdü ve nihayet hangi meselelerin diğerlerinden daha ziyade ehemmi
yeti vardır? Bunu anlamağa ehemmiyet veriyorlardı. Halbuki Üade ettiğim, teşrih ettiğim 
muhtelif mesafi kendi sahasında hayatî ve değerh olduğu ve hiç fark göstermediğimiz için 
umumiyeüe zan edüiyordu ki memleketin dahilinde taalluk eden malî ve iktisadî mesaü ni
hayet bizim için haizi ehemmiyet olmıyabüir. Bunları kabul ettirebilüler zan ediyorlardı. 
Herkesi kendi fikri üzerine mütalâaa dermeyan ediyordu. Yalnız devletler inkıta vaki oldu
ğu takdüde harbi fülen deruhte etmek netayicinden dolayı, meselâ ingütere inkitaın kendi 
meselelerinden dolayı olmaması için muharebe ederken yalnız kendi işlerinden nâşı muha
rebe etmiyor, bütün devletlerin menafii için muharebe ediyor manzarasını vermek için, son 
derece takyit edüiyordu. İngüiz Murahhası Ue bu muahhede projesi hakkmda görüştüm ve 
dedim ki, muahhede projesini gördüm ve resmen de vereceğiz. Bu muahede projesi muhak
kak inkitai tevlit edebilü. Şimdi bunun üzerüıde, bazı mesaü üzerüıde anlaşmak kabü ol
duğunu ihsas ettüdüer. Ne ise o şekü görelim dedim. Bundan maksat; muahhedenin heye
ti umumiyesi üzerinde kabüi istihsal olan azamî şekü beUl olduktan soma takyit edelim, 
onların yapacakları feragatları yaptıralım muahhedeyi alalım getüelim. Bunu his ettüer de-
düerkl; yani bu kadar sarahaten bunu söyledüer : Muahhedeyi Ankara'ya götüreceksiniz, 
bunun üzerinde bü takım tadUat yaptıktan soma imza edümezse hepsini yırtarız. Şimdi 
bunun üzerinde tadüât olacak mı olmıyacak mı? Bunun üzerüıde konuşalım denüdl. Bu 
esas olduğu zaman muahhede resmen verildi ve müttefiklerin her büi ayrı ayrı söz aldı, res
men ve alenen bü çok ağır beyanatta bulundular kabul etmek, ellenen üân etmek lâzımdır. 
Sulhu âlem için bunu kabul etmek elzemdü, dedüer. İki gün soma da İngüiz heyeti hare
ket edecekti. Muahhedeyi aldıktan soma biz, Türkiye haricinde kalacak olan memleketier 
hakkmda noktai nazarımızı bü daha Üade ettik. Bü tfadem var, onu söyüyeceğün dedim. 
Meselâ Mısır, Suriye, hak vesaüe vesaüe bu memleketlerin ahalisi kendi mukadderatına 
hakim olmak için. 

NEBİZADE HAMDİ BEY (Trabzon) - Paşa Hazretleri Musul buyurdunuz. Sehven midü. 
(Hayır Mısır'dır sesleri) 

İSMET PAŞA (Devamla) - Bu memlekeüerüı istiklâli uğrunda fedakârlık etmiş olanlar 
için affı umumî yapdsa çok iyi olur, dedik. Muahhedeyi bize verdikleri vakit bü çok propa
ganda yaptılar. FUan böyle böyle olmuş, Ermenüer şöyle olmuş. Bü çok şeyler söyledüer. 
Bu muahhedeyi şimdiye kadar konuşulmuş olan muhtelif mesailin hulâsası ve levhası ol
mak üzere alıyoruz. Bunu mütalaa için en aşağı bü hafta zaman lâzımdır. Bü hafta soma 
mütalaamızı arz ederiz dedik. Hususi bü celse yaptılar ve soma İngüiz murahhası dedikl 
şahsî olarak size bü mazeret arz edeyim. İngüiz hükümeti memleketinin bütakım hususa-
ti için kendisinin daha ziyade burada kalmasını muvafık görmiyerek bir an evvel azimet is-
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firarında bulunduğunu söyledik. Bu çarşamba günü oluyordu. Cuma günü hareket etmek 
için her şeyi takarrür e t tüm iştir ve her şeyi hazırlamıştı. Şimdi daha muahhede üzerinde 
çalışıpta cevap vermek için müsaade istiyorsunuz, arkadaşlarınız çalışkandırlar. Daha iki 
gün tehir etmekle çıkarabilüler. 

Hal edelim ve bitüelim dedüer. Cevap verdim; üç dört gün içinde değü bü iki saat için
de büe hal etmek için sarfı mesai ederiz. Fakat bu muahhedede kabüi tadü olan nedü ve 
ne dereceye kadar kabüi tatbiktir? Bu üç dört gün içinde bü büimizle temas ederek kara
rımızı vereceğiz. Fakat zan etmiyorum ki, bu maddeten üç dört gün içinde hal olunabüsüı. 
Binaenaleyh, sizin hususi ve şahsi vaziyetinizi nazarı dikkate alarak şunu söyliyebUiriz ki 
üç dört gün içinde mütalaa için sarfı mesai ederiz. Fakat üç dört gün içinde cevap verece
ğim kaydma bağlan amam. Mümkin olduğu kadar bü haftayı maddi olarak kaydetmeyi mu
vafık görmüşümdür. Mümkin olmazsa mes'uüyet deruhde edemem şeklinde ayrıldık. Bu 
pazartesi günü oldu ertesi Pazartesi günü de gidecekleri, Perşembe günü bü Boğazlar kon
feransı olmuştur. Öğleden somaya kadar onunla uğraşük. Perşembe günü öğleden sonra 
İngüiz mmahhasiyle görüştüm. Orada Üade ettiği büyük mesaüi saydım. Şöyle bü takım 
mesaü var. Arazi mesaüi. Böyle mesailde nasü anlaşacağız. Bu mesaü olduğu gibi duruyor. 
Bü defa bu mesaü üzerinde, ana hatlar üzerinde esash ihtilaflar var. Bunlar var. Bunlarda 
anlaşırsak teferruatında maddelere tevafuk eden şeylerde de anlaşabümek kabüdir. Bü de
fa esasda ihtflaf vardır. Nasü anlaşılır, dedim? Arazi meselesini açtilar. Ben de bu mesele 
üzerinde İsrar ettim. Çünki o arazi meselesi kendüerine aittir. BÜahare adlî, malî, iktisadî 
meseleler üzerine taaüuk eden bü takım mütalattan sonra ve tarafımızdan bü tarzı hal gös-
terüdikten sonra, diğer muhtelü mesaü üzerinde çaüşacaklarmı ve müttefikler tekrar vaz 
edecekleri bü takım mevaddı söyliyecekler. Ben de pek âlâ dedim. Bu Cumartesi günü ça-
ğırdüar, yapacakları son şeyleri söylediler. On beş nülyon altm istiyorlar. On iki müyon li
ra altına kadar üımişlerdü. Borcumuzu sermaye üzerinde taksim etmelerinden vaz geçiyor
lar. Esas üzerine kabul ediyorlar. Esas üzerinde muahhedeyi değiştiren ve hasredüen bü 
iki noktadadır. O da Trakya'da Tahaddüs eden askeri mesafi vardı ki ondan da vaz geçtik
lerini büdüdüer. Cumartesi sabahı 24 saate kadar cevap bekleriz, dediler. Bundan başka 
bü şey yok mudur dedik? Cevaben yoktur, dedüer. Şimdi bu muahhedeyi aldım tetkik et
tim. Neticei tetkikatımda gördümki bü iki noktayı tadü etmişler. Bizden tamüat parası is
tiyorlar arazi meselesine gelince onu da olduğu gibi muhafaza ediyorlar. Mali meselede biz
den para istiyorlar. Fakat Yunanlılara verdümiyorlar. Soma iktisadi meselede şimendtfer-
ler, şükeder ve diğer imtiyazat olduğu gibi muhafaza edüiyor. Cumartesi günü öğleden son
ra vaziyeti bu tarzda müzakere ettik. Meseleyi muhakkak bü inkitaa sevk edenler yüzün
den bü harp çıkarsa, meselâ İngÜizlerle, Fransızlarla vuruşacağız. Onlar Dünyanın mesa
üi hukukiyesini hal için uğraşıyorlar tavrım takınmışlardır. Her esas noktada tamamen ha
il ihtüafda olarak geçerse ne gibi fedakârlıkla şu vaziyeti kurtarmak çarelerini düşünüyor
duk. Geldiğimiz zamanda cereyan eden şu mesaflin hepsinde hali ihtilaf meydana gelmiş
tir. Binaenaleyh heyeti mecmuasmı ret edeceğiz. Bu da kâfi değüdi. Bu muahhedenin ne
resinden, tutarak diğerleri istikşaf edfiebihr. Binaenaleyh inkıta olursa ve bundan harp çı
karsa bütün cihan efkârı umumiyesine hitaben Türkler hiç bü şey'de uyuşmak fikrinde de-
ğüdüler. Bidayeten ne söylemişlerse, nihayetinde onu İsrarla kalmışlar, bü eseri hal göster-
memişlerdü ve bunlar söz yapmak için gelmemişler. Kendi şartlarım bize dinlettirmek için 
gelmişler tarzında bü propagandaya mahal vermemek lâzım ise büe, her millet bunun ne 
gibi avanül tesüüıde inkita olacağmı cihan efkârı umumiyesine karşı aranılacak mühim bü 
noktadır. İkincisi, şu ve ya bu şeküde bü takım usullerle meseleyi hal etmeye imkân var 
mıdır. Bunun için esaslı bü istikşaf yapmak lâzımdır. Bu da ancak cihanı alakadar den 
mesafil araştırarak hâl etmek lâzımdır. Binaenaleyh Cihanı alakadar eden boğazlar, akalfi-
yeüer, tabiiyetler meselelerini hal etmişizdü ve mületlerüı münasebatı ticariyeye gümeleri 
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esaslı bir surette derlemiştir. Bir takım mesaili araziye vardır ki şark'da, garp'te bu mesa
ili Araziye, münhasıran istilayı arazi idi ki orada Musul meselesi idi. İnkitaı bu mesele üze
rine hasredilmemek için bunu muahhedenin imzasından bir sene sonra İngilizler ile ara
mızda hal etmeyi kabul ettik. Trakyada Yunanlıların silah ile hal edecekleri tarzında yapı
lacak propagandaya mani olmak için 1901 hududunu kabul ederiz, dedik. Bu şekilden 
soma mesaili maliyede, tamirat meselesinde bir takım maddeler kabul ederiz, fakat mesa
ili iktisadiyeyi de kamilen ihraç etmek şartile müzakeresine devam ederiz dedik ve şimdiye 
kadar üzerlerinde muvafakat-ı efkâr olan mesaili bir araya topladıkdan soma, onu bir ta
rafa bırakarak muvafakati efkâr olmayan diğer mesail üzerinde müzakereye devam oluna
rak bir şeye varılabilir, hal olunabilir veya olmaz. Hakiki ve ciddi istikşaf olmakla beraber, 
kendimizi kabul veya inkita halinde bağlamak için bir hatvei umumiye üzerinde kalmak 
icabediyordu. Zira bir kısmım kabul etmedikleri taktirde hiç bir kayıt altında değiliz demek 
hakkım haiz olabilmekhğimiz için idi. Bunu da nitekim Pazar sabahı söyledik. Arazı mese
lesinde bir sureti hal göstermemişlerdir. 

Kapitülasyonlara gelince, noktai nazarımızda musirriz. Adh mesaile gelince; diğer mil
letler gibi ve sizin kabul ettiğiniz gibi adli icraata müdahele etmemek şartile, adh müşavir
ler bulunmasını teklif ettik ve bu teklifimiz de asla sulh hâkimlerine taalluk etmeyen bir şe
kilde idi ve bu suretle mukabil tekliflerine öğleden evvel cevab verdikten sonra, bir iki saat 
içtima ettik, müzakereye başladık, yeniden bazı şeyler teklif ettiler. Meselâ tamirat mesele
si soma onlardan alacağımız gemi bedeü, biz bunları kabul ettirmek için iddia ediyorduk. 
Onlar vermiyorlardı ve gemileri harbe girmiş ganaimden addediyorlardı ve sizin alacağınız 
yoktur, diyorlardı. Biz de alacağız diye iddia ediyorduk, onlar vermiyorlardı. Ondan soma 
hiç bir taahhüdümüz yoktur, diyerek ayrıldıkdan soma ikindiye doğru İtalyanlar Amerika
lılar bizim heyeti murahhasamızın bulunduğu daireye geldiler. Kapitülasyonlar meselesin
de iktisada ait bir iki maddede çıkaralım dediler. Bu çıkarılan madde imzasında altı ay son
ra müzakeresine devam etmek şartiyle. Bittabü biz de olmaz dedik. Muahhede yarımdır. 
Kamilen çıkacak tamam olacaktır. Sulh olacak İstanbul'dan çıkılacaktır, dedik ve bir taraf-
dan da mali komisyon vazifesine devam edecektir. Vaktin dar olması sebebiyle tasvib etti
ğimiz dakikada İngiliz heyeti hareket etmiştir. O gün düşündüler, dedilerki kapitülasyon
lar yüzünden Lozan Konferansı inkita etmiştir. Ecanibin Türkiyede oturması ve yaşaması 
için Türklerden teminat istedik, vermediler, İnkita hasıl oldu. Güya, dünyadaki bütün eca-
nib Türkler aleyhine düşman olacaktır. Böyle düşündüler. Türkiyeyi başdan aşağı tecrübe 
ettikden sonra, baki kalanı soymak istediklerinden inkita olmuştur. Bankerler harb etmek 
istiyorlar. Biz böyle, bil mukabele, bunu ilân ettik. Pazar günü akşam üzeri herkesin asa
bı alabanda, herkes bir sureti hal ve çare arıyor ve bulmak istiyor. Fakat mes'ele bitmiştir. 
Her taraftan mesaili maliye ve İktisadiyemiz üzerinde şiddetli neşriyatta bulundular. 
Vaz'iyet nedir? İngiliz heyeti ayrıldıkdan soma Pazartesi sabahı Fransız murahhasiyle te
mas ettik, hareket edeceğiz dedik. Vaziyetin tenvirini müttefiklerden beklediğimi söyledim. 
Çünki dedim, hususi bir vaziyet vardır. Aramızda akdedilen Mudanya mukavelenamesi 
mucibince sulh konferansının halline kadar mütareke halinde bulunacaktık. Şimdi eğer 
konferans inkita etmiş ise, Mudanya mütarekenamesi mündefi olmuştur ve tarafeyn ser
bestli harekâtım iktisab etmiştir. Böyle midir, dedim. Hayır değildir, dediler. Sizce mesele 
nasıldır dedik? Ben inkita cmetine gitmedik, bu işi müttefikler yaptılar, dedim. Biraz görüş
tük, konferansın inkitai hakkında bir tebliğ olmamıştır. O halde konferans nazari olarak 
devam ediyor, vaziyet tavazzuh etmiştir. 

Mucibi inkita olan meseleye gelince; siz ne istiyorsunuz? Dedim ki, ben bunu söyledim; 
mesaili iktisadiye kamilen çıkarılsın ve diğer malum olan mesaili görüşelim ve diğer muva
fakat hasıl olan şeyler üzerinde sulh yapalım. Onun üzerine ayrıldı gitti. Bizim heyeti ora-

558 

TBMM KUTUPHANESI



da bir müddet daha oturması için israr ettiler. Fransız heyeti murahhasası hareket etmiş
ti. Çarşamba günü ben de hareket edeceğim, dedim. İki esaslı nokta tezahür etti : Konfe
rans inkıta etmemiştir, talik olunmuştur : Diğer noktada herkes son celselerde ben şundan 
vaz geçeceğim, sen şundan vaz geçeceksin diye bir takım sözler söylendi. Türkler talep et
tikleri şeyleri, kabul ederiz, kabul etmeyiz; taleplerini kağıt üzerinde tekrar etsinler derüldi. 
Amerikaldar tavvassut ettiler. Biz konferansı toplarız, siz bunu kabul ederseniz, dedüer. Biz 
noktai nazarımızı yazdık, dedik. Eğer o noktai nazarınızda sabit iseniz, bunu da yazınız, im
za ediniz. Ondan soma tavassut ederiz dedi. Bunun üzerine anladıkki bizden bir taahhüt 
alarak vaziyeti tetkik etmek istiyorlar, imtina ettim, biz teklifatımızı dermeyan ettik. Mütte
fikler tarafından bir cevabınız varsa veriniz, dedim. İtalya Heyeti de hareket etmiş idi. De-
düerki, biz yalnız murahhaslar gideceğiz, heyeti burada bırakacağız, siz de kaimiz. Murah
haslar gitti, diğerleri de gittüer; biz niçin duralım, biz de gidelim denüdi. Vaziyet halledüe-
büdiği kadar hal edümiştir. Ortada bir muahhede vardır. Bu muahhede üzerinde ne tatilat 
yapümıştır ve ne de yapılması memuldur. Biz hiç bir taahhüde girmemişizdir. Bunu safa-
hatiyle gidip hükümete ve Meclise görüşmek lâzımdır diye biz orada bu karan verdik. Şim
di artık onların taahhüt tekliflerini kabulden imtina ediyor ve memlekete gelmiye çalışıyor
duk. Müttefikler ise vaziyet inkişaf ettikden sonra artık bunu imzalı bir senede bir an evvel 
vardıralım ve Türkleri bir kayıt altmda bulunduralım zihniyetinde göründüler. Hâsılı Sah 
günü İtalya ve Amerika heyetleri de gittüer. Çarşamba günü sabahleyin de ben hareket et
tim. Onlar birer kâtib bırakmışlardı. Ben de bir iki kâtib bıraktım. Konferans nazari olarak 
devam ediyor. Mütebaki heyet kâmüen hareket etti. MUanoda italyan Heyeti müşavirlerin
den birisini bırakmıştır. Eğerki noktai nazarınızı muhafaza ediyorsanız mesaüi iktisadiye ve 
maliyeye bir sureti hal bulalım dedi. Fakat bu defa böyle büyük komisyonlar halinde değü, 
her devletten birer müşavir üe hal edelim dediler. İtalyanlar biraz da telkin yapıyorlardı. 
Mesele uzar ve bir takım ihtilafat olur ve bu ihtüafat Üe sarfedüen mesai kâmüen heba ol
muştur. Bir harb çıkar, yeni bir şey çıkar, bir vaziyet hasü olur, Köstence yolundan gelmiş
tim. Romanya hükümeti mütelaşi görünüyordu. Tavassut etmek istedi ve dedüd, eğer ka
bul ettiğiniz ve etmediğiniz maddeleri bize söylerseniz, biz müttefiklere tebliğ ederiz. Belki 
tekrar toplanmak için imkân bulunur. Hatta evvelce imtina ettiğim gibi; müsaade ediniz, 
biz diyelimki sizin tarafınızdan İsmet Paşa üe görüştük. Son celsedeki maddeler kabul edü
miştir. Şu maddelerin şu tarzda kabul edümesini istiyor. Şu tarzda şu maddelerin tadüini, 
ihracını talep ediyor, diyerek size atfen biz yazmış olalım, siz yazmayın dediler. Muvafakat 
edümedi. Lozan Konferansında bir çok şeyler görüşüldü mesele talik edüdi. Herkes merkez 
hükümetine gitmiştir. Ben de yoldayım, merkezi hükümete gidiyorum. Hükümetimle tema
sım yoktur. Merkezce benim talimat almadıkça bir şey yapmak imkânım yoktur, esasmda 
kaldım. Soma İstanbul'a geldiğim zaman üç devletin komiserleri ayrı ayn geldüer, ziyaret 
ettüer. Evvelce arz ettiğim şeyleri derhatır buyurursanız, Şüphe içinde daha kızdırırsanız 
muahhedeyi bazı tadilatla imza ederiz, götürürsünüz ve yahut olduğu gibi götürürsünüz, 
üzerinde bir şey konuşmazsınız ve götürürsünüz, hükümetinizle görüşürsünüz. Bu deni
len şeyleri şayet konuştukdan sonra kabul etmiyecek olursanız imza etmezseniz artık bu 
muahhede mevcut değüdir demişlerdi. Artık İstanbul'da Muahhedeye son zamanda bir çok 
mevad koymuştuk. O mevad üzerinde sebat ediyoruz. Kabul etmediğiniz şeylerin üzerinde
ki teklifatınızı biliyoruz. Mesela bir kısım mevadın ihracı gibi bunlara bir sureti hal bula
lım. Muahhedeyi olduğu gibi imza etmek elinizdedir. Müteallik ve bazen mütenakıs cümle
lerle muahhede henüz meydandadır. Bir sureti hal bulunuz, bulalım tarzında tebhgat yap
mak istedüer. Her birisini ayrı ayrı Lort Cürzon'dan İngütere Hariciye Nazırından ayrıca bir 
telgraf tebliğ ediyorlar, bir çok meselede Lozan'da anlaşdık; fakat daima Türkiye heyetine 
karşı itibar ve ihtiramımızı muhafaza ettik, muahhede meydandadır. Bir çok mesaü konu
şulmuştur. İmza edümesi tarzında tebligat yaptilar. Bunların hepsinde sarih bir vaziyet al-
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makdan içtinap ettim. Tabii şimdi son vaziyet şudur ki, muahede elde mevcut olan şekliy
le herkesin bütün talebleri içine yazarak bir hülâsa hamidedir. Bunun üzerine şifahî mü
zakere açılmış ve müzakere edümişti. Mesela tamirattan şu tarzda vaz geçmek bir de vak
tiyle bir teklif yapmışız ki mesiali maliye ve iktisadiyeyi çıkaralım muahhedenin mütebaki
sini kabul edelim. Ret etmiştik. Hiç bir teahhüdümüz olmayarak bu mevcut olan muahhe
de üzerinde ne tadüat yapılmış ve nede yapılması ümit edilmiştir. Böyle bir vaziyet içinde
yiz. Hükümete vekülere de bu tarzda vaziyeti teşrih ettim. Şimdi biz bir defa muahhedeyi 
madde madde hükümette mütalaa ederek heyeti umumiyesinden bir fikir hasd ettik ve va
ziyeti mütalâa ederken muvafık bir karara varmak ihtiyacındayız, ondan soma Meclisi Afi
ye bu şeküde arz olunacaktır. Eski muahhede sureti tercüme olunmuş ve Meclis mazbata
sında tab olunmaktadır. Demekki bü iki gün zarfında azayi küam da bunu mütalaa ede
ceklerdir. Heyeti umumiyesi görüldükten soma takip olunması lâzım olan hatü hareket 
hakkmda Meclisi Âliye teklif at yapacağız. Meclisin vereceği karar hatü hareke türüz olacak
tır. Bu günkl vaziyet kâmfien takip ettiğimiz vaziyetin inkita etmiş ve meçhule, suya düş-
düğünü tavzih noktai nazarından vaziyeü tenevvür içindir. Taahhüt ettiğimiz bü şey yok
tur. Hiç kimse bize şunu verdiniz, bunu verdiniz diye isnat edemez. Ne karar verirseniz 
kimse bü şey diyemez, onu serbestçe tatbik ederiz. Mesele bundan ibarettir. 

NEBİZADE HAMDİ BEY (Trabzon) - Reis bey müsaade ederseniz bü şey sual edeceğim. 
Paşa hazreüerinden. 

REİS - Efendim müsaade ederseniz on dakika teneffüs etmek üzere celseyi taül ede
lim. 
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21 Şubat 1923 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman S u n Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celsei açıyorum efendim. Buyurun Paşa Hazretleri. 

İSMET PAŞA (Hariciye Veküi) (Edüne) - Trabzon mebusu Afi Şükrü Beyefendi söyledi-
lerki bizim teküf olduğumuz şu muahhede tatbik edilmiş olsaydı Trakya ve İstanbul derhal 
tahliye edüecek mi idi. Yoksa Musul mes'elesinin halline kadar işgal altında mı kalacaktı? 
(Eşitemiyoruz sesleri) Bü defa daha konferansın ortasmda şöyle bir ihtimal mevzuu bahis 
olmuştu. İngüizler tasrifim etmişlerdi ki mukadderatı sulhiyeden bü takım prensipleri, 
esaslı noktaları bü kere aramızda takarrür ettirelim. Soma bu tekarrûr eden prensipler 
üzerine ayrılalım. Konferans bu mevadı esasiye üzerine muahhedenameyi mütehassıslara 
tanzim ettüsüı. Yani evvela anlaşacağız. Şark hududu şöyle olacak, garb hududu böyle ola
cak. FÜân mes'ele böyle olacak diye başlıca mesafi üzerüıde uzlaşacağız. Bü kâğıt üzerine 
yazacağız. Muahhedeyi ve bütün mesaüi hal etmek için nihayetine kadar beklersek çok za
man geçer. Bunları komisyona mütehassıslara, Hukuk müşavirlerine bırakalım. Onlar mu
ahhedeyi tanzim ederler ve konuşuruz. Konferansa başladığımızdan üç hafta soma ve ya
hut bü hafta soma sulh için şu ve ya bu şeküde bü sureti hal bulalım. Mukaddematı sul
hiye yapalım. Mütebakisine devam edelim ve yahut hepsini bitirelim. Tam bü sulh yapa
lım, dediler. Bunun üzerine her ikisini düşünebüüiz, dedim. Şu şartlakl her neyi imza eder
sek sulh tamam olmalı. İstanbul, Gelibolu ve Boğazımız tahliye edümeli. Biz daima bu nok
tayı müdafaa ettik. Onun için tekfifatımızda mütaleatımız da sulh olur olmaz hiç bü şey'e 
hacet kalmaksızın tahliye temam olsun. Sulh temam olsun, noktai nazarını takip etmiştim. 
Demin de arkadaşlara söylemiştim. Mesaüi iktisadiyeyi hariçde bırakalım dediğimiz zaman, 
muahhedeye bü madde üâve edelim ve altı ay zarfında bunların müzakeresine devam ede
lim, dedüer. Ben o zaman itiraz olarak dedimki : O zaman muahhede temam olmaz, bun
ları çıkarmalıyız ki muahhede temam olsun. Tahliyeye murat etmiştim. 

Konferansda "Meriç boyunun gayri askerî bü hale sokulmasmda mahzur var mıydı?" 
diye Trabzon mebusu Nebi Zade Hamdi Bey efendi soruyorlar. Müsaade buyurursanız 
muhtelü devletlerin vaziyeti siyasilerini de bü iki kehme Üe izah edelim. 

Aynı zamanda Rus Heyeti murahhasası Ue bizim hey'eti murahhasamız arasında ki 
münasibata dair suale de cevab vereceğim. Rus Hey'eti murahhasası de bizim heyetimiz 
başdan nihayetine kadar daima dostane bü temas ve münasibet halinde bulundu. Cereya
nı ahvalden, gerek vaziyeti siyasiye ye ait olsun ve gerek sulh konferansına müteallik ol
sun, yekdiğerünizi haberdar ederdik ve dostane ayrıldık. Biz, boğazlar mes'elesinde bü çok 
mücadele ettikten soma Boğazların tahkim edilmemesini ve sefaini harbiyenin serbest ola
rak mürurunu kabul ettik. Halbuki Rus hey'etinin noktai nazarı esas itibariyle Boğazların 
tahkim edilmesi ve kapalı olması zemininde idi. Onun için Boğazlar mes'elesinde aramızda 
ihtilâaf vardı. Bu ihtilâf nihayete kadar daim olmuştu ve zaruridü. Diğer münasibatı siya
siye ve münasibatı umumiyede anlaştık. Fransız Hey'eti mesaüi muhtelüe arasında Anka
ra İhtüâfnamesine istinaden ve Ankara üıtüâfnamesüü muhafaza ederek Suriye hududunu 
muhafaza etmek esasım takip etmiştir. Mesaüi Maliye ve iktisadiyede alâkaları ve menfaat-
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leri ziyade göründü. Gerçi hususi muahhedatta hal olunmayan mesaili Maliye ve İktisadi
ye üe diğer müttefikler de aynı derecede alâkadardır. Fakat kendileri daha ziyade alâkadar 
görünüyorlardı. 

Kapitülasyon mesaüüıde de musü görünmüştür. İtalya heyeti bize ait olan mesaüde ve 
bühassa kapitülasyonlarda alakadar oldular. Kapitülâsyonları ütizam ve terviç ediyorlardı. 
Meclisi Âlice malumdur ki Ankara İtilafnamesinde bu gibi mesaüde kapitülâsyon mesele
sinde ve saü mesaüde Fransızlar bütakım şeyler taahhüt etmişlerdü. Bu şu muahedena-
mesinde de kapitülâsyonların ilga edilmesine diğer müttefikler razı olduğu halde kendileri 
de razı olacaklarını taahhüt etmişlerdi. Şimdi burada kapitülâsyonlar m ügasım esas itiba
riyle kabul ediyoruz. Fakat sözlerimize intikal lâzımdır, şeklini muhafaza etmişlerdü. Her
kes kendisine ait olan mesaüde yakın bü menfaat, yakm bü alâka gösterdikleri halde di
ğerlerine ait olan mesaü mevzuubahis olurken Japon Heyeti sureti umumuyide Büyük Bi-
ritanya noktai nazarını terviç ettüer. Asü İsrar edüen kapitülasyonlardır. Onlar bü devre 
üntikal şeklinde behemehal lâzımdır, diyorlar. Romanya konferansında yakinen alakadar 
olduğu mesele Trakya'ma gayri askerî olması meselesidü ve bu yönde alaka göstermiştir. 
Bü de boğazların açüması üe alakadar olmuştur. Siyaseti umumiyesüü arz ediyorum. Ta
bu ekalliyeüer meselesinde kendüerine ait bü madde olmamasına ehemmiyet verdüer. Ka
radeniz Boğazmm açık olması ve Romanya'nın Karadeniz için de kapanmaması politisanı 
takip ediyorlardı. 

Büaz evvel arz ettiğim veçhüe. Balkan muhasebasinden evvel Berlin Muahedesinden 
beri taksim olunacak borçlar vardır. Yugoslavya Sevr Projesinin tashihatında da bu borç
lara itiraz etmiş fini. Bizim haberimiz yok. Borçlar için müstenkü bü vaziyet aldı. Bü ona 
ehemmiyet veriyor, bü de Meriç garbine geçmiyelim. Buna da bütün kuvvetiyle ehemmiyet 
veriyordu. İngilizler bizimle olan mesaüde Musul meşelisinde saü mesaüi arziyede büinci 
derecede alakadar olmuşlardır. Yani bü Musul meselesinde, bü de Yunanlüarı daha fazla 
ezümekten kurtarmaya çalışmışlardır. Kapitülasyonlarda mesaili maliye ve iktisadiye da
ima müttefiklerle beraber bulundular ve onların taleplerini fazlasiyle terviç ettüer. Fakat 
zan olunabüü ki büinci derecede alakadarlık gösterdikleri mesaüi arziyedü. 

Diğer bitaraf devletlere gelince; İspanya, Hollanda, Danimarka, İsveç, Belçika devletle
ridir. Bunlar evvela konferansa iştüak etmeyi emri vaki yapmak istedüer. ŞiddeÜe muka
vemet ettik Bundan sonra konferansa bü defa iştüak ettüer ve bana berayı malûmat bü no
ta verdiler. Lozan Konferansında müzakere olunan mesaüi muhtelife içinde kendüerini ala
kadar eden mesaü var. Bu mesaü de hal olunsun dedüer. Sureti umumiyede bitaraflar da
vet olunduğu vakit bilhassa kapitülasyonlarda onlar da bize üası müşküât edeceklerini zan 
ediyordum. Konferans esnasmda hariçte seyirci olarak kalmışlardır. Bugün Avrupa'da bü 
Ruhr işgali münasebetiyle Almanya ve Fransa meselesi vardır. Bunu Fransızlar haklı ol
dukları tamüat parasını Almanlardan almak için rehin olduğunu iddia ediyorlar. Almanlar 
ise Ruhr işgalini Fransa hududunu (Ren'e) kadar dayamak için bü baheneden ibaret oldu
ğu iddiasmda bulunuyor. Almanya'da infial ve inkisar tesiri vardır. Maatteessüf sulh hare
ket ve faaliyeti yoktur. Tarafeyn yalanda böyle müsellah bü hareket ve faaliyete ihtimal gör-
memektedü. Fakat çok teessür, infial ve ihkisar vardır. Mukavemet ediyorlar. Merkezî dev
letlerden bü de macarlar vardır. Büçok Macar arazisi diğer devletler tarafından işgal edü-
miş, ahali pek çok izdüap içinde görünüyorlar. Hükümetleri milliyetperver ve serbesttir. Fa
kat ıstıraplarına veya sıkıntı halinde bulunmalarına rağmen sakindüler ve sakin kalmak 
arzusundadırlar. Bulgarlar, Bulgarların konferensında başlıca şey ettikleri Meriç vadisini 
alarak Meriç şünendüer hattı boyunca mahreç iddia ettiler. Müttefikler Bulgaristan'a Yuna
nistan'ın muvafakatiyle Dedeağaçi da bü mahreci iktisadî tekfif ettüer. Ayrıca bü liman ve
recekler. Bulgar emvali için bundan istifa de edecekler. Bulgaristan'a kadar şünendüer hat-
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tı muhafazası beynelmilel bir komisyona tevdi edilecek, komisyon nazaret etsin diğer arazi 
Yunan elinde kalsın dediler. Yunanlılar bunu kabul etmediler. Bulgarlar, Bulgaristan'dan 
itibaren Dedeağaç'a kadar boydan boya Meric'in Garbinde bulunan şimendifer aksamını ta
lep ettiler ve Yunan idaresindeki araziden tren geçmesini kabul etmediler. Yunan tahtı ta
sarrufunda bir Bulgar şeyinin imkânı yoktur, dediler. Bulgarlar Boğazlar meselesinde, bi-
lakayıt, müttefikleri iltizam ettiler. Diğer mesaili sairede ve ahvali umumiyede harice karşı 
müsalemetkârane surette, fakat dahile karşı... 

Şimdi bu suale Konferansın daha başlangıcında Meriç boyunda gayri askerî bir mmtı
ka bulunmasında bir fenalık var mıdır? Bir zaruret var mıdır? Derhatır buyurursunuz ki, 
Konferansa başladığımız zaman Balkan ittifakı beraber mevzuu bahis olmuştu. Romanya 
ve Bulgaristan'ın da dahil olacağı murabba bir itilâf adeta tebarüz etmişti. Başlıca istinat 
ettikleri şey bu idi; Rumeli'ye yeni bir ordu, yeni bir kuvvet dahil olmasm, isteniyordu. Bal
kan şibinceziresinde şimdiye kadar yapılan muahedeler muhtel olmuştur. Romanya birçok 
arazi almıştır ve Yugoslavya birçok arazi almış, bunlar bütün kuvvetlerini Macarlara ve 
Rumlara karşı serbest olarak kullanabilmeyi politikalarının esası addetmişlerdir. Yugoslav
ya'nın birçok müttefikleri vardır. Bu unsur Meric'in Garbine geçecektir. Buna karşı Balkan 
Bloku hazulayıhm. Sulh konferansına başlarken mutalebemiz aleyhimizde yem birtakım si
yasî tertipler vücuda getiriyor. Garbi Trakya hududunu şimendifer hattmm Garbinden ol
masını kabul ediniz, hakikatte ve ilmiyatta bir tek mahallî tatbiki vardır. O da Edirne'yi Ka
le yapmaktan feraggat ediniz. Demek başka bir yerde veyahut behemehal asker bulundur
maya mecbur olduğumuz bir yer yoktur. Bu teklif bu denizden diğer denize kadar baştan 
başa gayri askerî bir mıntıka olsun demek Edirne'yi başlıca kale yapılmasın. Eğer Edirne 
kalesi yapılırsa Bulgarların Dedeağaç'a olan şimendifer muvasalan münkatı olmuş olur. Bu 
usul harekeye istinaden Türkler Meric'in Garbine geçerler ve tehlike yayabilirler. Bunu teh
like halinde ifade ederlerdi. Biz düşündük ki konferanstaki hattı hareketimiz muhasımlar 
ve müttefikler arasında yeniden resanet getirmeye müsait olursa konferansın vaziyetinden 
istifade etmemiş oluruz. Vaziyetimizi daha ziyade iğlak etmiş oluruz. Çünki bir mesele de 
ittifak halinde, diğer bin meselede bir blöf olarak karşımıza çıkmış olurlar. Memleketin mü
dafaası noktasından gayri askerî mmtıka meselesini memleketin müdafaasını esaslı bir su
rette haleldar eder bir mesele halinde görmedik. Onun için zararı esaslı değil, fakat siyase-
ten gayri kabili içtinap olarak şey'i gayri askerî bir mmtıka olarak kabul ettik. Derhatır bu
yurursunuz ki Balkan Bloku meselesi gittikçe çürümüştür ve vücut bulmadı. Yani Roman
yalıların Sırplarla beraber Şimale ve Garbe karşı; Yunanlıların ve Bulgarların da dahil ol
duğu bir ittifak murabbaı henüz vücut bulmamıştır. Henüz o bu kadar. Binaenaleyh böyle 
gayri askerî bir mıntakayı kabul ettirmeye sevk eden avamil bunlardı. 

"Musul meselesinin bir sene zarfında İngiltere ile aramızda hallinden heyeti murahha-
tınız ne kasdetmiştir?" buyuruldu. Bugün Musul meselesini aramızda hal etmekten ne kas
tediyorsak ve ne intizan ediyorsak o noktai nazarı takip edebiliriz diye kasdetmişimdir. 
Konferans talik edilmiş olduğuna nazaran, heyeti murahhasanıız tarafından kabul olunan 
esasaü keenlemyekûn addetmek, yem müzakerata bırakılan noktadan başlamak kabil mi
dir? Demin ifademde arz ettim ki konferasnta birçok mesail baştan aşağıya kadar müzake
re edilmiştir. İmza etüğimiz mesele Yunanlılarla aramızda mübadele ümera ve ahaliye ait 
olan mukaveledir ki tatbik olunuyor. Bütün teferrüatiyle görüşüp hal edilmiş nazariyle ba-
kılabilecek meseleler boğazlar mukavelesi ekalliyetler mukavelesidir. Mahaza bunlarda da
ha bir imza ve taahhüt yoktur. 

Diğer son yaptığımız şeyde bunu böyle kabul ediyoruz. Şunu şöyle kabul ediyoruz. 
Bunlar heyeti umumiyesiyle bir küldür. Bu hiç bir taahhüdü tazammun etmez. Hepsi bu
seye bağlanmıştır. Müzakerata karar verdiğiniz zaman istediğiniz yoldan ve vereceğiniz ta-
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limattan başlarız. Altından kalkmayacağımız herhangi bir taahhüt olduğunu zannetmiyo
rum. Bunun en kuvveüi misali ayrddıktan sonra bizden taahhüdü tazammun edecek bir 
kâğıt almaya çalışmalarıdır. Taahhüt ifade edeceği için evvela Meclise vaziyeti arz ettikten 
soma, Meclisi Âh ne karar verirse ona göre hattı hareketimi tayin ederim, dedim. "1 Şubat 
müttefikler tarafından verilen projenin... İzahat verümesini rica ederim" Sualin biri de bu. 
4 Şubatta bizim yaptığımız teklifata taalluk ediyor. Şarkta ve bir sene zarfında Musul me
selesini halledelim, iktisadî mesaüi harice çıkaralım. Diğer mesaü üzerinde sulh yapalım. 
Kapitülâsyonlarm ügası kabul edüsin... Heyeti umumiyesi gayri kabili inkısam. Muahede 
madde madde sizce malûm olacağı gibi bu teklifatı aynen mütalaa buyuracaksınız. "İktisa
dı mevad... 

Böyle bir kabul yoktur. Bunlar muhaveratı hususiyedendir. O zeminde hiç çalışdma-
mıştır. "Heyeti murahhasamız tarafından derpiş olunan proje neden ibarettir?" Arz ettim ki, 
Hükümet bunu tetkik ve mütalaa etmektedir. Ondan soma Hükümetin teklifi üe beraber 
Mechsi Âliye gelecektir. Bir karanınız yoktur. Boğazlar hakkmda kabul ettiğimiz şekü mu-
hadenet ahidnamesinde Ruslarla beraber Boğazlar meselesinin itilâf devleüerinin ve alaka
dar devle derin dahü olacağı bir konferansta tetkik ve hallini kabul ettik. Taahhüdümüz 
Konferansa iştirak edip Boğazlar meselesini hal etmekten ibarettir. Yoksa Boğazlar mese
lesinin şu veya bu şeküde halli hususunda ahiüeşmemiştik. Büakis bizim Misakı MÜlide İs
tanbul'un ve Marmaramn âtisini ihlal etmeksizin boğazların ticarete ve münakalatı beynel-
müele küşade bulunmasını kabul etmişizdir ve muhadenet ahitnemisinde de kabul olun
muştur. Baştan aşağı bücümle müzakeratta ve bücümle münasebatta imza ettiğimiz ahit
nameye mugayir hiç bir taahhüde girmedik ve bir vaziyet almadık. Herkese karşı kendüe
riyle akdetmiş olduğumuz ahitnamelere muvafık bir surette hareket ettiğimizi ispat etmi
şizdir. Başka sual yoktur. 

REİS - Celsei hafiyeden celsei aleniyeye geçmeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edümiştir. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 3 - S. 1304 : 1325 

İKİ YÜZÜNCÜ İNİKAT (Birleşim) 

21 Şubat 1923 Salı 

BİRİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman S u n Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celseyi açıyorum efendim. Celsei hafiye icrası hakkmda söz Rauf Beyefendinin. 
Buyurun efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Veküe Reisi) (Sivas) - Efendim; heyeti murahhasamıza 
müttefikler namına Lozan'da tevdi edüen muahede metni ve onu takip eden günlerde cere
yan eden ahval telhisen Heyeti Âliyenizce malûm olmuştur. Heyeti Murahhasamız avdet 
buyurdular. Muahede metni üzerüıde Heyeti Veküütiz ariz ve amik tetkikatta bulundu. Bu 
tetkikata esas teşkü etmek üzere vaziyeti askeriyemiz, vaziyeti iktisadiyemiz, vaziyeti mali
yemiz, ahvali umumiyei dahüiye ve hariciyemiz tetkik edüdi. Bunun neticesi olarak muka
bü proje ihzar edüdi. Bu mukabü projenin hututu esasiyesi Heyeti Âliyenize Hariciye Veki
li İsmet Paşa Hazretleri arz edecektü. Fakat bu maruzatım maşlahatm temini ve mahremi
yetteki ehemmiyeti itibariyle hafi celsede müzakerenin cereyanını Heyeti Âliyenizden rica 
ediyorum. 

REİS - Celsei hafiyeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Celsei hafiye kabul edü
miştü. 

15. - Hariciye Vekili İsmet Paşa'nın, Lozan Konferansının hudutların tespiti ile alâ 

kah izahah ve münkati bulunan Konferansın tekrar açılması halinde Heyeti Murahhas

ça takip olunacak strateji esaslarının tespiti. 

REİS - Buyurun İsmet Paşa Hazretleri. 

İSMET PAŞA (Hariciye Veküi) - Muhterem efendüer, bü kaç günden beri müttefiklerin 
verdikleri sulh muahede projesini mütalaa ettik. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) - Reis Paşa Hazretleri işitemiyoruz. 

REİS - Paşa Hazretleri, büaz yüksek söylemenizi rica ederim. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Bü kaç kelime Üe projeyi Heyeti Cefilenize tekrar arz etmek 
isterim. 

Bü defa musaüi arziye huduüar : Garbde Meriç olacak. Hudut Şarkta Musul vilâyeti
ne taalluk eden hudut ve Cenubda Fransızlarla Suriye üe olacak hudut, bundan soma me
saüi maliye ve iktisadiye vardı. Mesaili maliye başlıca düyunu umumiyenin taksimi. Düyu
nu umumiye tamüat ve mevaddı müteferrikadır. Soma mesaüi iktisadiye vardı. Bizim ida
rei dahili ve istiklâli muhtelü namlar altında zikrettiğimiz mesaü vardı, ki umumiyet itiba
riyle kapitülasyon namiyle zikredilmektedü. Adlî, malî mesaüe müteallik bundan başka 
muahhede de Boğazlar mukavelesi vardır. Gümrük ve ticaret mukavelesi vardır. Asü mu
ahedenin esasmı teşkü eden mesaüi arziye, mesaüi maliye ve iktisadiye bunların her üçü-

565 

TBMM KUTUPHANESI



nü ayrı ayrı tetkik ettik, her üç esasta bize tebliğ olunan sulh projesi şayanı kabul görül
memiştir. Mesaili arziyede konferansa başladığımız zamandan itibaren ve öteden beri büâ 
tadü istihsalini arzu ettiğimiz mesaili kabul etmemişlerdir. Mesaili maliye ve iktisadiye de 
bizim esas olarak gösterdiğimiz bir takım maddeler vardır ki bunlar da verilmemiştir. Bina
enaleyh muahede heyeü umumiyesi iübariyle ret olunmak lâzım gelir. Heyeü Vekile böyle 
muhtelif esaslarda bizim ihtiyacatımızı tatmin etmeyen bir muahedenamenin ret olunma-
sıyli konferansın inkita edeceğini görmüştür ve bu inkita, muallak sulh imkânını halen ber
taraf eder ve hali harbi ikame edebüir. Ondan soma gerek dahilî memlekete ve gerekse ha
ricî memlekete karşı hakiki bir surette sulh imkânını aramak için ittihaz olunacak bir hat
tı hareket var mıdır ve bir çare var mıdır. Bunu tetkik edelim. Muahede heyeti umumiye
siyle ret olunmuştur ve olunmalıdır. Fakat bunun husule getireceği inkitaa ve harbe ma
hal vermeksizin, samimi bir arzu üe yeniden sulh imkânını bulmak butasavver midir ve 
böyle bir çare var mıdır? Bunu tetkik ettik, böyle bir çare aramak büyük musaüden mesa
ili arziye, mesaüi maliye ve iktisadiye diğer mesaüden mesaüi idareye. Bu mesahden han-
güerinde düveli itüafiyeye, müsait bir hattı hareket takip edebiliriz ve hangüerinde musa-
ilin heyeti umumiyesi, yani şu bundan daha ziyade mühimdir vesaire tarzında tefriki bizim 
için müşkü olan noktalar vardır. Gerçi hepsi bizim için mühimdir ve mühim olduğu için-
dirki senelerden beri bütün dünyaya karşı mücadele ederek ısrar etmişizdir, davamızı mü
dafaa etmişizdir. Süs olarak yapmadık. Samimi ve ciddi haklı bir surette müdağaa ettik. El
bette davamızın isühsali için ehem ve esash olan noktalardır. Fakat bir muahedeyi... ede
rek mutabakatı tarafeyn üe husule gelecek bir senedi münhasıran bizim metalibimizi son 
haddine kadar tahsü etmek azmiyle yaptığımız mücadele bu şeküde bir manzara göstermiş
tir. Şimdi yeni bir safha hasıl oldu. Mesaüi maüye ve iktisadiye ve idareyede onları tatmin 
etmeyi müsait göstermek, onlarda olduğu gibi israr etmek. Şahsen düşündük ki temin ede
ceğimiz her hangi bir vatanda, hududu daha büyük ve daha geniş her ne halde olursa ol
sun, hayatımızı müemmen bir hale koymuyor. Onun için esash bir mesele Türk Vatanı ne
resi olacaksa onun dahilinde her mület gibi yaşamaktir. Bu esas üzerinde yürüdük ve müt
tefiklere dedik ki mesaili arziyede misakı mülî Ue kabili telif bir şekli hal bularak, müttefik
leri tatmin edecek vaziyet alalım. Malî, iktisadî, idarî mesaüde böyle itilafkâr olan bu hattı 
harekete mukabü malî, iktisadî, idarî mesaüde yeniden bir teşebbüs yaparak menafiimizi 
temin etmeye çalışalım. Şu halde veçhe olarak, büyük hattı hareket olarak Heyeti Veküinin 
musib gördüğü hattı hareket şu oluyor : Mesaili arziyede misakı mülî Ue menafiimizi âzami 
surette kabüi, telif bulalım. Bir sureti hal Ue müttefiklerin teklihne yaklaşalım. Buna me
saili sairede menafli hayatiyemizi temin edecek tadüât Ue yeniden teklif ederek teşebbüs 
edeceğiz. Bizim verdiğimiz karar budur. 

Bir şey daha söylemek istiyorum. Mesaili arziyede düşündüğümüzü Heyeti Celileye 
söylemek isterim. Mesaili arziye mutalibinizde ötedenberi şiddetle israr ettiğimiz garp hu
dudunda 1913 hudududur. Yapacağımız teklifte Meriç garbindeki araziyi istiyerek 1913 
hududundan başladık. Yalnız Karaağaçla dahi iktifa ettik ve İsrar ettik, mümkün olmadı. 
Şimdi biz, yapacağımız tekhfte Meriç Garbindeki araziden feragat edelim. Bu noktai naza
ra tekarrup edelim mi, düşünüyoruz. Büiyorsunuz ki Karaağaç istasyonunun ve Meriç gar
bindeki arazinin bizim için ehemmiyeti, kıymeti vardır. Onları dermeyan etmişiz ve bütün 
dünyaya karşı neşretmişiz. Bununla beraber bu talebimiz misakı nmlinin ahkâmı sarma
sından değüdir. Bu talebimizi menafii miüiyemiz noktai nazarından İsrarla istemekle bera
ber, misakı mülî noktai nazarından bir mecburiyeti katiye altmda bulunmuyoruz. Bunun
la nazarı dikkatinizi celbetmek istiyoruz. Şarkta Musul vilâyeti için, Musul vilâyetinin hal
lini ve Türkiye'nin Irak Ue olarak hududunun, yani Musul vUâyetinin hallini talik ettik. Bu
sene zarfında İngütere ile hal edUecektir. Mutabakat hasıl olamazsa Cemiyeti Akvama mü-
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racaat edilecektir tarzındaki bir şekli hal (Gürültüler) üe müttefiklerin noktai nazarına yak
laşmak istiyoruz. Şark ve Garb hududu için düşündüğümüzbunlardan ibarettir. 

Şimdi Heyeti Celüe mesaili arziyede bu noktaları ve bu esasları istisna ederek diğer me
saüde hayatımızı telafi edecek bü hattı hareketi tasvip ederse, buna devam edeceğiz. Mese
le bundan ibarettü. Mesaili arziyede, bilfül işgal etmediğimiz bü yeri işgal etmek, % 99 si
lâhla oraya gümeye mütevekkütü. Bu her memlekette ve bizim memleketimizin tarihinde 
de baştan aşağı öyle olmuştur. Sonraki mesele bundan müstesnadır. Yalnız Boğazlara ka
dar müsellah olarak dayandığımız vakit Edüne'ye kadar olan araziyi mukavele üe tahliye 
ettümişizdir. Harbe gümediğüniz halde tahliye ettüddiğüniz yalnız bu mesele vardır. Vazi
yeti olduğu gibi söylüyorum. Arada yine müttefiklerin vesaiti lâzımesi mevcuttur. Bununla 
sizin kararınız üzerine tesü etmek istemiyorum. Biz bü noktayı süahla alabifiriz veyahut 
alamayız veyahut almak için teşebbüs ederiz, etmeyiz o başka bü meseledü. Siyasî olan va
ziyet Heyeti Umumiyesiyle budur. 

Bizim inkıtal, hali harbi davet etmezden evvel, dahile ve harice karşı sulh imkanını ye
niden temin etmek için, sanümi ve hakiki bü surette yeniden tecrübe etmek için düşündü
ğümüz hattı hareket şedur : Mesaüi arziyede müzakereye güerek bu hesaptan diğerlerine 
tekrar başlamaktadır. Bu şekli hallin, bu tedbüin mesaili maliyede, mesaüi iktisadiye ve 
idariyede sonuna kadar her talebimizi behemahal temin edecek bü manzarası yoktur. Bu 
tarzda teşebbüs ettiğiniz halde, nasüki senelerden beri bü çok defalar teşebbüs etmiş isek, 
müttefikler henüz sulh kararını vermemişler ise, bu sefer de ihtimal ki sulh kararını ver-
memişlerdü. Olabifirki malî, iktisadî ve idarî mesaüden dolayı menafü hayatiyemiz temin 
olunamaz ve bizim teşebbüsümüz akamete uğrar. Fakat o zaman biz kendi vicdanımıza, 
kendi memleketimize karşı ve bütün dünyaya karşı yapılacak olan fedakârlığımızı yapmı
şızdır. Fakat bu adamların maksadı tavazzuh etmiştü. Mesele şu ve bu değüdü. Vaktiyle 
düşündükleri gibi, bize hayat temin etmek istemiyorlar, deriz. Bu meydana çıktıntan son
ra gerek dahüdeki, gerek hariçteki mületlere karşı her hangi bü kararımızda bittabi daha 
ziyade salabet olur. Maruzatım bundan ibarettü. 

YUSUF ZIYA BEY (Mersin) - Paşa Hazretleri bü sual soracağım. Cenup hududunda hü
kümet yeni bü vaziyet almayacak mıdır? Yani İskenderun ve Antakya için Hükümet bu de
fa yeni bü teşebbüs almıyor mu? (Musul gidiyor sadaları) 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendün, mesaüi arziyede Cenub, Suriye hududu için düşün
düğümüz Ankara İtilafnamesinde vardır. İskenderun için bü hudut vardır. Bü de İskende
run ve Türk ekseriyetiyle meskûn olan yerler için itilafname metninde veyahut protokolda 
bü takım ahkâm vardır. Bu ahkâmı kâmüen muhafaza ediyoruz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Biz ediyoruz, fakat Fransızlar etmiyor. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Cenup hududu için vaziyet budur. Şimdi Heyeti Celüeye ka
rar vermesini teklü ettiğimiz mesele şudur : İki şey var; büi mesaüi arziye, iktisadiye ve ida
riye. Hiç bü noktadan bizi tatrrıin etmiyorlar. Kâmflen ret ederiz. Bu elinizdedü. İkincisi; ye
niden sulh imkânı aramak lâzımdır. Bu imkânı aramak için şunda fedakârlk edebilüsüıiz, 
şunda edemezsiniz diye tayin etmeniz lâzımdır. Biz noktai nazarımızı söyledik. Mesaüi ar
ziyede bu şeküde bü sureti halle iptina ederek saü mesaüde hayatımızın tatminine çalış
mak. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bu beyanatı projenin tetkiküıde ve mukabü projenin tanziminde 
Heyeti Veküe müttefıkan mı kabul ettüer, yoksa arada bü ihtilaf var mıdır? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Müttefikan efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Efendün Ziya Bey arkadaşımızın sualine vermiş olduğunuz 
cevapta, "Fransızlarla akdedilmiş olan Ankara itiafnamesi mucibince hududumuz alâhali-
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hi kalacaktır" buyurdunuz ve aynı zamanda buyuruyorsunuz ki "İskenderun mıntıkasına 
ait itilafnamenin bir ahkâmı vardır. Ahkâm protokollarla tavzih edilmiştir." Halbuki Fran
sızlar o ahkâmın en ufağına, en hafifine, en âdisine bile hürmet etmemişlerdir. Binaena
leyh âtiyen ne gibi bir ümidimiz vardı ki Fransızlar bunları icra etsin? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendim, bir muahene yaparız. İcra etmezlerse o başka bü 
meseledir. 

REİS - Efendim, müsaade buyurunuz, usul hakkmda bendeniz bir iki şey söyliyeyim 
de ondan sonra ne karar verirseniz o olur. 

EMİN BEY (Eskişehir) - Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretlerini de dinleye
lim. 

REİS - Müsaade buyurun onu da dinleriz. 

Efendüer bendenizin anladığı mesele şudur : Heyeti Veküe son defa müttefiklerin gön
dermiş olduğu proje üzerine tetkikat yapmışlar ve bu tetkikat üzerine Heyeti Veküe yeni
den mukabü bü proje hazırlamış. Bu mukabü projenin nikatı esasiyesüü Hariciye Veküi Pa
şa Hazretleri şimdi burada söyledi. (Nedü sadaları) Talep buyurursunuz okurlar. 

HULUSİ BEY (Karihasarı Sahib) - Yazar ve üzerinde işleriz. Memleketin mukadderatı 
mevzubahistir. 

REİS - Rica ederim efendim dinleyelim. Şimdi bu meseleyi müzakere edeceğiz. İsterse
niz tekmü meseleyi Heyeti Umumiyesiyle nazarı dikkate alarak onun üzerüıde müzakere 
edersiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, Avruhalüar Heyeü Murahhasamıza bü pro
je vermişlerdü. Biz bu projeyi okuduk. Buna karşı Heyeti Vekile üç dört göndenberi topla
narak bazı hususaü ihzar için bu şeye karar verdiklerini işitmiş idim ve İsmet Paşa Hazret
leri de burada söz söylerken Musul'u şu surede hal etmek, diğerlerini şöyle yapmak gibi bü 
takım şeylerden bahsettiler. Efendim zan ediyorum ki Heyeti Veküe - adarına mağruren arz 
ediyorum - Meclise karşı bü az istihfafkârane hareket etmişlerdir. 

REİS - Efendim Heyeü Vekile hiç bü vakit istüıfafkârane hareket etmez. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Heyeü Veküe azası sükût ediyor. Demekki vakidü. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendüer bu mületin mukadderatını arız ve amik dü
şünecek merci; ihzarhi mahiyette orada, esas mahiyette buradadır. Heyeü Vekile kendi ef
kârını bize gösterecekü, şu zaruret karşısında şöyle olsun diyecekti. Hariciye Veküi Paşa
nın bu sureüe buraya geüp söylemesine hayret ettim. Çünki yalnız harici mesaü değüdü. 
Buraya veküler tamemen geleceklerdi. 

Projemizin meali budur, bizim aklımız bu kadar düşündü. Buna inzimam edecek dü
şünceniz varsa onu gösteriniz ve memleketin sözünü söyleyiniz, diye gelmeli idüer. Yanüş 
gelmişler. Umuri mahyede Hariciye Veküi Paşa - aflar ma mağruen söylüyorum - açmalıdır. 
Diğer her hususta söyleyeceği her sözü kemali itimatla dinlerim. Mesaüi hariciyede dinle
rim. Musul'un arazinin vaziyeti şudur, müdafaa şekü budur. Soma münasebaü hariciyede 
Avrupa'nın bize karşı vaziyeü şudur. Bunlar meçhulat içerisindedir. Ya anlamamışlar ve
yahut anlatamıyorlar. Ben, Avrupa'nın ne olduğunu ve bize karşı Avrupa'da siyasî cereyan
ların mahiyeü ne olduğunu anlamadığım halde, bü milletin mukadderatı hakkmda söz söy
lemeye gelmedim. Kendüeri de gelmediğini burda anladık. Çünki, bizi Avrupa'dan gelen si-
yasüer üşat edememişlerdi. Umuru Maliyede iküsadı millimiz bu suretle sarsılmıştır. 

Heyeti murahhasa buraya güdekten soma artık Heyeti Murahhasa sıfatı lagvolmuştur. 
Umuru Maliyede artık Maliye Vekilini görmek isterim. 
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Efendiler, iktisat için murahhaslarımızın getirdiği şeyi bizim Umuru Maliyemizi mah
vetmiştir. Artık inkişaf edemeyiz. İnkişafı malimiz mahvolmuştur veyahut bu surede temin 
edilmiştir diye, o bizi temin edecekti. Böyle dört sözle mesaili iktisadiye şöyle oldu demek... 
Efendiler mesaili iktisadiye namına ağzından söz çıkarmamak vazifesi idi. İktisat Vekili al
dığı havadisle, gönderdiği murahhasiyle, müsteşariyle, müşaviriyle memleketin iktisadı 
hakkında elde ettiği efkâre ne der? Ne gibi fikir edinmiştir? Fikrinin hududu nedir? Onu 
göstercek ve burada teşebbüs edecek idi ve burada son sözü söyleyecek ve bizden veçhe 
alacaktı. (Bravo sadaları) Efendiler, bu tasnif Avrupa'da usulü müzakereye dair bir tasnif
tir, bunlar bizi zafa duçar edemez. Bize malî, arazı bilmem ne meseleleri değil, bir kül ola
rak istiklâl meselesi vardır. Onun içinde de malî, iktisat, hudut meselesi vardır. (Bravo sa
daları, alkışlar) Bu tasnifi burada bir mesele diyerek mevzubahis etmekten bir şey anhya-
madım. 

Efendiler, son söz olarak söylüyorum. Düşünmemiş veyahut düşünmüş ehemmiyetsiz 
ad etmiştir. Paşayı ben dinledim, siz de dinlediniz. Sizden soruyorum ne dmledinlz? (Hiç 
sesleri) Malî vaziyet hakkında Avrupalüar ne düşünüyormuş, son ne olacakmış ve bunu 
kim ifşa etmiş? Bu müzakere böyle cereyan etmez. Proje bir kere okunur, Vekiller sıra ile 
deruhde etmiş oldukları hususatta Türkiye Büyük Millet Meclisinin Erkânı Harbiyesi ve 
umuru maliyesini filan ifa edecek. Vekiller gelirse, bu gün değil elli sene için ne gibi fikir al
dıklarım ve tehlikeleri gösterir; biz de o noktaları anlıyarak ona göre karar veririz. Üç gün, 
beş gün kardeş gü oturmuşlar. 

Efendiler, bir teklifim vardır. Gerek Heyeti Vekile ve gerek Büyük Millet Meclisi misaki 
milliden zerre kadar feda ederse, icabı namus ve millî için çekilip gitmeli... (Bravo sadaları, 
şiddetli alkışlar) Efencüler, affınıza mağruren söylüyorum, bu gün Trakya'nın manası yok
tur. Bursa'yı veremeyiz. Biz harbe atildığımız zaman bundan daha zaif idik. Bu gün elimiz
de ordumuz bulunduktan soma öyle iğfalkâr bir vaziyete düşmek istemem. (Bravo sadala
rı) 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Öyle ise ne hacet... Antalya ve havalisini düşün. Efen
diler, yalnız Musul ile kalmaz, Musul'u verdiğimiz gün hudut Erzurum'dur. Heyeti Vekile 
kısa görüyorsa, esasa girmiyorum. Yalnız şunu söylüyorum ki; Heyeti Veküe projesini iyice 
okumalı ve her Vekil memleketin istikbali hakkında bize her ne düşünüyorsa, bizi ikna ede
cek derecede söylemeli. Menafii memleket için şu zarurete binaen şundan sarfı nazar edi
yorum demeh, bizde ona göre karar vermeliyiz. Hariciye Vekili hangi zihniyete binaen bir 
sene soma İngilizleri bize celbedecektir? Bunlar vahi şeylerdir, bunlar, dolaya düşmektir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) - İngilizler şimdeye kadar nereye girmişte çıkmıştır? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Yalnız İsmet Paşa Hazretlerinden ricam şudur : Aske
rî sahada fikirlerim hürmetle dinlerim, iktisadî müdafaalarım dinlemem. Malî fikirlerini 
dinlemem. Adh mesailde Adliye Vekili çıkmalı, mesaili maliyede Maliye Vekili çıkmalı, hem 
müşavirleriyle bizi ikna edecek ve bir karar alabilecek şekilde çıkmalıdır. Bu gün bu kadar 
kâfi. Gitsinler, hazırlansınlar gelsinler. Eğer bundan fazla hazırlanamıyorlarsa, mevkilerini 
hazırlanacak adamlara terk etmelidirler. (Bravo sadaları, alkışlar) 

REFİK BEY (Konya) - Muhterem arkadaşlar, zan ediyorumki mukaddes davamızın en 
hararetli, en basiretkâr ve en şiddekü bir gününü, bir saatini yaşıyoruz. Dün gazeteler ilân 
verdiler ki fevkalâde içtima olacaktır. Bunu gazetelerde okurken bütün arkadaşların kal
binde canlanan bir hareket vardı. Üç aydan beri Lozan'da ve bir müddetten beri Heyeti Ve
kile arasında görüşülen mukadderatı memleket ve hututu esasiye üzerinde olduğu kadar, 
teferruatı üzerinde de gayet vazıh bir surette ifa edilecekti ve yine zan ediyorum ki üç ay 
Avrupa'nın üzerinde muhtelif insanlar arasında - tabirimi af buyurunuz - dünyanın şeytan-
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lan içerisinde oturan heyetimiz, bize onlardan ve oradaki mühim cereyanların hakiki saf
halarından gelip bize ifade edecekler zan ediyorduk. Yine zan ediyorduk, ki bütün bu ha-
kikatlar üzerine söz söyleyen İsmet Paşa Hazreüeri diyecek ki, arkadaşlar İngütere şu vazi
yette, Fransızlar şu vaziyette, İtalya şu vaziyette. Binaenaleyh bu cephe karşısında şöyle bir 
söz söylememiz, böyle bir hakikat ifade etmemiz lâzımdır. (Bravo sesleri) Bendeniz hürmet 
ettiğim Müh Kahramanımız İsmet Paşa Hazretlerinden şunu bekliyordum ki burada Hari
ciye Veküi sıfatiyle söz söylediği zaman desin ki; arkadaşlar, sizin ruhunuzu, hepinizin da
vasını şu şekilde isbata çalıştım. 1, 2, 3, 5, 8, 10 gün geçti, bunların hiç birisine temas edü-
medi. İsmet Paşa Hazretleri güya karşısında Lort Gürzon bulunuyormuş gibi, muğlak ve 
umumî kelimelerle maksadı söylemek istiyorlar. (Bravo sadaları, alkışlar) Hayır kabul etmi
yorum. Biz Heyeti Murahhasamıza, davamızı tamamiyle vazıh ve katı şeküde ifade etmek 
ve onu bize söylemek için salâhiyet vermişiz. Onun için çok rica ediyorum, bu kâfi değildir. 
Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın çok güzel iş'ar ettiği gibi, müsaiü maliye ve adliye üzerin
de söz söylemesi caiz olmadığı gibi, kendi şubesi ve kendi vekâletini alâkadar eden mesaü
de büe bizi kati surette tenvir buyurmamışlardır. Onun için bendeniz teklif ediyorum. Mey
danda konuşacağımız ne vardu? (Hiç bir şey yok sesleri) Hiç bir şey yoksa neye karar ve
receğiz? Evvel emirde Hariciye Veküi Paşa Hazretleri Hariciye Veküi sıfatiyle cihandaki ce
reyan siyasiyi bize söylemesi lâzım gelir, hıgütere'nin vaziyetini, Fransa'yı vesaireyi, vesa-
ireyi anladığı gibi, gördüğü gibi, istikbalde ne olacağına hükmettiği gibi burada söylemesi 
lâzımdır. Bundan soma Erkânı Harbiyei umumiye Reisi Paşa Hazretieri çıkmalı, vaziyeti 
askeriye şudur, hakikat bu vaziyettedir demeh. 

Soma bir mukabü projeden bahsolundu. Mesaüi arziye, mesaüi maliye kapitülasyon
lar. Acaba Heyeti Vekilimizin bir haftadan beri görüştüğü müzakere ettiği bu mu idi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Evet odur efendim. 

REFİK BEY (Devamla) - Ben bümiyorum. Şimdiye kadar kırmızı kitap mı, kanlı kitap 
mı, nedir. Orada gördüğüm bunlar mıdır? Mukabü proje üe ne demek istiyorlar anlamıyo
rum. Onun için çok rica ediyorum; istirham ediyorum Heyeti Veküeden, her biri ayrı, ayn 
noktai nazarlarım vazıh olarak söylemelidirler. Çünkü menafii hayatiyemizdir. Bunlar an
laşıldıktan sonra harp mi, sulh mu? Onu heyeü celüeniz takdir edecektir. 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Reis Bey, müsaade buyurur musunuz? İki kelime söyliyece
ğim. Arkadaşlar usulü müzakere hakkmda kâfi malûmat verdüer. Yalınız, karşımızda Ha
riciye Vekili İsmet Paşa Hazretlerini dinledik ve anladık ki Heyeti Veküe dûruduaz müzake
re neticesinde mesaüi arziyede bir az fedakârlığı kabul etmiş. Fakat taslak halinde; hiç bir 
mana ve hiç bir fikir ifade etmiyor ve bize verüen izahattan soma müzakere teklif olunuyor. 
Mesaüi maliye ve mesaüi iktisadiye vesaire hakkmda, bize verüen bir sulh muahhedename-
si vardır. Soma son günlerde Lozan'da heyet tarafından (Bunu imza edebiliriz) diye yapüan 
son bir teklif vardır. Bunların mesaüi iktisadiye ve Maliye hakkmda yekdiğerine karşı olan 
mübayenetini biz bümedikdenye bunlar elimize verilip mukayese yapümadıkdan ve bunlar 
elimize verilip mukayese yapümadıkdan soma bizden ne fikir istenebüir? Biz ne fikir vere-
büiriz? Heyeü Veküe mesaüi arziyede fedakârlık yapü. Acaba mesaüi maliye noktasından 
muteliflerle aramızdaki noktai itüaf, bu memleket menfaaüeriyle ne dereceye kadar alaka
dardır? Bu hususta heyeü çemenin sarih bir fikri olmadıkdan soma müzakereye devem im
kânı var mıdır, yok mudur? Soruyorum. Bendeniz bi nıkatin tenvir, tasrih edümesini ve 
soma müzakereye devam edümesini teklif ediyorum. Zira en mühim bir gün yaşıyoruz. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Efendim; çok rica ederim, hiç telaş etmeyiniz. 360 kişi var
dır. Bu mühim meselede hepsi söylesin. Bendeniz usulü müzakereye dair söyliyeceğim. 
(Gürültüler) Anlamıyorum, bu heyecan nedir? Bendeniz usul hakkmda söyliyeceğim. Heye
ti umumiyeye temas etmeyeceğim. Fakat temas ederse ne yapayım? Üç dört aydan beri dört 
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gözle bir sulhe intizar ediyorduk. O intizardan sonra, yani heyeti murahhasamız buraya 
geldikden soma, acaba kendilerinden ne gibi bir malûmat edineceğiz diye ehemmiyetle in
tizarda iken, maalesef, heyeti murahhasamız o günkü buradaki beyanatından da bü şey 
anlayamadık, bü şey istüade edemedik. Dört beş günden beri Heyeti Veküe üe Heyeti mu-
rahhassamız görüşüyorlar, konuşuyorlar. Umumi mesafl hakkmda bü proje hazırlıyorlar. 
Bunlar MecÜse öyle bü surette gelecekler ve diyeceklerkl. Efendiler; bizim heyeti murahha
samız Lozan'da, şu mesaüi şu surette tespit etmiştir. Bunların içinde şu, şu mesaüi mena
fü maliyemize mugayü görüyoruz. Bunların içerisinden şu şu, mesaüi menafü nülliyemizle, 
istiklâlünizle abüi tefif görüyoruz. Bunun içni biz şunu şöyle yapacağız, bunu şöyle yapa
cağız. S izm bu babdaki kanaatlarınız nedü? Biz buna intizar ediyoruz. Bü arkadaşımızın 
buyurduğu gibi, biz, harbedersek şu olur, haretmezsek bu olur diye bunları bize diyecek-
düer. Maalesef bugün burada Hariciye Veküi Beyefendi hazretlerüün üadelerinden anladı
ğıma göre, bunların büisine temas buyurmadüar. Kendüerinin mukabü olarak verecekleri 
proje hakkmda da malûmatımız yoktur. Bizim olsa olsa gayet basit ve ufak malûmatımız 
vardır. Malûmatımız şudur; Musul'un bü sene somaya taliki. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Onu gazetelerde okuduk. 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) - Arkadaşımızın dediği gibi biz, bunu gazetelerden 
okuduğumuzdan biüyoruz. Musul'un bü sene somaya taliki demek arkadaşlar. Türkçe'de 
bü darbı mesel vardır, sona kalan dona kafir. Musul'u gaip etmek demektü. Musul'u kayıp 
ettikten soma, senin Şark'da bü yerin kalmamıştır. Efendüer; İkincisi Karaağaç meselesi
dü". Efendüer Karaağaç'ı trek etmek demek Edüne'yi terk etmek demektir. Bendeniz böyle 
büiyorum. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - İstanbul'un. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Boğazların açık bulunması, İstanbul'un ve Marmara'nın 
teminatsız kalması demektü. İstabul bizde yok demektü. Bunun başka manası yoktur. 
Efendüer, İstanbul'un yok ise. Şark vüâyetlerin yok ise, Garp vüâyetlerin de tehlikededir. 
Neyi müzakere ediyoruz? (Esasa güiyorsunuz sesleri) Neyin üzerinde sulh ediyoruz? Müsa
ade buyurun rica ederim. Esasa gümiyorum? 

Şimdi efendüer, elimize bü sulh projesi geldi. Yani müttefiklerin bize verdiği şu proje.. 
Şunu tercüme hatası deyiniz. Her hangi bü hususta mütehassısımız olduğunu söyleyiniz. 
Bendeniz Maliye mütehassısı değüim. Diğer bü arkadaşım Adliye mütehassısı değüdü. Di
ğer büi askerî mütehassıs değüdü. Bunda yazdan cümlelerin muğlakı pek çoktur. Arkadaş
larımızın dediği gibi, Lozan'dan gelen vezatin dediği gibi tercümelerde bazı hatalar vardır. 
Biz bu kitapdan bü şey anlamıyoruz. Hiç bü şey anlamıyoruz. Anladığımız şeyler vardır. Fa
kat anlamadığımız şeyler daha çoktur. Çünkü ihtisasımız dahüinde değüiz. Zaten mukabü 
proje de elimizde değüdü. Yani bugün hükümetimizin tanzim ettiği mukabul proje de eli
mizde yoktur. Bunun için benediz bü şey tekfif ediyorum. Efendüer, bü adamı idama götü
rürken deseler ki seni idama götürüyoruz. Bifirki idama gidiyor. Fakat elini gözünü bağlar 
ve götürürlürse o fenadır. Şimdi memleketin mukadderatiyle uğraşıyoruz. Biz bunu tama
mı üe anlamak için ihtisasımız olmayan hususatı da anlamaklığımız için, mukabü projeyi 
de anlamak için, biz üç buçuk senedü beklediğimiz bugünkü menafiimizin istihsali için on 
gün, yünü gün, otuz gün, hatta senelerce ve aylarca fedakârlık yapabüüiz. Senelerce feda
kârlık edebüüiz. Bunun için gerek bu projeyi ve gerek şimdi hükümetin bize teklif edeceği 
projeyi, bu bapta düşündüğünü açık kanaati ne ise onu bugün bize verüler. Bu günden 
soma biz şubelerde madde madde tahlü ederiz. Her büüniz bundan bü fikü edüüriz. On
dan soma hepimiz burada müzakereye başlarız. Eğer bunu burada müzakereye zemin olur 
diye müzakere açarsak efendüer, ben kendi hesabıma diyorum ki, bun bu sulhu körü kö
rüne kabul edeceğim, yahut elimi kaldıracağım kabul edeceğim yahut kaldıramayacağım, 
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red edeceğim. Halbuki böyle yapmamalıyız. Rica ederim üç beş günde tehir edersek, bize 
projeyi versinler, üç beş gün devam edelim, şubelerde madde madde tetkik ve tahlil edelim. 
Her birerlerimiz kafamızın istiabı kadar anladığımızı anlayalım, ondan soma müzakereyi 
açalım. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Herkes usul hakkmda söyler, bu iş bitmez. 

SIRRI BEY (İzmit) - Eğer esasa girişirsem iskât edersiniz ve kemali edeble aşağı inerim. 
Bundan evvel serdi mütalaa eden arkadaşlarımdan yalınız Hüseyin Avni Beyin ruhu mese
leye temas ettiğini gördüm. O da şimdi bize Hariciye Vekili lisaniyle hükümetin tebliğ etti
ği esasatı tetkik etmezden evvel, esasata takaddüm eden bir mesele vardır ki onu düşün-
mekliğimiz onu nazarı dikkate almaklığımız lâzımdır. Arkadaşlar biliyoruz ki bir kaç sene
den beri misakı millî namı altında toplanan bir kül etrafında dolaşıp durmakdayız ve onun 
bir kelimesi için mületimiz binlerce kan dökmüştür. Bu misakı millinin lâyetigyyer olduğu
nu harfinden vaz geçemiyeceğimizi âleme üân için mümkün olsa arşı azama yazacakdık. 
Değü kalplerimize, âlem bunu görsün ve inansın diye Layetegayyerliği mümkün olursa ka
naat getirsin diye arşı azama bunu yazmak istiyorduk. İşte bu misakı midinin ehemmiyeti 
bu kadar büyüktür. Şimdi acaba heyeti murahhasamız ve onun programım kabul eden He
yeti Vekilimiz bunun, misaki millinin mefhumuna sadık mı, değü mi diye onu düşünmek-
liğimiz lâzımdır. Ben Mudanya konferansının kabulünden soma Mudanya konferansının 
şeraiti ittiba ettikten zsonra o ittibaı göze alan ve o şeraiti omuzları üzerine yüklenen zevat, 
ki resmen kendilerine karşı söylenen sözlere aklanmışlardır. Kâğıt üzerine konan vesaikin 
azametini, kudretini ştfahen söylenen havai sözlere feda etmişlerdir. Bu tarzda bu hamulei 
mesuüyetle tekrar Lozan'a gittüer ve orada dahi misaki müliden feragat ettüer. Daha evvel 
bize hafi celsede Hariciye Vekilimizuı tebliğ ettiği projede arazi meselesinde tamamen fera
gat etti. Hiç bü nokdası temin olunamadı ve binaenaleyh mületin senelerden beri etrafın
dan dönüp dolaştığı ve âleme üân edüen misaki mülî çiğnendi, heba oldu, iptal edüdi. Bat
tal edüdi. 

Bu itibarla evvel emüde düşünmekliğüıiz lâzım gelü. Mületin kanaati hüâfına bü keli
mesi için söz söyleyeni idam ettiğimiz bu misakı müfi için heyet hakkında ne söylemek lâ
zımdır ve bu Lozan'a... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Anlamadık ki meseleyi... 

SIRRI BEY (Devamla) - Zati devletinize de şimdi anlatırız. Soma bu heyeti murahhasa-
ya şimdiki beyanatiyle müttefikan müzaheret eden heyeti veküinin vaztfesi no olur? Bana 
gelirse bu gibi mesailde (Esasa güiyor sesleri), (Devam sesleri) muvaffak olunamaymca, ga
yeyi temin edemeyince mevkiini terk etmesi lâzımdır. Tabu Heyeti Veküemiz, heyeti murah
hasamız bu vücubu lüzumlu görmeyerek icabma riayetkar olmuyorlar. Bize düşen vazife 
onları iskat etmektir. Bu bü meselei müstehüedü. Bu hal edümedikçe esas meselenin mü
zakeresine geçmek doğru değüdü. Onun için ben ümit ederim ki Heyeti Veküe, heyeti mu
rahhasa bizden itimat talep etsinler. Kendilerine itimadımızı beyan edelim, ondan soma 
esas meseleyi müzakereye güelün. 

REİS - Usulü müzakere hakkmda iki takrü daha vardır. İsterseniz okuyalım. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim, mevzu olan üç buçuka senelik harekâtı müliye-
nin, mücahedatı müliyenin mizam günüdür. Binaenaleyh bu meselede, yani musaüi vata-
niyenüı en nazik ve en kıymeüisinin üzerindeyiz. Doğrudan doğruya vatanın, doğrudan 
doğruya âtinin, her ne olursa olsun, bugünün değü müstakbeleni esasatı oluyor. Onun için 
çok rica eder ün, gerek hükümetten ve gerek arkadaşlarımızdan bu esası iyi anlamak mec
buriyetindeyiz, karar vermeden evvel Binaenaleyh bu esası kabul etmeliyiz. Bükaç yol var
dır. Arkadaşlarınım her büisi büçok ifadatta bulundular. Bazdan dedüer ki; şubelerde bu 
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arılatılsın, Meclisin müstemi mesailinden de ayrı olarak konferansı yaptırabilir, hangi şe
küde olursa olsun. Fakat ben hiç olmazsa şu kürsü mülette arazi mesaüini mali ve iktisa
di mesaüi ekalliyetler ve ecnebüer hakkındaki mesaüi ve memleketin idaresine ait idari me
saü ki ayrı ayrı encümenlerde ayrı ayrı mütehassıslar tarafından uzun uzadıya müzakere 
ve münakaşa olunmuştur. Taraflarından ayrı ayrı bunun ifade edilmesini isterim. Elimize 
verüen mecmua ve muahede ve yahut muahede projesi denüen zaten yanlıştır. Her hangi 
noktasma el sürersek insan müteessir oluyor. Çünkü bir arkadışımı rencide edecek diye 
korkuyorum. Maksadım ise bunların hiç birisi değüdir. Mesele vatan meselesidir. Buna bi
naen vaziyeti iyi göreceğiz. Elimize verüen bu kâğıt parçasiyle ne ecnebüerin teklif i haki
kisini, ne de arkadaşlarımızın kabul ettiği şeyi görüyorum. Bununla beraber bugün mesa
fi in bir kışımın tay edelim. Bir kısmı üzerine el kaldıralım. Bendenizce doğru bir şey değü
dir. Bu teklifi bendeniz Hükümetten beklemezdim. Çok rica ederim bunu da samimiyetime 
bağışlasınlar. Benim rica edeceğim şey, Meclis haricinde arkadaşlarımızdan içnevvür etmek 
isteyenleri, tamimiyle arzu ederim. 

ikincisi; burada arazi, mali ve iktisadi mesaüi müzakere eden zat tarafından kezalik 
idari mesaü, ki bendenizce en cank meselelerden biridir. Onu müzakere eden arkadaşımın 
hakiki sulh muahedesini izah eder şekilde burada ifadede bulunması ve bunu müteakip 
vükelâi mesulenin tenkit etmesini isterim. Şu suretle bir muahede projesidir ki, hakikati 
temamiyle anlaşılacak bir muahede projesiyle hükümetin mukabü projesi karşı karşıya 
önümüze gelir. İşte ondan soma heyeti umumiyesinin müzakeresine biz geçebiliriz. Hatta 
o müzakereye geçmeden benim soracağım bir şey vardır. Projenin haricinde başka bir şey 
vardır. O da Lozan'da bir ruh yaşamıştır. Lozan'daki o ruh nedir? Onun da umumi olarak 
izahı lâzımdır. Bendenizce mesaü üç büyük fasüda arkadaşlara anlatıldıktan sonra Harici
ye Vekili Beyefendi de Avrupa devletierinin hakiki sulh yapmak için gelip gelmediğini, yet
miş gün müzakereden sonra neden birdenbire durduğunu ve kapandığının izahını rica ede
rim. Ondan soma umumi münakaşaya geçebüiriz. Efendüer bu suretle belki üç beş içtima
iniz zayi olacaktır. 

Fakat bendenizce zayi değüdir. (Zayi değildir sesleri) Onun için beyefendüer, bendeni
zin fikri budur. Bu müzakereye hazırlıksız girersek anlaşamayız, çok lalardı olur. Bunun 
da önüne geçmek için ihzai olarak hepimizin öğleye kadar vakti boştur. Hatta gecelen de 
buraya gelebiliriz ve pekâlâ herhangi bir mesele için burada mesaüi arziye için, mesaili ma
liye için arkadaşlarımızdan mütehassas olanlar izhar ederler. Şüphelerimizi izah ederler. 
Umumi münakaşaya burada geçtiğimiz zaman onlar kadar vaziyeti biliriz. Onlarla beraber 
tenkit ederiz ve umumi mesail üzerinde evet veya hayırı, herhangi bir mesele içinde emni
yeti vicdaniye veririz Büdiğimiz malî, iktisadî, iktisadî siyasî mesail üzerinde hakkiyle anla
madan karar vermeyi bendeniz anlamıyorum. Onun için gerçe bir Meclisten bir karar çıka
bilir. Fakat bizden çıkan bu kararı vicdanüerimizden, dimağlarımızdan çıkacak. Çünki bi
çare mületin büyük emekleri mukabüinde kazanümış bir meseledir. Müzakerenin bu şekü
de cereyan etmesini teklif eylerim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) - Efendim Hariciye Veküi Beyefendi... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Paşa Hazretieri. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müttefik devletler tarafından tevdi edüen muahhede 
projesi hakkındaki düşüncelerinin hulâsası bir tedbir olmak üzere gördüğü şekli Heyeü Âli
nizin mütalaat ve müzakeraündan anlaşılıyor, ki mukabü yani bize tevdi edüen mukabü 
muahede projesini bir kere yanlış tercümesi dolayısiyle tenkit buyurdular. Dikkat olunur
sa elinde acele tercüme kaydı vardır ve hakikaten tercüme hataları vardır. (Bu mazeret ola
maz sesleri) Zaman ve mekân nazarı dikkate almdı. Biran evvel hututu esasiye hakkmda 
malûmat husulü için Heyeü Âlinize o kaydı ihtiraz üe arz edüdi. Müsaade buyurunuz, otuz 
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gün sonra yapılsın dersiniz otuz gün sonra yaparız. Yalnız müsaade buyurursanız müna
kaşa etmiyorum noktai nazarımı arz ediyorum. 

Şimdi efendim Hüseyin Avni Bey Arkadaşımız Hariciye Vekilinin ve müzakeraü idare 
buyuran heyeti murahhasa reisinin beyanatını, derhal misaki millî muhil şurayı terk etmek 
ve burayı terk etmek ve bunlarda tağyir etmek şeklinde telakki buyurdular. Beyefendiler 
böyle bir şey yoktur. (Öyle söylediler sesleri) Müsaade buyurunuz arz edeyim efendim. 
Efendiler Hariciye Vekili Beyefendi sarahaten Heyeti Aliyenize arz ettiğini istima ettiğim 
nokta, projeler tetkik edildikten soma heyeti umumiyesi itibariyle şayanı kabul değildir, de
diler. Bu sarihtir. Sayam kabul değildir dedikten soma şu fedakârlık vardır. Bu fedakârlık 
vardır, demek, zannederim, böyle bir teklif yoktur. İnsaf ile kabili telif değildir. (Gürültüler) 
(Devam sesleri) Proje tetkik edildikten soma heyeti umumiyesi sayam kabul olmadıktan 
soma yapılacak diğer bir tedbir vardır. Karar verip harbe başlamak, efendiler bu ikisi ara
sındaki fark o kadar mühim ve o kadar hayatî ve o kadar azim bir sahadadır ki ondan ona 
inükal etmeden çok düşünmek ve çok tetkik etmek ve mümkün olan her şeyi, gerek kendi 
vatanlarım gerek milletin vicdani, gerek hariç ve dahilin noktai nazarım tatminen karar ver
meye çalışmak lâzımdır. Projeleri emir ederseniz takdim ederiz, hiç şüphe yok ki bizim için 
zahmeti, müşkül veya sizden setirli bir ciheti yoktur. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - O halde buraya niçin geldiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurun, on beş gün daha beklememiz lâ
zımdır, projeyi almak için. (Bekleriz sesleri) Tehirine karar verirsiniz, on beş daha intizar 
edersiniz. Müsaade buyurunuz arkadaşlarımızda günlerden beri bizim hasret kaldığımız 
vekiller ne yapıyordu, diyor? (Gürültü) Onu da siz söylersiniz? 

ABDÜLKADİR BEY (Kastamonu) - Biraz izahat verebUirsiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Rica ederim, müsaade buyurunuz, biraz değil çok 
izahat veririz. Şimdi efendiler mesele şu şekildedir. Ben muahededeki musaili maliye, me
saili iktisadiye umuru asker Boğazlar, hudutlar hepsi madde madde tetkik edilmiş, mah
zurları fevaidi görülmüş, ona nazaran bir mukabil proje ihzar edilmiştir. Göstermiyeceğiz 
diye iddia yoktur. (Nerede sesleri) Efendim rica ederim, göstermeyeceğiniz diye iddia eden 
yok. Müsaade buyurun, ancak bu mukabil projeyi ihzarda mütalaat ve mülahazat netice
sinde vasıl olduğu bir nokta var, bir dönüm noktası var. Bu düşüncelerin hepsi, mukabil 
projelerin hepsi öyle dönüm noktasına istinat etmiştir. Onu Hariciye Vekili Paşa Hazretleri 
Heyeti Aliyenize arz etti ve o nokta üzerinden reyi alinizi almak istedi. (Nedemek sesleri) 
(Gürültüler) Zan ederim, usulü müzakere hakkında beyanı mütalaa buyuruldu. Müzakere 
mi, olacak? Müzakere duracakta tebliğ edilen şekli tayin ve tespit etmek için meseleyi tav
zih etmek ana da teveccüh eder, değil mi efendim? (Hay hay sesleri) İşte efendiler, mesele
yi Heyeti Veküeniz alakadar vekillerinizin noktai nazarları ve vaziyeti umumiyeye nazaran 
tespit edilmek şartiyle tetkik etti. 

Bu tetkikata esas teşkil eden cihete gelince : Heyeti murahhasarnız, malûm olduğu veç
hile, 70 küsur gün konferansda en kat'ı teşebbüsatinm neticesinde istihsal ettiği bir fikir 
vardır. O fikir üzerinde bir kere konuşulduktan soma mukabil proje esası düşünüldü ve o 
noktai nazardan tespit edildi. (Biz o fikirleri silmiyoruz sesleri) Söyleyeceğim efendim, söy-
lemiyeceğim demiyorum. Hepinizin suallerine cevap vermek vazifemdir. Fakat sözümü ik
mal edeyim. Efendiler o fikri esasi şudur : Her türlü mesaimize rağmen - heyeti murahha
samızın ifadesi - hamil olduğumuz malûmata tekmil aczimizle beraber kendimizdeki ikti
dara istinat ederek en yüksek mesaimizi sarf ettik. Neticede bize istiklâli iktisadî vermedik
leri anlaşıldı. Bize istiklâli maddimizde gedikler açmağa çalıştıkları anlaşıldı. Bizim hudut
larımızda mühim mukavemetler karşısmda kaldığımız görüldü. Bu gibi üç hayati meselede 
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sökülmez bir vaziyette kaldık ve dayandık dedüer. Bendeniz bu telgrafların bazüarını Heye
ti Âliyenize aynen arz etmiştim. Derhatır buyurursunuz. 

BİR MEBUS - Bunlar Mudanya mukavelelerinin neticesi. 

HÜSEYİN RAUR BEY (Devamla) - Bu da bü içtihattır efendim. Dayandıktan soma He
yeti Âliyenizin tasvibine iktüan eden Heyeti Veküenin bü kararı vardı. Evet efendim, o ka
rarda elde olduğu halde ve heyeti murahhasamız bizim noktai nazarımızdan sulh yapmak 
imkânı olmadığım gördüğü ve büdiği halde ve son bü teşebbüs tekltfatı keşli olmak üzere 
ve hiç bü taahhüdü mutazammm olmamak şartiyle filân filân metinleri kabul edebüüiz. Fa
kat, sizde filân şeyleri tadü edebüüsiniz diye bü keşfi taaruzi.. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) - Yani misakı müliyi tadü. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır, misakı müliyi tadü yoktur. Misakı millinin ma
hiyetini ben de arkadaşlarım kadar bilüün. Buna rağmen o kanaatlerindeki isabet, mütte
fiklerin bu fazla vergiyi gösterdiğimiz halde sulha yanaşmadıklarını teyit etmiştir. Heyeti 
murahhasamız şu suretle son kabihyeüeri anladıktan soma inkıta üade etmeden buraya 
geliyorlar ve Heyeti Vekilinize diyorlarki, işte efendiler şu yolda çalıştık, hasd ettiğimiz me
sainin neticesi elinize verdiğimiz müttefiklerin muahhede projesidü. Ne düşüneceğiniz, de-
defir. Cevaben dedik ki; heyeti murahhasanız sulha vasd olmak için, bü cebri mucib olma
dan misaki millünizle kabüi telü bü sulha vasd olmak için temaslarından mesainin netayi-
cinden istihsal ettiği fikir nedü. Onu söylemelidir. Bizde onun üzerine beyanı mütalâa ve 
noktai nazarımızı söyüyebüüiz, dedik. Heyeti murahhasamız orada geçüdiğüniz hayatı me
sainin bize verdiği fikir şudur buyurdular. Mesele arazi üzerüıde ehemmiyet ve katiyet kes-
betmiştir. Bunu tarif etmek lâzım gefirse cenubta Musul, şimalde Karaağaç istasyonu diye 
üade edebilüiz. 

MEHMET BEY (Biga) - Adaları unuttuk. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Misakı müfide mevzubahis olduğunu hatirlayama-
dım. Kendüerine sorduk, şu halde yani Musul'u bü sene talik ve bü sene zarfında... (Gü
rültüler) 

REİS - Rica ederim dinleyelim. Devam buyurunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Musul'u bü sene talik ve bü sene zarfında İngilizler
le başbaşa anlaşmak imkânı şimdi mümkün olmazsa Cemiyeti Akvama havale (Handeler), 
(Maşallah sesleri, alkışlar) 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Heyeti Veküenin böyle düşüneceğini hiç tasavvur etmezdik. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurun Rasih Efendi Hazretleri bizde hak
kı kelâmımızı söylemekle... 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Onlar tekltf etlilerdi, belki düşünebüüdik. Fakat Heyeti Ve
küenin bunu düşüneceğini büemezdik. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurursa Rasih Efendi Hazretieri bize de 
söylemek hakkını, isabet buyururlar. Derim ki Cemiyeti Akvam lâfzına misakı müfide tesa
düf ederler. Okurlarsa akalliyetler mesailinde nazarı dikkati afilerini celbederim. (O başka 
sesleri) Cemiyeti Akvam kelimesi misakı müfide var mıdır? Dedüer cevabım verdim. (Gürül
tüler) Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Yalnız Vekü olarak değü, mebus olarak da bu mü
zakere esnasmda mevkiünde bulunmak vazüemdü. Terk edecek değüün. Endişe buyurma
yın, kırk sekiz gün beni isticvab edebüüsüüz. Onun için müsaade buyurunuz da mutaları
mı ikmal edeyim. Evet sulh yapmak mümkün müdür? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hayır. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Onun için de evet demek imkânı yoktur dedik. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - Zaten sulh olamayacak. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hulusi Beyefendi biz harbi sulh için yapıyoruz. Sul
hu harp için yapmıyoruz ve behemahal sulha muvaffakiyete dahil olacağız. Gayet haklı (İn
şallah sesleri) 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - İstediğinizde şekil de yok. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İnşallah az bir vakitte muvaffak olacağız. 

BASRİ BEY (Karesi) - Misaki milliden gayri sulh yoktur. Cemiyeti Akvam yok idi o za
man. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Rahmi Mader'de idi öyle ise. 

Şimdi efendim buna rağmen mütalâa ettik vaziyeti. Vaziyeti askeriyemizi mütalâa et
tik. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Paşa Hazretlerinin izahatı, ordumuzun kuvveÜi ve em
rinize amade bir halde olduğu ve emirlerinizi ifaya muktedir olduğu kanaatim verdi. Mali
ye Velülimiz şimdiye kadar olduğu gibi, milletin ve memurların her türlü fedakârlığı ikti-
ham ettiği farz edilerek mali noktai nazarından da Meclisin fedakârlık emirlerini fedakâra-
ne ifaya hazır olduğunu ifade etti. Bizim için de lâzım olan bu iki esastır. Ancak harb ifade 
ederken düşünülecek bir nokta varsa zarar mı, kâr mı eder. Ne kadar devam eder. Netayi-
ci ne olabilir. (Allah bilir sesleri) Şüphesiz Allah bilir. Sizin kadar Cenabı Hak'kın lütfü vah
daniyetine mutekit bir arkadaşınızım. Fakat Allah da insanlara bir fikir vermiştir. Kendi
sinden aşağıki meratibi onlarda düşünsün diye akıl vermiştir. Biz de onları düşünerek bu 
muhakemat neticesinde mukabil bir proje tanzim ettik. İstiklâli malimizi temin etmek, is
tiklâli adlimizi temin etmek şartiyle, istiklâli millimizi temin şartiyle; iktisadi mesail ki ariz 
ve amik tekrar müzakereye ihtiyaç görülmüştür. Onu talik etmek şartiyle, Karaağaç'tan sa
rahaten sarfı nazar etmek şartiyle, Musul'u talik etmek ve icabederse harb etmek imkânı
nı elde tutarak... (Gürültüler) Müsaade buyurun; elde tutarak sulh için bir teşebbüste bu
lunmak, sulh için müşterek kanaatimiz zannediyorum. Bir teşebbüsümüz de akim kala
caktır. Kalabilir. (Anlaşıldı sesleri), (İşitemiyoruz sesleri) Sarih söylüyorum, maruzatım 
harb midir. (Bu tarafa da söyleyiniz işitemiyoruz sesleri) (Sulh çıkmayabilir ve kuvvede bu 
kararları verirken bunu teemmül ederek, bunu da bilerek yapıyoruz. 

Fakat vereceğimiz kararı öyle hayati bir karardır ki ondan evvel herkesin kalbinde ka
lan şüphe ve tereddütleri bizim kadar göremeyecek olan, vaziyeti bizim kadar tahlil ve tet
kik edemiyecek olan memleketin umum kadın ve erkeklerinin nasü düşünebileceğûü de tet
kik ederek, Onları da nasıl tatmin edebüeceğimizi, onları da her türlü fedakârlığın yapıldı
ğına ikna ederek ve aynı inayeti Bari ila her türlü fedakârlığı itmam etmek ve neticeyi har
ben istmsaline teşebbüs etmektir. İşte efendiler hututu esasiyesini izah edebileceğimi zan 
ettiğim Heyeti Veküinizin düşüncesinin esası budur. Yoksa biz size Karaağaçi verdik. Mu
sul'u bıraktık, bilmem kapitülasyonların şu kısmını kabul ettik, filanını bıraktık demedik. 
Umumî mütalaat tashih ederiz. Ötekim tay ederiz. Meclisi Âlinize getiririz. Encümenlere 
gösteririz, konuşursunuz. Yine neticede konuşacağımız bunlardır. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Evet fakat bilerek... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz efendim bilerek konuşursunuz. 
Ben de bilirim efendim ve zaten şimdi de kısmen buyurduğunuza bendeniz de kaniim. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) - Meçhulat üzerinde... 

REFİK BEY (Konya) - Rauf Beyefendi hepsini anlattınız. Dediniz, ki zan edersem, söz
lerinizden hiç bir şey anlaşılmamıştır. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bendeniz de anlatmaya çalışıyorum. Kudretim bu ka
dar, ne yapayım. 

Şimdi efendim yalnız bir noktayı hatırlatmak isterim. Her mütehassıs encümen çalış
malıdır. Tetkik etmelidir. Tahlil etmelidir. Kabul etmelidir veya reddetmelidir. Beyler bu He
yeti Veküinin bir harbe daha girmeden evvel, hariç ve dahilin vicdanını tatmin için olsun, 
teşebbüsünü lüzumsuz görmediğini bu şekil üzerine muahede projesini tahkik, tasvip etti
ğiniz takdirde imzalanmış muahede projesi üzerinde ne hakkınız kalıyor? Bilakis tetkik et
meyin, tahkik etmeyin imzaların ret veya kabulü hakkım muhafaza edin. Efendiler, sorma
mız gayet basittir. 

Şimdi yapacak üç hal vardır. Diyoruz hangisini yapayım? Hangisini yapmak istediği
mizi söylüyoruz. Bu suretle birisi, bu verdikleri muahede metni, ki hakikaten gayri kabili 
kabuldür. Atarız. 

Y A H Y A GALİP BEY (Kırşehir) - Ne üzerine binayı mütalaa edip de atacağız? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Onu biz söylüyoruz. Ne için geldiniz diyorsunuz da 
onu anlatmaya çalışıyorum. İkincisi diyoruz, ki böyle bir proje yaptık bu projeyi teklif ile 
harbe girmezden evvel bir daha cihan huzurunda dahil ve haricin vicdanım tatmin etmek. 
Bu da kabul edilmez. 

OSMAN BEY (Kayseri) - Son günlerde heyeti murahhasa orada ne yaptı? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Fakat muharebeden evvel bu üçüncü şeklinde Heye
ti Vekilece bu teşebbüsün lüzum ve vücubuna kaniiz. Bunu tensip ediyor musunuz; etmi
yor musunuz? Şekil budur. Anlatabildim mi efendim. Yani bu muahedeyi atıyoruz harp edi
yoruz, biz bu fikirde değiliz ve daha Heyeti Celileniz bu fikir ve mütalaatta değildir. 

HULUSİ BEY (Karahisar) - Onu hiç kimse tasavvur etmiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Ve o teşebbüsümüzün şeklini ifade ediyor. Musul'u 
talik Karaağaç'ı terk etmek mesaili iktisadiyeyi terk etmek, diğer hususatta Misaki Millimi
ze muvafık şeraiti şimdiden istihsal etmek, diğerlerinin müzakeresine girişmek, 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - İstanbul ne olacak? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Tahliye şartı olacaktır. İşte efendim, benim kudreti 
nutkiyem ve fikriyem ve akliyem bu kadar izah edebildi. Mesele muahedenin metni Heyeti 
Aliyenize kabul etsin de tebüğ edelim, teklif edelim, işi bitirelim. Her maddesi sizce mute
ber olsun değil, Heyeti Vekilinizin kanaatini arz ediyorum. Musul'u talik Karaağacı terk... 
(Olamaz sesleri) Müsaade buyurun Karaağaç i terk mesaili iktisadiyeyi talik, diğer hususat
ta ve her hangi bir müstakil milletin haiz olacağı şeraiti ihtiva eder. Bir sulhu imzalamak 
mümkün olursa, ki bunda İstanbul da tahliye ediliş bulunacaktır. Ondan soma mesaili ik-
tisadiyenin halline devam etmek, diğer taraftan münferiden İngilizlerle Musul meselesini 
Türklük; Kürtlük ve Araplık ayırarak lehimize hal etmeye çalışmak, olmazsa Cemiyeti Ak
vama sevk etmek ki akamete mahkûm olmaktır. Cemiyeti Akvam da karar vermeyecektir. 
Her zaman serbestsiniz, elinizde bulunacaktır. Bu şekilde bir çare düşündük. İşte bunu ka
bul ederseniz yaparız. Kabul etmezseniz irade buyurunuz, ferman buyurunuz harp ederiz. 
İşaret buyurunuz postekimizi kaldırır gideriz. Bunlar elinizdedir. Bunlarm hepsi de sizin 
iradenizdedir. 

NECMETTİN BEY (Siirt) - Rauf Beyefendi; geçen celsei hafiyelerde Musul hakkındaki 
beyanatınızda Musul'un fevkalade ehemmiyetli olduğunu ve Musul'un terki vilâyatı şarki-
yenin hepsini terk etmek olduğu kanaatinde olduğunuzu ifade buyurdunuz. Tebdili kana
at mı ettiniz? Yoksa tebdili kanaat için bir mecburiyet mi gördünüz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kanaatim o günkü gibidir. Ve sabit kademim. 
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NECMETTİN BEY (Siirt) - Çünki Cemiyeti Akvama vermek İngilizlere vermek demektir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Değüdir öyle. (Gürültüler) 

NECMETTİN BEY (Sürt) - Cevap olmadı. Reis Paşa Hazretieri cevap isterim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kanaatimi tebdü etmedim, aynı kanaatteyim. Musul 
meselesi vüâyatı şarkiyemiz meselesidü. Vüâyatı Şarkiye meselesi Türkiye Meselesidü. Vi-
lâyatı Şarkiye tehlikeye düşerse Türkiye tehlikeye düşer. Sözlerimi bu kanaatte olarak söy
lüyorum. 

NECMETTİN BEY (Sürt) - Öyle ise Heyeü Veküe müttefik değüdü. 

DURSUN BEY (Çorum) - Lozan'dan müfarekaünden evvel heyeü murahhasamız bü 
mukabü proje verdüer. O projenin münderecaü nedir? O projeyi Hükümet düektif vererek 
mi vermişür? Yoksa kendüerinden mi vermiştir? Bu Misakı Müli üe tearuz teşkü ediyor mu, 
etmiyor mu? Ve bu salahiyetleri dahilinde midü? Değü midü? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim maruzatıma başlarken onu ifade ettiğimi 
zannediyorum. İzahat verüken telhisen demiştim ki, Heyeti Murahhasamız tasvibi âlinize 
iktiran eden Heyeti Veküe kar ar mı talikten soma böyle teşebbüsatı neticesinde initaı mu
hakkak olarak anlamış; fakat bu inkitaı yaparken bizi daha sulhperver, daha ihülafçı gös
termek ve cihan efkârı umumiyesine tesü yapabilmek için hiç bü kaydı siyasiyi tazammun 
etmemek ve mületimizi hiç bü kayıt altına almamak şartiyle... (Ya kabul etseydüer sesleri) 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Ya kabul etseydüer? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim ben bü kişiye cevap vereceğim. Rica ediyo
rum, ben bü kişiye cevap veriyorum. Müsaade buyurursanız söyliyeyim. Müsaade buyu
rursanız çıkayım gideyim, almamak şartiyle söylemiştir ve söylemesine rağmen inkıta ol
muştur ve bu sözlerin mahiyeti siyasiyesi kalmamıştır. Yani senet ittihaz edüecek derecede 
mahiyeti kalmamıştır. Çünkü nihayetinde bü fıkra üe bu kabul edilmediği takdüde, şimdi
ye kadar cereyan eden müzakeratm tevlit edebüeceği her türlü kayıttan azade kaldık de
miştir. Onun için bir endişe yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) - Ya kabul etselerdi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Ya kabul etmeselerdi?.. Ki etmemişlerdir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Efendim Basri Beye cevap verüken bununla ne murat bu
yurdunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Musul meselesinin havalesi dolayısıyla söylemedim. 
Cemiyeti Akvam Misakı Mülide bu kadar dedüer; bendeniz hafızamda hata etmiyorum. Ce
miyeti Akvam kelimesi vardır gibi geldi aklıma. (Yoktur sesleri) Müsaade buyurun Musul'un 
taliki dolayısiyle değü, ekalliyetler muahedesiyle Sen Jermen Muahedesinin kabul ettiği Mi
sakı Müh kabul etmiştü. Sen Jermen Muahedesini okursanız Cemiyeti Akvamı çocuk ola
rak görürsünüz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Ekaüiyetlerin Musul Üe alâkası yoktur. Cemiyeti Akvamın 
Musul Ue alâkası yoktur. Bunu ekalliyetlerle neye karıştırıyorsunuz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Basri Bey buyurdular ki, Misakı Millide Cemiyeti Ak
vam yoktur. Bendeniz Musul üe alâkadar ol miyar ak yalnız Cemiyeti Akvam şekli olarak Mi
sakı Mülide bulunduğunu üade ettim. Ekalliyet bahsi filan diye değü. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Bü kelime lütfen bunu da söyleyiniz; Musul Misakı Mülide 
dahüüıde mi, değü mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Dahüindedir. 
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SIRRI BEY (İzmit) - Hassaten soracağım şeylere cevap vermek için salahiyetinizi anla

mak istiyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz âzami salahiyetim vardır. 

SIRRI BEY (İzmit) - Çanakkale'de, Karakale'de İngüizler'e verüen arazinin mesahai sat-

hiyesi Cebeli Tarık'taki İngilizlerin müstemlekesinden ne kadar büyüktür& 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kiyası maal tariktir. 

SIRRI BEY (İzmit) - Rica ederim, ne kadar büyüktür? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kıyası maal farıktır. Müsaade buyurursanız tafsü et
meyeyim. Kürsüden bahsinde faide yoktur. Kıyasımaal farıktır ve buyurduğunuz derecede 
tehlike mevcut değüdü. 

POZAN BEY (Urfa) - Suriye hudutlarının Lozan'da mevzuubahis edümesinden istifade 
etti mi etmedi mi? Soma Suriye hudutları Misakı MüTide dahü midir, değü midü? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - (Devamla) - Efendüer : Misakı Milliyi tebdü ve tağyü 
için mevcut ise yegâne kuvvet Meclisi Âlinizdü. Başka hiç bü kuvvet ve salahiyet onu teb
dü edemez. Yegâne kuvvet sizdedir. Suriye hudutlarının Lozan Konferansında mevzuuba
his edümesinden faide kuvvede melhuz idi. Netice çıkamadığı için hiç birisinde faide yok 
dedüer. 

BİR MEBUS - O halde neden mevzuubahis edümedi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Mevzuubahis edüseydi akde kalırdı ve mazereti var
dır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Efendün buyurdunuz ki; bu teklüımizle sulh geleceğine 
ümit o kadar yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kati değüdü. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Bu katiyetsizfiğin acaba Avrupa'nın bizimle sulh yapmama
ya azmettiğinden mi ileri gelecek? Yoksa bizden şu teklifimizle hissedeceği zaaftan mı neş'et 
edecek? Saniyen ikinci bü sualim daha : Musul bü sene veyahut altı ay somaya talik edi
lince o cephedeki askerî terhis edecek misiniz? Etmezseniz sulhun neticei tabüyesüıi elde 
etmemiş olursunuz. Musul'u tamamen terk etmiş olursunuz ki sulhun manası kalmaz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bu iki suali mi? 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Evet. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kâfi derecede ağır sualler... 

Büincisi buyurdunuz ki; kati ümidiniz yok ve bu teUiffiıizle süatımızı mı göstereceğiz? 
Bu teklifimizle kuwetünizi gösterebüüiz. Bu teMifimizle süatımızı gösterebifiriz, bu teklifi
mizle sulhperverhğimizi gösterebüüiz. Bu sulhperverliğünizle iman ettiğimiz kuvvetimize is
tinat ederez. Bunların hepsi mevzuubahistir. Fakat bu teklifi yapmadan bu çareye tevessül 
etmeden ordularınız yürü, kır, ez diyecek daha zaman olmadı. Ondan soma isticvap ve is
tizah edersiniz. 

Musul meselesine gelince; oradaki askeri terhis edeceksiniz. Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisi, ki fiiliyat üe kudretini ispat etmiştir. Bendenizce ve ukdemizin gayesi Musul'u al
mak için ne yapılması lâzım geldiğini takdü buyurursunuz. 

M . DURAK BEY (Erzurum) - Demin bü şey buyurdunuz. Ya bendeniz anlamadım. Fik
rimi tashih buyurunuz veya siz söylediğiniz sözü tashih buyurunuz. Buyurdunuz ki, elde
ki projeyi şubelerde veya encümenlerde müzakere etmek doğru değüdü. Sizin vazüeniz sulh 
olduktan sonra ya kabul veya reddü. Yani Heyeti Veküenin vazüesidü, demek istediniz. 
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Halbuki icrai ve teşriî salâhiyeti haiz oları bu Meclisi Âliden Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
sekizinci maddesini unuttunuz. Bu; ihtar ediyorum. Zatı âliniz bu salahiyeti ne suretle bi
zim elimizden alıyorsunuz? Buna cevap veriniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Teşkilâtı Esasiyenin sekizinci maddesini unutmadım, 
buna emin olunuz. Her haklan Meclisi Âlinizde olduğuna iman etmişimdir. Bu, acı tecrü
belerle, bu kürsüde çektiğim sıkıntılarla teeyyüt etmiştir. O noktai nazardan bu muahede
nin istediğiniz zaman şimdi - burada kelimesini burada - lügat kitaplariyle tebdü etmek va-
zifenizdir. (Hay hay sesleri) Buna hiç şüphe yoktur. Fakat bendeniz istedim ki bir teşebbüs
tür. Hututu esasiye böyle bir yoldan tekrar teşebbüse gidümek istenüiyor. O teşebbüs mu
vaffak olsa da, kaim kalsa da her zaman muahedenameyi ariz ve amik tetkik veya ret et
mek elinizdedir. Onun için bu iki iş mi olsun, bir iş mi olsun meselesi; yoksa vazife mese
lesi değüdir. Kâfi sarahati havi mi? 

M . DURAK BEY (Erzurum) - Kâfi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim adarına mağruren buraya iş görmek için de
ğü, iskandü için gelmişler. Eğer iskandil için gelmişlerse dönsün gitsinler. Hakiki olarak ise 
bunlar burada mevzuubahis olacak meseleler değü, burada vatani mesaüi mevzuubahset-
süıler. 

Hüseyin Avni Beyin vatan hususundaki hassasiyetlerini bümekle beraber, karşısında
ki arkadaşlarının da aynı hassasiyette bulunduklarına hiç şüphe etmiyorum. Kendisi ka
dar vatanperver ruhlu olduğunun aksini şüphe edecek bü arkadaşı yoktur. Biz buraya is
kandü etmee değü, demir atmaya geldik, demir atmaya. Bu Umanda bizim de hissemiz var
dır. 

EMİN BEY (Ergani) - Durmazsınız böyle. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hariciye Veküi de heyeü murahhasa reisi süatiyle iza
hatta bulundular ve ona da itüaz ettiler. Yalnız mesaüi hariciyeden bahsetsinler onu 
dinleriz, öteküerini VekiUer bahsetsin dedüer. Heyeti Veküe Reisi Zannederim, kendüe-
ri ettüer. Kendüerinin de reyleri vardır. Heyeti Veküenin vazaifinden mesuldür, dedüer. 
Yüz defa bağırdınız : Bu Heyeti Veküe Reisi buraya iskandü etmeye mi geldüer? Gitsin
ler de, gelsinler. 

Beyefendüer biz vazife ve vatan hizmetiyle ütihar ederiz, fakat bizimle eğlenilmeye ta
hammül edemeyiz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hayır, siz bizimle eğleniyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Rica eder ün, gayet ciddi mesaü üzerinde konuşuyo
ruz. Salâhattin Bey kardeşimizin buyurduğu gibi bu günü değü istikbali temin veya sarsa
cak kararlar almak zaruretindeyiz. Benim kanaatim daha vardır. Altı yüz senehk bü mazi
yi tasfiye ediyoruz. Latifeye çıkmayacağını Hüseyin Avni Bey kadar ben de biliyorum. Onun 
için sözlerimizi samimi ve hepimiz aynı şeyden geçmiş ve aynı vatanperver olmak üzere ka
bul ediniz. Hiç büimizin diğerine teveffuk eder, ne vatanperverliği ve ne de başka türlü bü 
şeysi vardır. Beim ifademde sizi rencide edebüecek bazı noksanlar olabüü. Kudretsizliğime 
verirsiniz. Fakat, hiç bü zaman geldiniz bizi atlatıyorsunu gidin, ciddi olun da gelin demek 
yakışmaz. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) - Avrupa ceraitierinin neşriyatından anlaşüıyor ki konfe
ransın hitamına doğru düveU müttefika biz ün murahhaslarımıza ondört maddelik bü pro
je vermişler. Biz ün teklüımize mukabü ve bu 14 maddenin, yani bizim Misakı Mülünize kar
şı bu ondört maddenin onlkisi latefayyüdü ve üç madde üzerinde konuşabiliriz. Evvela bu
nun doğru olup olmadığını soruyorum. Olduğu takdüde ikinci bü kere sulhe teşebbüsün 
abes olduğunu görüyorum. Siz ne buyurursunuz? 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Buyurduğunuz tahakkuk ederse hakikaten abes 
olur. Fakat öyle değildir. Malûmu âliniz; heyeti murahhasamız müttefiklerin tevdi ettiği 
muahede projesini aldıktan sonra - arz ettiğim gibi - inkıtaa kani olarak bazı beyanatta bu
lunmuşlar ve fakat kabul edilmemek hiç bir teahhüdü kabul etmiyecek bir hal vukua gel
miştir. Bu beyanaüarı üzerine Lort Gürzon trene binmiş gitmiştir. Diğer kalan ikinci mu
rahhaslar. Fransız munahhası, İtalya murahhası verdikleri muahede projesindeki bizim 
mucibi itirazımız olan gayri kabüi kabul gördüğümüz maddelerden bazdarını tadd eder yol
da, bulunduklarını beyan etmişlerdir. Yoksa üçü gayri kabüi kabuldür, tarzında mes'ele 
yoktur. Zan ederim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Usul hakkmda söyleyeceğim. Arkadaşlar mevzuba
his olan mes'ele cidden mühim ve naziktü. Bu mes'eleyi asabiyetle görüşmek gayri caizdü. 
Onun için bütün arkadaşlarımı sükûta davet etmek cür'etinde bulunacağım. Bunu af bu
yurunuz. Zan ediyorumki rüfekanın asabiyetini mucib olacak nokta, meselenin neden do
layı ve ne mahiyette mevzubahis edildiğini tamamen anlaşamamış veya anlatılamamış ol
masından münbaistir. 

Benim büdiğime göre, Hey'eti Veküe buraya kat'i bü karar almak için gelmiş değüdir. 
Yalınız müsaade buyurursanız safhayı benim anladığım gibi izah edeyim. 

Malûmu âlinizdüki, makasıdı müliyemizi istihsal edebümek için bü çok vasıtalara te
şebbüs edümiştir. Üç buçuk, dört sene zarfında; fakat bunların hiç biri münteci muvaffa
kiyet olamamıştır. Behemehal makasıdı müliyenüı istihsali için kat'i bü muzafferiyete ihti
yaç vardı. Mület ve mületin öz evlatlarından mürekkep ordu o zaferi kafiyi istihsal etti. O 
zaferin neticesi olmak üzere makasıdı müliyemizin istihsal edilmiş olması lâzım gelüdi. Bu 
emniyete hey'eti murahhassız cukubulan davet üzerine Lozan konferansına gitti. Aylardan 
beri bütün mesail mevzuu münakaşa oldu. En nihayet itilaf devletleri hey'eti murahhasa-
mıza bütün müzakâratin, münakaşatin netayici olmak üzere bazıları üzerinde görüşülmüş 
ve bazıları üzerinde görüşülmemiş olan mevaddı ihtiva eder bü kitap verdüer. Bu kitabın 
muhteviyatı, yani sulh projesi Sulh şeraitini muhtevi proje diye koydukları eserin muhte
viyatı hey'eti murahhasamız tarafından kabule şayan olamıyacak mahiyette idi. Asd bu 
muhteviyatın gayri kabili kabul olmasını istilzam eden mesaü muayyendü. Yani bü çok hal 
edümiş mesaü şayani kabul görelebüecek nikat mevcuttur. Bununla beraber hey'eti umu-
miyesini kabul ederek sulhu tesise mani olan noktalar bârizdü. işte hey'eti murahhasamız 
vukubulan talikden istifade ederek, merkezi hükümete gelmiş ve vaziyeti hey'eti vekileye 
anlatarak yeniden bü talimat talep eylemiştü. Yoksa hey'eti murahhasamız kendisinin ka
bul ettiği ve hey'ete kabulettirmek istediği bü projeyi aslen veya tadilen hey'eti celüenize ka
bul ettirmek üzere huzurunuza çıkmış bü vaziyette bulunmuyor, zannederim. Binaenaleyh 
hey'eti murahhasa yeni talimat almak üzere Hey'eti Veküeye bü çok izahat verdikden son
ra, hey'eti Veküe bü karar vermek mecburiyetinde kaldı. Hey'eti vekile bü karar ittihazı 
mecburiyetinde kaldı. Bu karar ya müzakeratı sulhiyeyi kat etmek, harekâtı füliyeyi aske
riye ye başlamak ve yahut bu kararı tehü ederek her hangi bü zeminde, tekrar sulh tale
bine imkân bulmaktır. Hey'eti Veküe Hey'eti murahhasa üe bu nokta üzerine imalı fikir et-
tikden soma, en nihayet vasd oldukları karar - benim büdiğime göre - mutavassıt bü ze
min üzerinde tekrar düveh ihtüafiyeden sulh talep etmekdü. Ancak bu mutavasıt zemin, 
bazı mühim noktaları ihtiva ediyor. Hey'eti celüenizi bu mühim noktalardan haberdar et
meksizin doğrudan doğruya mukabü bü projue üe hey'eti murahhasanızı göndermeye 
hey'eti veküe cesaret edememiştü. Çünki cesaret edüemeyecek bü meseledü, bü vaziyettir. 
Binaenaleyh bu gün burada yapacağımız şey bü projenin teferruatım müzakere etmek de
ğüdü. Esaslı bü iki noktaya karar vermektü ve esaslı iki noktaya karar verdikten soma 
onun teferruatı üzerine hey'eti celüenizüı şimdiden iştigaline lüzum yoktur. Onu Hey'eti Ve-
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kile Hey'eti murahhasa ve yahut her hangi bir hey'eti yapabilir. Fakat onların yapamıyaca-
ğı bir şey vardır ki, huzura âlinize gelmişlerdir. Malumu âlileri olduğu veçhile o şey hudut 
meselesidir. Şimdi hey'eti murahhasa Hey'eü Veküe üe müttefıkan kararını vermiş bulunu
yor. O kararda arazi mes'elesinden bazı mutedü şeküler kabul ederek ve bunun muhtevi
yatından bazüanm tamamen ihraç ederek üst tarafım imza etmek suretiyle sulha dahü ol
mak... 

Yapüacak noktalar; Büisi, Karaağaç'dan şimdiden sarfınazar etmek, ikincisi, Musul vi
lâyeti mes'elesüün halimi bü sene zarfmda İngüizlerle Türkiyenin karşı karşıya geçerek ih-
taç etmesine talik etmektir. En mühim mes'ele bu olarak geliyor. Sonra gayri kabüi kabul 
olan bü takım malî mesaüi ihraç etmek hiç bü vakitte kabul edemeyeceğimiz bü şeküde bu
lunan mesaüi iktisadiyeyi dahi ihraç etmek. Diğer mesaü, sayam kabul mahiyettedü. Bu 
iki mes'ele ihraç olundukdan soma diğer mesaü sayam kabul görüldükden soma vereceği
miz karar, Karaağaç'dan şimdüik sarfınazar edeceğimizi üade etmek ve Musul mes'elesüün 
bü sene soma halline muvafakat etmek mes'elesi. Buna muvafakat ettiğimizde zarar mı 
vardır? Kaideten şimdüik faide mi vardır. Buna muvafakat etmezsek ne yapmağa mecbu
ruz? Bunları zan ederim, muhakeme edersek ve buna bü karar verüsek, bu günün işi hal 
edilmiş olabüü. Hey'eti Celüenizm bu mes'eleyi hal edebümesi için ve makul bü neticeye va
rabilmesi için, zan ederim, Hey'eti Vekile Reisinden ve her büüıden sorup anlamak isteye
ceği, sualler olabihr. Bu daha çok vaziyete muallaktır. Bu gün suhuletle hepimiz anlayabi-
lüiz ki, Musul'u vermemekte İsrar edersek muharebeye dahü oluruz. Binaenaleyh Musul 
mes'elesüü bü seneye kadar hal etmek üzere talik edip sulhe geçmek ve muharebeyi kabul 
etmemek mümkün müdür, kabü midü ve faideli midü? Bu muhakemeyi suhuletle yapabi-
firiz ve bunun için zan etmemki vaziyeti askeriye hakkmda, vaziyeti hariciye hakkmda, va
ziyeti siyasiye hakkmda fazla malumata arzı ihtiyaç edersiniz. Fakat lüzum görürseniz bu 
günden Musul meselesini müsbet veya menfi bü surette hal ederiz. Menfaatimiz bunu ik
tiza ediyor, diye buna karar verüseniz, o zaman bu gün vaziyet tayyün eder. O zaman bu
nu alır bütün teferruatlyle tetkik edersiniz, her şeyi yaparsınız ve son kararınızı verirsiniz. 
Bazı arkadaşlarımız, mesela Sırrı Bey gibi arkadaşlarımızın, medarı kelamı misaki müh olu
yor. Hey'eti murahhasa misaki müliyi mahvetmiş Hey'eti Veküe, misaki milliyi feda etmiş. 
Ben de diyorum ki Sırrı Bey Misaki Mülüün ne olduğunu anlamamıştır. Misaki Mülinin ne 
olduğunu evvela anlamalı ondan mütecavizlerin kimler olduğunu meydana koymalı. Efen
düer arazi meselesi ve hudut meselesi misaki mülinin, malûmu afiniz, birinci maddesinin 
daüei şümulündedir. Misaki milli şu hat bu hat diye hiç bü vakitte hudut çizmemiş tir. O 
hududu çizen şey mületin menfaati ve Hey'eti Celilenin isabeti hazarıdır. Yoksa bu harita
sı mevcut bü hudut yoktur. Bunun için de yapılmış olan işlerde veya yapılması teklü" olu
nan işlerde hiç bü vakitte buna taaruz edilmemiştir. Büakis riayet edilmiştir. Musul mese
lesinin hallini muharebeye gümemek için bü sene somaya talik etmek demek, ondan sar
fı nazar etmek demek değüdü. Belki bunun istihsali için daha kuvvetü olabileceğimiz bü 
zamana intizardır. Bu gün sulh yaparız, bü ay sonra iki ay soma Musul mes'elesüü hal et
meye kıyam ederiz. Fakat bu gün Musul mes'elesüü halletmek istediğiniz vakit bu mes'ele-
de karşınıza yalınız İngiliz değü, Fransız, İtalyan, Japon ve bütün dünyanın düşmanları 
vardır. Yalınız karşı karşıya kaldığımız zaman İngüizlerle karşı karşıya kalacağız ve yalınız 
olarak İngüizlerle karşüaşacağız. Bunda menfaat var mıdır, yok mudur. Bunu meydana çı
karmak gayet kolaydır. Maruzatımı ikmal ve itmam için tekrar ediyorum ki mes'ele bunu 
takdü etmek ve tagyü etmekden fazla hey'eti murahhasayı müzakeratı sulhiyede mutavas
sıt teklifinden can alacak noktaya karar vermektir. Musul mes'elesüü bu günden hal ede
ceğiz. Ordumuzu yürüteceğiz, bu gün alacağız dersek bu mümkündür. Musul'u gayet ko
laylıkla alabüüiz. Fakat Musul'u aldığımızı müteakip muharebenin hemen hitam bulacağı
na kani olamayız? Şüphesiz orada bü harp cephesi açmış olacağız. Yani bunu ayrıca mev
zubahis etmek isterseniz mahzurlar kendi kendine meydana çıkar. 

582 

TBMM KUTUPHANESI



Sözümün en sonu şudur : Hey'eti Vekileyi kendi mesuliyeti dahilinde hey'eti murah
hasaya yemden talimat verip vazifesine devam ettirmek talep edilebilir ve yahut men edip 
harbe başlamak olabilir. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı sahip) - Mes'elenin buraya gelmesi Karaağaç mes'elesi ile 
Musul mes'elesidir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Evet, en mühimi odur. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı sahip) - Bu kürsüde resmen söylenildiği murahhaslarımız 
konferansın son celselerinde Karaağac'ın terkine muvafakat ve Musul'un bir sene zarfında 
hallini kabul etrniştir. Fakat müttefikler bunu kabul etmemişlerdir. Bu cihetteki noktai na
zarınız nedir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Efendim, Gazeteler şunu yazmış, bunu yazmış, 
hey'eti murahhasanız karşınızdadır. Reis karşınızdadır. Hey'eti murahhasamızın taahhüt 
ettiği hiç bir nokta yoktur. Yalnız en son vaziyette bir mecmua verilmiştir, onların o mec
muayı dahi kabul etmeyeceğine kani olarak, Fakat kendilerini vasi bir sahada bırakmamak 
için bunu kabul eder misiniz, demiştir. Yoksa şunu ve bunu kabul etmişte buraya gelmiş 
vaziyette değildir. Hey'eti murahhasamıza ne yapmak lâzım gelirse, ne yapacak isek yeni
den düşünüp kendisine yaptırırız. 

SIRRI BEY (İzmit) - Paşa Hazretleri çok teşekkür ederimki sözlerimi şayanı müdafaa 
buyurdunuz, anlmadığımı söylediniz. Misaki millinin, bendeniz, mingayri haddin, muhar-
rirlermdenim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Keşke yazmaya idiniz. Başamıza çok belâ koydu
nuz. Yani bu gün katiyeti ihlâl eder sözlerden başka bir şey yapmadınız. 

REİS - Müsaade buyurursanız on beş dakika teneffüs edelim. On beş dakika celse ta
til edildi. 
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27 Şubat 1923 

İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : "Süleyman S u n Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Efendim; celseyi açıyorum. Rica ederim efendim oturunuz. Usulü müzakere 
hakkında söz isteyen daha dört arkadaş vardır, Heyeti Celüe kah derecede tenevvür etmiş
tir. 

ŞEREF BEY (Edirne) - Sözümden vazgeçmiyorum. 

REİS - Sulh hakkmda mı? 

ŞEREF BEY (Edüne) - Esas hakkmda. 

REİS - Sulh hakkında söz isteyen daha dört kişi var. Yapya Galip Bey, Süreyya Sami 
Bey, İhsan Bey, Abidin Bey. (Yahya Galip Bey yoktur sesleri) (İlyas Sami Bey yok sesleri) 
İhsan Bey siz buyurun. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) - Muhterem kardeşlerim, Hariciye Veküi muhteremi Paşa 
Hazretlerini ve Heyeti Veküe Reisi muhteremini kemali sükûn ve hürmetle dinledim. Bize 
karşı şöyle bü tekille geliyorlar. Diyorlar ki : Bize verdiğiniz esas vazüe, ki ruhunu Misakı 
Millîden alıyordu. Bu hudutta 76 gün düşmanlarla mücadele ittik. Neücede bü inkıta vazi
yetini andıran bü şekilde ayrıldık. Binaenaleyh, şu vaziyette iki yeni şekil hadis oluyor. Ya 
bir vasıta bularak müzakeratı idame etmek veyahut silah kuvvetimizle menafıimizi istihsal 
etmek. Buna karar verdik diyorlar. Kendi noktai nazarlarınca silaha pek yanaşmıyorlar ve 
diyorlar ki : Biz, bu inkıtai andırır vaziyet karşısında Misakı Müliye nazarın bazı arazi feda
kârlıkları yapmaya mütemayiliz. Karaağaç, Misaki Mülimizde dahil olmamakla beraber, da
vamızda dahildü. Karaağaç'tan ebediyen vazgeçiyoruz. Musul'u bü seneye somaya bırakı
yoruz. Yani bizim Meclis değü, bizden soma gelecek Meclis bu işi halletsin. 

Şimdi efendüer; böyle bü teklifle gelen Heyeti Veküeye karşı bu ne demektü, diyeceğiz. 
Bu düşüneceğimiz bü meseledü. Musul gidiyor, bu ne kadar muazzam iş... Yarın İngilizler 
orada bü Kürt davası yapacaklar. İştişaş yapacaklar, hepsini yapacaklar. Fakat gidiyor, gö
türmeyelim. Götürmeyelim demek, efendüer iki manayı üade eder. 

1. Sulhen Musul bizde kalmak şartiyle Heyeti Veküe bü sulh yapsm. Cevap veriyorar 
ki; biz bu meseleyi sulhle yapamayız. O halde soruyorum arkadaşlara, efendüer; Musul biz
de kalmak şartiyle, malî, adlî, siyasî, idarî bilmem filan gibi istiklâlinizi haleldar ve rencide 
eden şeraiti kabul etmemek şartiyle davayı hal etmeyi taahhüt eden kim varsa çıksınlar, iş 
basma gitsinler. O bülerine diyelim ki alınız cüzdanlarınız, biz iş basma arzumuz veçhüe 
sulh yapacakları getiriyoruz. (Yok ise sedaları) Müsaade buyurunuz varsa... Yok bunu da 
yapamayız. Ne olacak? Musul'u isteriz. Ne üe? Harp Üe mi? Evet harp üe pekâlâ. Gel Erkâ
nı Harbiye Reisi, gel Başkumandan, gel Harbiye Nazırı, Musul için bü harbe karar verdiği
niz zaman hangi devletler muhasım olarak karşınıza çıkacaktır? Bunların kuvvetleri ne ka
dardır. Menabü nedü, vesaiti nedü, vaz'ı malüeri nedü? Senun buna karşı çıkaracağın kuv
vet nedü? Ümidi muvaffakiyet yüzde kaçtır? Cevap menfi midü, müspet midü? Müspet. 
Bitti efendüer, harp var. Cevap menfi, harp edemeyiz. Ey ne olacak? Harp edemeyiz. Sul
hen hal edemeyiz. İlla sulhu isteriz, Musul'u isteriz. Bence bunun manası yoktur. Heyeti 
Celilenlzden şunu rica ederim. Eğer içimizde sulhen bunu hal edecek iktidarda meselâ; 
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başka devletlere tavizat vererek, başka şeyler göstererek İngilizleri elde edecek varsa, İngi
lizleri mağlup edeceğiz diyen böyle bir zat varsa ben şimdiden Heyeti Hükümeti hazıraya 
ademi itimat ediyorum. İş basma gitsinler ve taahhüt etsinler. Yoksa efendiler harp yapa
caksak harp için soralım. Kuvvetimiz, kudretimiz, siai malimi nedir? Düşmanlarımız nedir? 
Harp yapalım. Hal edeceğimiz mesele budur. Başka bir şey yoktur. Heyecana kapıhp işi 
uzatmamak lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Efendim arkadaşımız İhsan Beyin söylediği sözler
den mülhem olarak bir şey arz etmek isterim. Eğer mevzuu bahis ettiği mkatı, yani Ordu
muzun kuvveti hangi kuvvetlerle karşılaşacaktır? Harp olursa safahatı ne olur? Çok rica 
ederim bunları burada mevzuu bahis ettirmeyiniz. Eğer bunlar açık olarak mevzuubahis 
olacak olursa ve bunlardan düşmanlar baherdar olursa belki sulh yapmak isterken aksi 
netice ile karşılaşabiliriz. Bence mesele gayet basittir, orta yerde bir sene için mukaddeatı-
nın taliki icabeden Musul meselesi vardır. Talik mi edelim, talik etmemek için harp mi ede
lim? Bu suale verilecek cevap gayet basittir. Eğer bu basit cevabı kendi aklımıza ve vicda
nımıza karşı verecek olursak yapılacak muamele, Heyeti Vekileyi kendi mesuliyeti dahilin
de serbest bırakmak ve başlamış olduğu şeyde devam ettirmek. Neticei kafiye ile karşınıza 
geldiği vakit, yapabileceği işi birer birer tetkik ederiz. Muvafık değilse ret ederiz. Şayanı ka
bul görürsek o vakit kabul ederiz. Şimdiden münakaşasmı yapmak nabemahal ve nabe-
mevsimdir. Ortada yapılmış bir şey yoktur. Hatta ufak tefek fedakârlımızda ufak tefek di
yorum çünkü düşmanlarımızın zihniyetini lâyık olduğu derecede tahlil ettiğimizi iddia ede
meyiz. 

ATIF BEY (Bayazıt) - Paşa hazretleri; Heyeti Vekileye salahiyeti verdikden sonda mec
lisin muvafakat edip etmediği Avrupa'ca anlaşılmayacak mı? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Anlaşılmaması şayanı arzudur. Yani Meclis son 
ve kaf i noktai nazarlarını izhar etmemelidir. Hey'eti Vekiîenin mesuliyeti yerinde kalmalı
dır. Çünkü Meclis son ve kat'i fikirlerini beyan ederse daha kuvvetli olmayız. Arz etmek is
tediğim budur. Vaziyeti anladınız. Musul meselesinin bir sene için halimi talik etmeyi ha
yati bir mesele görüyorsanız o zaman derhal müdafaaya geçer, meseleyi esasmdarı hal eder
siniz. 

ÂTIF BEY (Bayazıt) - O halde Meclise gelmemiş gibi telakki edelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Gelmemiş gibi telâkki ediniz. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) - Oradan gelmemeliydi. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Efendim müsaade buyurun. Heyeti Vekile nazik 
telâkki ettiği bu meselede az ve çok Meclisin veçhesini almadan yeni talimat veremezdi. 
Şimdi size arz ediyor diyor ki : Yeni talimat vereceğim. Vereceğim talimat şu bir takım nok
taları ihtiva ediyor ve bu noktaların en ağırı Musul Meselesi gibi görünüyor. Fakat tahlil et
miş olursanız Musul'dan sarfı nazar etmiş olmuyoruz. Tahlil ederseniz hududu müTiyemiz 
dahilinden bir şey bırakmış olmuyorsunuz. Belki daha kuvvetli bir mevkie geçiyorsunuz. 
Yani bir sene soma harp ile geçeceğine, sulh ile geçsin, o hedefe daha iyi hazırlanıyoruz. 
Arz ettiğim budur. Bir Sene sonra aleyhimize hal olunacağını da kabul ediniz ve ondan son
ra ona göre mukayese ediniz. Soma kararınızı veriniz. 

AB İDİN BEY (Lazistan) - Aziz arkadaşlar; bendeniz Paşa Hazretlerini son beyanatların
da kendi noktai nazarımdan anladığım Misaki Müh yoktur. İstediğimiz gibi bir harita çize
ceğiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Demedim öyle bir şey. 
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ABİDİN BEY (Lâzistan) - Arkadaşlar, ben Musul'dan Misaki Milli olarak nerede Türk 
hududu varsa, Paşa HazreÜerinin dediği gibi, işgali askeri altın da bulunmadığı bü yeri 
süngü üe almak lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Ta Basra'dan İşgodra'ya kadar. 

ABİDİN BEY (Devamla) - Arkadaşlar beni gördüğünüz gibi zan edersiniz, ki sulhperver 
değüün. Fakat sulhperver Heyeti Veküemize tamamen itimadım vardı. Fakat Heyeti Veki-
le'de bütün vicdanlarına ve bütün cümlei dimağüerine hâkim olarak, bu son sulh teklifle
rinden başka kendüeri yan çizmeyerek ve bir daha Paşa Hazretieri de, yani Misaki Müh de
diğimiz, nasü çizerseniz ve nereye kadar takip ederseniz orasıdır. Buna ben karar verdim. 
Fakat yalnız ve yalnız her mület ve her devlet gibi, yani İngüiz devleti ve müleü gibi, ki na
sü halkım siyanet ediyorsa ve nasü o müstakü ise, biz de müstakü ve bü daha ne kapitü
lasyonu, ne hafiyesi, hiç kimsesi gümemek şartiyle böyle bü istiklâli nereden kavrayabüü-
sek büâharede istiMâlimize ve maksatlarımıza vasü oluruz. (Bravo sesleri) Efendüer; her 
millat mahkûm kalmış. Fakat somadan çalışa çafişa istiklâlini tam olarak istihsal etmiştü. 
Efendüer; biz bü netice aldık. Çırçıplak perişan bü halde, hiç kimsesi yokken böyle bü ne
tice aldık, bunu giydüdik ve yamalardan kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat büsbütün tekrar 
çırçıplak etmeye çalışmayalım. Belki o netice hakkmda büyük bü azabı vicdani hissederiz. 
Arkadaşlar ben buna iman etmiyorum, yani ben demiştim ki : Heyeti Veküenüı ve Reis Pa
şa ve Murahhas Paşanın dediği gibi, evet şu teklifleri yaparsak ve kani olurlarsa, ki kani ol
mayacaklardır. Arkadaşlar ben o kanaattayım, kani olurlarsa ben de eyvallah diyeceğim. 
Fakat yine kani olmayacaklar. Kani olmayacaklarından dolayı Reis Paşa Hazretleri bana 
dedi ki Japonya, Çin bümem ne, bümem ne olan orangotan hükümetleri de, Çin de, hükü-
mettü, hücum etsin. Biz kimsesiz olarak burada pek az bü kuvvetle cihangüane tekrar o 
yetim kız almıyor. 600 seneden beri olan harplerin bıraktığı ve yuvarladığı felâket içinde ev
ladı vatanı, ananımızı tekrar kurtarmaya ceht eden bu kuvvet herhalde istiklâlim ve o bi
çareyi kurtarabüü. Arkadaşlar bu kadar orduya malik olduğu halde kimseden korkmuyo
ruz. Ben Çinliler de gelsin, Cavalüar da gelsin, hatta Hindistan'daki müslümanlar da gel
sin. Nitekim geldüer. Ne oldu? Eskişehü bizde miydi? Kütahya bizde miydi. Bursa bizde 
miydi? Onu alan süngü orasını da alır. Binaenaleyh ben fevkalâde âficenabana hareket edi
yorum. Tam istiklâl olmak üzere İngüizin, Fransızın, bümem nenin hiç bü şeysini sokma
mak suretiyle hududu dahilinde kabul ediyorum. Evet efendiler, böyle bü hudut, velevki fe
dakârlık olsa, istihsal edüdikten soma Musul yine benündü. Halep yine benündü. Fakat 
onlarda benimle beraber hareket etmehdü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Müsaade ederseniz bendeniz de buradan usul hakkında 
arz edeyim. Şimdiye kadar iki fikü çıkıyor, arkadaşların üadesinden. Bu Mesele nasü mü
zakere edümelidü? İsmet Paşa Hazretierinin beyanatı, Rauf Beyefendinin beyanatı. Paşa 
Hazretlerinin tfadati bü nokta üzerine toplandı. Diyorlar ki biz bu meseleyi, mütehassısla
rı dinledik, görüştük tetkik ettik, nihayet anladıkkl malî, iktisadî, idarî, mesaü kabüi kabul 
değüdü. Arazi mesaüi üzerinde Karaağaç'ı feda edeceğiz. Musul'u da bü sene somaya bıra
kacağız. Bunlar ruhidü. Bunu diyorlar, başka bü şey yok. Bu karar büâhare müzakere ya-
püamamasmı mucip olur. Soma mahdut kalır. Hükümet; onun için bu misaili bırakınız, 
Musul üe Karaağaç meselesi üzerinde ne söyleyecekseniz söyleyiniz, öte tarafım bize bıra
kınız. Bu bü tarzı müzakeredü. İkinci bir teklü vardır. Arkadaşlar diyorlar ki, üç aylık me
sele hakkında biz tenvü edümedik. Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Bü doğru kâğıt elimize ve-
rümemiştü. Gazetelerde görüyoruz. Onlar da bübüirü nakzediyor. Hakiki heyeü murahha
samızın malûmatına daü nâkis malûmata maliktir. Binaenaleyh meselenin esasını siz an
ladınız, amma biz anlamadık. İki tarzda Hükümet vardır. Hükümet yapar heyeti teşrüyeyi 
dinleriz hem Heyeti İcraiyeye biz emü verüiz, diyoruz. İşte biz bu şekilleri istiyoruz. Anla-
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yarak verelim. Yalnız bir mesele vardır, amma siz böyle anlarsınız bu şuyu bulur. Bu bir. 
İkincisi; kararlarınızda, yani buradaki takyidat bir karara müncer olabilir. Bu da tehlikeli
dir. Amma bunu şuyu bulmamasına şiddetle ehemmiyet vermek lâzımdır. Bazı mesailin; 
soma buradan bir kararda çıkmamalıdır. Bunu da kabul ediyorum. Fakat burada fikir ve 
maddeler tezahür etmelidir. Bunu istiyorum. Şimdi Hükümetin noktai nazarı yani vekille
rimizin noktai naz ar lar iyi e bizim noktai nazarımız arasındaki fark kendüerinin meseleyi bu
rada beyhude tetkikata mahal olmasm diyorlar. Biz de diyoruz, ki beyhude değüdir, asıldır. 
Biz iyice vaziyeti anlayalım. İhtimalki neticede mesele yine bi iki meselenin üzerinde kala
caktır. Fakat biz diyoruz ki, öyle noktaları böyle bileceğimizi zan ediyoruz ki belki faidedir. 
Biz karar değü, bir fikir olarak ifade edeceğiz. Arkadaşlara, binaenaleyh, hepsi birdir. Tek
lif ettiklerini tekrar etmek istiyorum. 

Meselâ Ermeni mesaili İsmet Paşa Hazretleri, soma malî mesaili Hasan Bey biraderi
miz zan ederim bu mesaüi bir kül, umumî olarak şöyle anlatırlar. Bunlar ne dedüer ve on
lar nihayet ne dedüer? Soma hal edümiş, mesail; büâhare hayır efendim, biz uzun zabıtla-
rı da istemekten vazgeçmedik. Onlar gelmeli idi. Her büyük bahis adamaküh burda tetkik 
olunduktan soma vaziyeti umumiyeyi siyasiyeyi de öğrendikten soma, bazı arkadaşlarımız 
da mütalâalarını... Yalnız umumî olarak bir karar verümez. Bu müzakererin neticesinden 
bir karar almak hükümet ferasetinden çıkacaktır. O daire dahüinde iş görürler. O daireden 
çıkacak onun üzerine hükümet karar icabederse alır, icabederse o kararı da almaz. Fakat 
ekseriyeti iyice istiknaf eder. İntaç ettiği şekü üe büâhare konuşuruz. Binaenaleyh ihzarı 
müzakere etmek lâzımdır ve bu ihzarı müzakerede bu üç faslın ne olduğu bilinmelidir ve 
vukuf üe verüen bir karar ve bir mevlisten çıkan bir karardır ki, sonra halka karşı nasü bü 
cevap vereceğiz. Mületin mesulü sıfatiyle ne diye biz müdafaa edeceğiz? Söylediğimizi bü-
miyoruz. Aldığımız cevabı büemiyoruz. Bize diyorlar ki, efendder biz anladık. Büdik, ben ka
ni değdim, öyle nıkat var ki yalnız biz bunları hal edebüdüdik. Yek cihet değüdü. Maksa
dım tenkit de değüdü. Ne Heyeti Veküeyi, ne şunu bunu, ne heyeti murahhasayı... Bü va
tan meselesidü. Bü istikbal meselesidü. Bu sulhun bazdan ahkâm sayesinde bazdan ah
kâmı arziyesinde, bazdan da ahkâmı idariyesinde esas görüyor. Meselâ, neyi feda etmek 
hususunda fikrimiz müreccehtü. Çıkıp, acaba Musul'un ehemmiyetini, Karaağaç'ın ehem
miyeti, herhangi bü ekalliyetlerin maddelerindeki ehemmiyeti bübüiyle karşı karşıya geli-
bihr miyiz? Sonra iki noktası meselenin hal olunmadan, soma iki nokta arasında karar ve
rerek Mechsi mesaili saireyi mühmel ad ederse Meclis diğer mesaü üzerinde zaten bu bü 
muahede midir, sulhu temin eden? Bu da bü meseledü. Muhtacı nazardır. 

Sonra Meclisi Millînin bilâ karar hükümetin müzakerata güişmemesi zaaf mı üae eder? 
Kuvvet mi üae eder? Bunu büemem. Onun için Meclis bü dahili safhasını gösterüi ve bun
dan bazı fiküler çıkar. İcabederse harici safhada yapdabüir. Muayyen bü şeküde; biz Heye
ti Veküeyi serbest bırakırız, bü karar vermeyiz. Amalimiz dahüinde onlar müzakereye güi-
şü ve binaenaleyh bü Mecliste müstenit olarak müzakere cereyan ediyor. Fakat Meclisin 
karan yoktur. Fakat baz ışeyler üae etmiştir. O şeyler ne dereceye kadar Üeridü? Ne dere
ceye kadar güidü. Kimse bümez. Fakat, onu biz biliyoruz. İşte zan ediyorum ki anlaşdarak 
yürümek budur. El'an kulağımızı tıkayarak el kaldıracak olursak büyük meseledir. Yalnız 
bize değü çocuklarımıza ait tarihe geçecek meseledir. Onun için bendeniz ikinci olarak tek
lifim esaslar üzerinde Vasfi arkadaşımızın izahatı üzerine bü parça tenvü edümeden iba
rettir. Badehu karar mahiyette olmayarak mülahazata geçelim. Bu iki fikrin takdiri Heyeü 
Celüenize aittir. Fazla bü şey söylemiyorum. Söylenecek çok sözler buluruz. Çünkü çok bü
yük bü meseledü. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Efendim geçen gün söz söylerken, Başmurahhas Paşa 
Hazretleri izahat verüken bendeniz söylemiş demiş idim, ki; üç senelik mesainin kararım 
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vermek mecburiyeti karşısmda bulunuyoruz. Binaenaleyh bu kararın salim olması için, 
mutlaka verayan eden müzakerenin her safhasına vakıf olmaklığımız lazımdır ve bunun 
için de hatta bütün konferans zabıtlarının, protokollarm tercümesinin verümesi lâzım ge
lir, demiştim, bu hususta karar istediğim halde Reis Paşa Hazretleri buyurdular ki; tabiîdir 
ki gerek Hariciye Vekâleti ve gerek Hükümetin vazifesi Heyeti Celileyi tenvir etmektir. 

HAMDİ BEY (Biga) - (Mecburdur) kaydı da vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devam) - Evet mecburdur, kaydı da vardı. Bendeniz rahatsız oldu
ğum için şimdi geldim. Görüyorum ki, zabıtlardan vaz geçtik, bugünkü şekil mesele hak
kmda dahi lâzım gelen malûmatı veremiyorlar. Bunu yermeden bizden bir karar veyahut 
bir veçhe almak istiyorlar. Efendiler zannediyorum ki mesele oyuncak değildir. On, on iki 
seneden beri harp eden bir milletin dişinden, tırnağından artırmış olduğu para Ue öteden 
beriden topladığı süah ve yine yüz binlerce kan dökmek suretiyle kazanmış olduğu bir za
fer vardır. Bu zaferin neticesi bugün takarrür edecektir. Binaenaleyh bu hususta salim bir 
karar verebümek için yine tekrar ediyorum, her meseleyi bilmek mecburiyetindeyiz. Mese
leyi bilmeden şunun ve bunun zekâ ve dirayetine itimaden bir karar verecek olursak doğ
ru hareket etmiş olmayız. Görüyorum ki hükümetten ilk teklif ettiğim ve riyaset tarafından 
da (verüeceği muhakkaktır) diye söylenilen zabıtiarı elde etmekliğin imkânı yoktur. Çünkü 
işlerin o tarzda tutulduğuna ihtimal yoktur. Bunu altı ayda bize vereceklerdir. Fakat her
halde şimdiye kadar yapdan müzakerattan, talî komisyonlarda ne gibi mesaü üzerinde bir 
anlaşma olmuştur. Büâhare devletlerin bize vermiş olduğu muahede projesinde bu anlaş
maların bir kısmı atdmış ve bunun haricinde hiç görüşülmeyen mesaü konmuştur. Sonra 
buna mukabil bizim heyeti murahhasamızın yapmış olduğu teklifat neden ibarettir? Heye
ti Vekilenin bunu gösterir bir vesika vermesi lâzımdır. Bunlar elde bulundukça, bunlar 
hakkmda arız ve amik tetkikat icra edümedikçe, zannederim, bir karar verilemez. Bir misal 
irat edeceğim. Bendeniz geçen gün İsmet Paşanın sözlerinden anladım ki ortada on beş mü
yon bir tazminat meselesi vardır. Bunun mukabilinde Sultan Osman diritnotuna verilen bir 
para vardır. Birisi 37 senesi zarfında imha edilmek üzere borç; diğeri aynen tediye oluna
cak. Görüyorum ki Paşa Hazretlerinin vermiş olduğu izahatta derhal takas yapılıyor. Hal
buki evvelce gazetenizdejıepimiz okuduk ki İngilizler bu parayı vermeyiz demiyorlar. Fakat 
parlamentodan geçmemek şartiyle resmi şeküde parlamentodan geçmemek şartiyel resmi 
şeküde parlamentodan geçmek imkânı olmadığı için, size emvalden veririz diyorlar. Mese
lâ; şimendifer vagonları ticaret gemüeri vesaire, vesaire... Veririz diyorlar. Binaenlayh bu
gün bir çok ihtikâr altmda kıvrandığımız halde bu para mukabilinde bize verecekleri. 

İSMET PAŞA (Hariciye Veküi) - Yanlış bir zemin üzerinde mütalâa yürütmeyelim. On
ların bize teklifi şu ve bu söz değü, yük gemüeri bedelini vermeyiz ve ayrıca on beş müyon 
altın isteriz diyorlar ve ayrıca on beş müyon altın isteriz. Bu malûmata istinaden mütalâa 
yürütmek lâzımdır. / 

FEVZİ BEY (Nafıa Veküi) (Diyarıbekir) - Şükrü Beyin söylediği gibi bir şey yoktur. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Lokomotif vesaire aynen paradır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - İşte bakınız Paşa HazreÜeri yoktur, diyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hasan Bey ük geldiği zaman bu Mechste söylemiştir. 
Olan şey yok denecektir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Hasan Bey cevap vermiştir. Gazetelerde bunu görmüşüz
dür. İstanbul'da ve Lozandaki gazetecüerden işitmişizdir. Bunları anlamak için mutlak za
bıtları görmek mecburiyetindeyim. Şimdi gazetelere filana müracaat doğru değildir. Siz ma
lûmat vermezseniz gazeteden almayalım, nereye müracaat edeceğiz.. 
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HASAN BEY (Trabzon) - Maksadımı arz edeyim. Gazetelerin verdiği malûmat ihtiçac 
olamaz. Evvelce ben buraya geldiğim zaman bu hususta maruzatını var. Zabıtlar vardır. 
Konuşulan sözlerin mahiyeti nedir? Bunlar meseleyi izah eder. Buyurduğunuz noktalar hiç 
esassız değildir. Hususi komisyonlara toplanırken hususi müşavereler cereyan ederken bu
nun nakit olarak tediyesinin imkânı olmadığı ve İngiltere'nin bir borcu olarak tahakkuk et
tiği takdirde ancak aynen verilmesine imkân olacağmı ifadeden ibarettir. Bu ifadeler bun
larm verileceğine dair bir taahhüdü tazammun etmektedir. En nihayet bir çok müzakerat
tan soma ve benim gaybubetimde iki üç müzakere cereyan etmiştir. Son aldıkları vaziyet 
kat'iyen venmeyizdir. Nitekim elimizdeki teklif kat'i projesinde bidayeten kabul ettikleri ha-
led, hilahare nükûl ettikleri bir çok meseleler vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - İşte onları esbabı mucibesiyle anlamak isteriz. 

REİS - Söz almadan söymeyiniz. Siz sual buyuruyorsunuz. Mesele tavzih ediliyor. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Bendeniz de ona karşı söyleyeceğim, yani bırakınız müza
kere etmeyelim kapayalım. 

REİS - Hayır efendim, müzakere etmeyelim demiyoruz. Ali Şükrü Bey geçen günde 
bundan bahsetti, Heyeti Vekile bunun maddeten imkânı olmadığım söylediler. Malûmu âli
niz matbaamız yanmıştır. Buna imkân yoktur. (Gürültüler) 

Efendim, rica ederim. Maddeten bir şeyin imkânı olduğu halde neden Heyeti Vekile üç 
gün, dört gün evvel göstermişler? Efendim şimdi usulü müzakere hakkında takrirler var
dır. Müsaade ediniz okuyacağız. (Gürültüler) Esas hakkında 36 kişinin sözü de vardır. 

HAKKI SAMİ BEY (Sinop) - Usul hakkındaki müzakerenin kifayeti reye konmaz rica 
ederim. 

REİS - Rica ederim, daha reye koymadım. 

HAŞİM BEY (Çorum) - Paşa Hazretleri bütün arkadaşları tektir ediyorsunuz, tektir tev-
bih ile iş olmaz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Paşa Hazretleri bu takrir reye konamaz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Usulü müzakere hakkında söz söylendi, esas hak
kında söz söylenmedi. Rica ederim reye konamaz. (Gürültüler) 

REİS - Efendiler, çok rica ederim. Riyaset bu vaziyette hiç bir şey yapamayacaktır. Va
zifemi teshil ettiniz. Gayet müşkül bir vaziyetteyim. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) - Fakat Paşa Hazretleri bu takrirler evvela Riyaset tarafından 
okunmasını ve esasa taalluk eden takrirlerin tefrik edilmesi lazımdı. İlk okuduğunuz tak
rir esasa taalluk ediyordu. Halbuki hiç okunmamak lâzımdır. 

ŞEREF BEY (dirne) - Esas hakkında sözüm vardı, hiç bir şiy söylemedim, bekliyorum. 

REİS - Müsaade buyurunuz, takrir hakkmda arz edeceğim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Esasta taalluk ederleri reye koymazsınız. Halbuki 
okunan takrirlerin kısmı azami mesela Subhi Beyen takriri esasa tealluk ediyor. Bu okut
turulmaz. Esasın müzakeresinin neticesinde okunur. 

REİS - Yine efendim, öyle yaparız. 

Riyaseti Celileye 

Tarzı müzakerenin şekli âtide icrasmın kabul buyurulmasım teklif eylerim. 

1. Mesaili arziye, idariye, maliye ve iktisadiyenin yegân yegân murahhaslarımızca iza
hı ve hükümetin mukabil projeyle karşılaştırılarak münakaşası. 
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2. Vaziyeti umumiyei siyasiye ve Maliye layikiyle tenvir ve tavzih edildikten soma key
fiyetin müzakeresine geçUmelidir. 

Erzurum 

Süleyman Necati 

Riyaseti Celüeye 

Esbabı mucibesüıi arz eylediğim viçhüe, gerek bize tevdi edüen projenin ve gerek hü
kümetin mukabü hazırladığı projenin şubelerde tetkik ve tahlü edüdlkten soma müzakere
nin tahtı karara alınmasını teklif ederim. 

Erzurum 

Mustafa Durak 

Riyaseti Celüeye 

Lozan'da müfarekat günü heyeti murahhasamızın müttefiklere tevdi ettiği son müsa
adeyi muhtevi mukabd projenin hemen tab edüerek azaya tevziini teklif ederim. 

Lâzistan 

Osman 

Riyaseti Celüeye 

Meselenin ehemmiyeti ve azameti hepimizin sinülerine büyük bü tesü yaptı. Müzake
renin şekü de buna bü delüdü. Bu hal Üe bugün müzakereye devam imkânı olmadığı şöy
le dursun, edüecek müzakerelerden netice istihsali gayri mümkündür. Binaberin muahhe-
denen hututu esasiyesi hakkmda Heyeti Vekilece verüen izahat makul ve mutedüdü. Tefer-
ruatı hakkmda da izahat alındıktan soma kararımızı vermek çok mantıkî olur. Bu sebeple 
müzakerenin başka bü güne talikini tekltf ederim. 

Bursa 

Operatör Emin 

Riyaseti Celüeye 

Misaki Müh ve istiklâli malî ve iktisadî dairesinde bü sulhun müzakeratı siyasiye ile in
tacı ve istihsal olunacak netice hakkmda Meclisi Âliden karar alması şartiyle Heyeti Veki
lenin tavztf edümesini teklü ederim. 

Hakkâri 

Mahzar Müfit 

Riyaseti Celüeye 

1. Tarzı müzakerenin, 

Arzi, 

Malî ve iktisadî, 

İdarî, Mesaü ayrı ayrı, bunu müzekereye mezun murahhaslarımız tarafından teşrih ve 
vükelâyı mesulesi tarafından tenkit edümek ve bü de Meclisçe umumî müzakereye başlan
mak üzere kabulünü teklü eylerim. 

Mersin 

Selâhattin 

Riyaseti Celüeye 

Meselenin ehemmiyeü gayri kabili inkârdır. Heyeti Veküenin teklifi hakkmda Meclisi 
Âliden sağlam bü noktai nazar izhar edüebümek için Heyeü Vekilenin ve şubeyi alâkadar 
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eden mesailden mütehassis mebus ve müşavirlerin ayrı ayrı ve behemehal izahat vermek 
ve Meclisçe verilecek veçhenin bunun üzerine ittihazınızı teklif eyleriz. 

Saruhan Gaziantep 

Reşat Ali Cenani 

Mardin Antalya 

Necip Rasih 

Hakkâri Saruhan 

Mazhar Müfit Mustafa Necati 

Karahisarısahip Kayseri 

Ah Ahmet Hilmi 

Adana Muş 

Zamir Üyas Sami 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Bravo... Barıştık. 

REİS - Bu takrirler usule aittir. Bunları okuduk, diğerleri esasa taallûk ediyor. Bir kıs
mı diyorki; Heyeti murahhasayı teşkil eden azalar kendilerine ait olan hususattan dolayı 
bizi daha ziyade tenvir etsinler. Heyeti Vekilede daha ziyade tenvir etsinler, meseleden ta
mamiyle haberdar olalım. Onun üzerine bir karar ittihaz edelim. Bir kısmı da Heyeti Veki
le ve Heyeti murahhasa ve bu işle alâkadar olan mütehassıs arkadaşlarımızdan mürekkep 
heyet vaziyeti iyice tetkik ve tespit etsinler Heyeti Umumiyeye sevk etsinler diyor. Müsaade 
ederseniz takrirleri sıra üe bü daha okuyalım (Son takrüi okuyunuz sesleri) 

(Saruhan Reşat Bey ve rüfekasının takrüi tekrar okundu.) 

REİS - Efendim, bu takrüi kabul eden lütfen el kaldırsın... Kabul edümiştir. (Müttefi-
kan sadaları) 

Efendim, bendeniz el kaldırmayanları görüyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Doğru şeled ittifak ederiz paşam. 

REİS - Celseyi hafiyeden celseyi aleniye geçümesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Celsei âleniyeye geçümiştir. 

Yarın büde içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 4 - S. 2 : 28 

İKİNCİ İNİKAT (Birleşim) 

2 Mart 1923 Cuma 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisi Sâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER MUVAKKAT : Ziya Hurşit (Lazistan), Necati Bey (Saruhan) 

REİS - Celseyi açıyorum. 

Celsei hediye icrası hakkında söz Hüseyin Rauf Beyefendinindir. Buyurun efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi) - Efendim, mütefıklerin ve heyeti mu-
rahhasamıza verdikleri muahede ve projelerin bundan evvel hafiyen müzakeresine başla
mıştık. Bu müzakerenin Hafiyen devamını teklif ediyorum. 

REİS - Efendim celsenin hafi olmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kasul edilmiş
tir. 

16. - Sulh muahedesinin fasıl, fasıl müzakeresi. 

REİS - Malûmu âliniz son defa kabul buyurduğunuz takririn meali şudur; Meclisi Âli 
rey ve fikrim izhar etmeden evvel Heyeti Vekileyi ve Heyeti Murahhasamızda bulunan arka
daşlarımızı dinleyerek mevzubahis mesele hakkında kamilen tenvir etmeyi arzu etmişti. 
Eğer müsaade ederseniz sıra ile evvelâ Heyeti Vekile ve azalarını soma heyeü murahhasa
yı ve sonra da müşavirleri dinleyelim. Ondan soma müzakereye girişelim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Eski sözler duruyor değil mi? 

REİS - Duruyor efendim. İsterseniz söz alanları bir kere okuyayım. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Paşa Hazretleri bir sual sormak isterim. Büyük fasıllar ay
rı ayrı müzakere olunmayacak mı? Yoksa tekmil muahedeyi birden mi müzakere edeceğiz? 

REİS - Efendim Meclisi Âli nasıl arzu ederse öyle olur. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Bendenizin bildiğim büyük bir faslı müzakere ederiz ve o 
fasıl üzerinde efkâr tebellür eder. Yani fasıl, fasıl müzakere edilmekdir. Zan ediyorum, şim
diki müzakerede ilk fasıl üzerine olsa gerek. 

REİS - Efendim, kabul buyurduğunuz takrir Heyeti Vekile ve murahhasayı dinlemek 
tarzında idi. Şimdi bir defa Heyeti Vekile ve heyeti murahhasayı dinleyelim. 

Rauf Beyefendi; Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu bir takrir vardı. Bu takriri Meclis na
mına takdim etmeştim. Meclisi Aliyi heyeti murahhasa ve müşavirlerin ne yolda tenvir ede
cekleri hakkında fikrinizi lütfen söyleyiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Efendim Heyeti Vekile namı
na bendeniz ve gerekse Hariciye Vekili ve Baş Murahhas İsmet Paşa Hazretleri noktai na
zarımızı telhisen arz etmiştik. Heyeti âliyeniz bundan evvel heyeü murahhasının azalarım 
istimağ buyurmak istediniz. Faraza hatırımda kaldığına göre maliyedeki izahatı Hasan Be-
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yefendirıin vermesi, arazi meselesini Hariciye Vekili ve Başmurahhas Paşanm izah etmesi
ni arzu etmiş idiniz. Hulâsa arzunuzun murahhasların izahat vermesi noktasından tecelli 
ettiğini zan ederim ve öyle hatırlıyorum. Bunun için müsaade buyurursanız bu nıkatı sıra-
sıyle izah buyursunlar ve münakaşa da sırasiyle yapılsın. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Rauf Beyefendi müsaade buyrulur mu? Efendün mesele 
ınlaşılmıştır. Bendeniz bü teklüde bulunacağım. Tensip ederseniz öyle hareket ederiz. Mu-

ahhede üç büyük kısımdır. Büisi idarî kısımdır. Diğeri malî ve iktisadî kısımdır. Üçüncüsü 
arazi kısmıdır. Malî ve iküsadî kısım uzundur. Teferruath bü meseledü. Siyasî ve arazi kıs
mı da iyice mütalaa dermeyan olunabüü. Fakat bunların hepsinden ehemmiyetli olarak 
Türkiyenin istiklâlini gösteren ve ahkâm müeyyedeyi havi olan ekalliyetler meselesi ve mu-
kavelat gibi bü takım muvaddm ki doğrudan doğruya idarî mesaüe aittü. Bu hal edüme-
dikçe diğerleri hal olunamaz. Ecnebüer kalan Türkiye ne ise, onda bü hukuk bü kanun ka
bul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bunu anlayabümek için evvel emüde idarî mesaüden ala
kamızı kesmeliyiz. Bendeniz evvela oradan müzakere edümesini teklü ediyorum. Ondan 
sonra diğer ciheüere geçeriz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim zaü âlüerinin noktai nazarına göre (mehenk) 
taşı olarak İdarî mesaili gösterebikyorsunuz. Bazı rüfeka adü kısmı, diğer bü kısmı ise ma
lî kısmı ve diğerleri de arazi kısmı telakki edebilüler. Bu itibarla müsaade buyurursanız hu-
tut esasiye üzerinde bu meyanda buyurduğunuz nokta da dahüdü. Sırası gelince onu da 
müzakere ederiz. Arazi mesaüinden başlıyarak malî, adlî, İktisadî üâhüi olarak devam et
sin. Bu meyanda buyurduğunuz mesele de dahüdü. Onun için tensib buyurursanız arazi 
meselesini iyi ve şüphesiz hepsinden güzel olarak İsmet Paşa Hazretleri tenvü buyuracak
lardır. İsmet Paşa Hazretleri arazi meselesini izah buyursun. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - İstiklâl meselesi evvela müzakere edilsin efendi. Bendeniz 
maruzatımda belki fikrimi tamamiyle anlatamadım. İki kekine Üe az daha izah edeyim. 

Muahhede de evvela anlayacağımız şey Türk Milletinin istiklâli keyfiyetini, ki dahüi ida
re temin edilebümişmidü, edilememiştü? Ne raddeye kadar bunda muvaffak olmuşuzdur? 
Bu temin olunamamış ise bü karış üeri bü karış geri, bendenizce bu ikinci derecede bü me
seledü. Evvela bu arazi meseleseni hal etmeğe karar verüsek, beri taraftaki hususattan 
emin olmadan yapabihr miyiz? Hayır; Onun için arazi meselesi kuvvet meselesidü. Kuvve
timiz varsa ta Makedonyaya kadar gideriz. Kuvvetimiz yoksa geride kalırız. En esaslı temin 
ve müzakere olunacak şey istiklâldü. Bunu müzakere etmeli ve istiklâl şeylerden şüphemiz 
kalmamalıdır. Ondan sonra ancak huzur ve vicdan hissederiz. En evvel istiklâlin temin 
edümesi lâzundır. Bendenizin ricam bunu temin ettikden soma ister arazi meselesi, ister 
diğer mesaili müzakere edilmiş; hangisi olursa olsun. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Salâhattin Beyefendinin fikrine hükümet iştüak edi
yor, vakit kayıp etmeyelim. Bu suretle başlayabiliriz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Bü sual soracağım efendün. Burada verüecek olan izahat 
mühim olan izahat üzerinden not tutup meseleyi anlamak ve bunun hakkında, imali fikü 
ederek bü karar verebümek doğru değüdü. Elimize verüen şey yanlış tercüme edilmiş dev
letlerin verdiği mukabü bü projedü. İsmet Paşa'nm vermiş olduğu mukabü proje nerededü. 
Bunu evvelce talep etmiştik zan ederim ve bu gün eğer hükümetin ayrıca yapmak istediği 
bü şeyi varsa, bunun hututu esasiyesi nedir? Elimizde görmeliyiz ve ona göre karar verme
liyiz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Heyeti âüyenize ayrıca yapılacak bü teklif yoktur. 
Müzakerede sarih nokdai nazarımızı telhisen arz ettik. Onun üzerine zatı âliniz dediniz ki 
bunun şu ve şu maddelerini murahhaslarınız gelsinler burada izah etsinler. Şimdi hükü-
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met mukabil projeyi heyeti âliyenize takdim etti. Şimdi onun maddeleri üzerinde oynama
ğı kabul buyurdunuz. Olmaz dediniz. İşte böyle oldu. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Bizim mukabil proje yoksa İsmet Paşanın evvelce verdiği 
projeyi veremez misiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - İsmet Paşa Hazretlerinin vereceği... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Efendim evvelce Lozan'da vermiş. Lozan'da son vermiş ol
duğu. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz efendim. Salâhattin Beyin tek
lif buyurduğu tarzda müzakere cereyan etsin. Heyeti murahhasa üade ederler. Ardatilma-
yan nokdaları istihzan buyurun. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - İstihzah et, havadan. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim; bundenizin anladığım yine maksat hasü ol
muyor. Yine müşküât çıkıyor. Müsaade ederseniz arz edeyim. Efendim mesele yine anlatıl
mış olmuyor. Yine anlaşılmamazhk çıkıyor. Avrupadan avdet eden arkadaşlarımız Heyeti 
Vekileye izahat versinler. Heyeti Veküe bü proje hazırlamış. Bu projeyi Avrupa'ya verecek. 
Farz edinizki heyeti cehle bu projenin mahiyetini anlamadan bunlara veriniz dedi. Rica ede
rim, Avrupaya verüecek şeyin'in bizden gizlenmesi manasını anlamıyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim gizlemek yoktur. Yanlış tefehhüm vardır. 
Heyeti Vekile bizden bü şey isteyebüü. Efendüer biz dinledik. Sizde dinlediniz. Sizin müta
laanızı inzimam ettirerek bü proje verelim demiyor. Hazuladığı projeyi vermek için müsa
ade talep ediyor. Rica ederim, proje nedü diyoruz? Bize göstermiyor. Proje bize verilsin, ter
tip edüen proje iktisat ve istiklâli mülimizle kabüi tevfik mi, değü mi? Müzakere edüecek bu
dur. Deselerki evet efendiler sizi dinleyeceğiz. Yem proje yapacağız, anlarım. Bu gün yanlış 
yoldan gidiyorsunuz. Beyhude vakit geçiriyorsunuz. Heyeti Veküe bü fikir edinmiştü. Fa
kat biz o fikirlerine vakıf değüiz. Onların anladığını bizde anlayalım. Proje için bizim de mü
talaamızı almak istiyorlar başkadır efendüer. Usul yanlıştır. Müzakere yanlış yoldan başla
mıştır. Projeyi görmeliyiz. Kendüerini tenvir etmeliyiz. Ya tasvip edeceğiz, ya noksanlarını 
ikmal edeceğiz. Bunun başka bü tarifi yoktur efendim. 

Efendim, rica ettiğim ve izahına çalıştığım ve heyeti âlinizce kabul edüen büaz evvel bü 
takrü verüdi. Heyeti âliniz o takrüi kabul etti. Buna göre tertibat alındı. İstihzarat yapüdı. 
Gerek verüen müttefiklerin projesi ve gerekse hükümetin düşündüğü noktai nazarı ait ol
duğu fasülarla meşgul olan murahhaslar izahat verecektir. Bunu kabul buyurunuz. Bu 
esas üzerinde yürüyelim. İkisini de istima buyuracaksınız. Fikrinize muvafık gelmeyen, 
doğru bulmadığınız noktalarda itiraz edersiniz. Tenvü edersiniz. Tashih edersiniz efendim. 
(Doğru sadaları) Şimdi efendim, o yanlış bu yanlış. Havada konuşulmasın derseniz beş 
gün, on gün daha beklemek lâzımdır. 

RAGİP BEY (Amasya) - Bü çok havai şeyler basdıyor, onlarda basdsm. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - O havai şeylerin tabına Meclis karar vermiştir. Kabul 
etmiştü. O kararınızı veriniz, onu da öyle yaparız. 

REİS - Canım efendim, her murahhas okuyup izah edecek. Daha nasd yapalım. Rica 
ederim vaziyet heyeü cefilece kâfi derecede tenevvür etmiştir. Meclsi Alinin son defa usul 
diye beş saat müzakere ettiği bü mesele vardır. Bü takrir kabul etmeşsüüzdü. Eğer heyeti 
cehle kabul ettiği bu takrü büden başka bü şey istiyorsa o başkadır. (Hayır sesleri) yani şe
kü budur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hükümetin tertip ettiği projeyi tanımıyoruz. Hüküme
tin mukabü teklifi yok mudur? 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Maliye murahhası başkyacak. 

NEŞET BEY (Kângırı) - Heyeti âliye kabul etti ki memleketin idarî meselesinde. 

REİS - Rıza Nur Beyefendi izahat verecek. 

RIZA NUR BEY (Sinop) - İptida ekalliyeder hakkmda Heyeti murahhasanın düılerülme-
si arzu buyuruldu. Bendeniz bütün işlerle meşgul olduğum gibi, yedi kadar mesele üe da
ha ziyade meşgul oldum. Tah komisyonlarda bunları serdettim. Bunları arz edeyim. 

Bendenizin izahatım en ziyade uğraşdığım meseleler üzerinde olursa daha vazih malu
mat ita etmek imkânı olacaktır. Tabüyet; akaüiyeüer, mesaüi sıhhiye, rehineler, Yunanhla-
rm memleketimizin her tarafından sivülerden toplayıp götürdüğü ve akibeti bizce meçhul 
olan kimseler ve Yunan elinde bulunan üsarayı harbiye meselesi. Bü de üsarayı harbiye 
ikamet meselesi bü de adlî kapitüasyonlar ve afvi umumi mesaüi, ki o da her muahhedeye 
girmesi mutat olan bü bahistir. Bu meseleye girmezden evvel ufak bü şey arz edeyim. Ora
ya gittiğimiz zaman karşımızda bütün cihanı bulduk. İngüizler kendi müttefiklerini ve harp 
zamanında kendüeriyle, beraber hareket edenleri ve ondan sonra Amerika, Japonya gibi 
uzak olanları. Daha soma Avrupa'da bitaraf olarak kalmış olan hemen Avrupa'da ne kadar 
Devlet varsa onları ve ondan soma da ermenüer. Geldani ve Asuriler, Bilmem ne diye bu 
takım devletleri olmayan cemaat teşkü eder. İnsanları hepsini getirmişler ve hepsim önü
nüze sürmüşlerdü. Müthiş bü cephe göstermişlerdü ve bunu Lort Gürzon da ikide büde 
göstermiştü : İşte görüyorsunuz ya eliyle göstererek karşınızda bü cebhei müttehide var, 
demiştir. Şunu söyleyeyimki karşımıza bü cihan küffar çıkmıştır ve bizi daima böylece teh
dit etmişlerdü. Her bahsi olduğu vakitte münakaşa büyük bü cidal, büyük bü harp halini 
almıştır. Öyleki sinirlerim tahammülü son dereceye geldi. Güç tahammül ettim. Hülâsa güç 
bü şey idi. Her türlü vasıtaya müracaat etmişler, her şey yapmışlardır. En nihayet bu me
sailide büleştirmişlerdü. Hepsinde yine büden üzerimize hücum etmişlerdü. Biz her hü
cumlardan her meselede bunu nimet olarak söyleyebilüim ki mukavemetin imkânı azime-
si ne ise onu göstermişizdü. Bu da zan ederim görülmüştür. Gazetelerde o kadarını tereş-
şuh edememiştü. Bu Ük şeyimizde öyle oldu. Sahai harbiye teşbih ederseniz karşımızda bü 
cebhe vardı ve biz ük haüarını almışız, diyebüüiz kendimizce. Fakat ikinci bü hat ikinci bü 
devre gelmişti. Ona diyorlarki idarei mutavassıta (Rejim..) Vardır. Yani bü devrei müntaki-
le diyebüüiz ki, öyle bü hatta orada tesadüf ettik ve onunla da uğraştık. Çünkü böyle şey
ler olmasaydı evvela bizim önümüze Sever muhahedesi ile çıkmışlardı ve Hatta yalnız Se
ver değü, daha bazı maddeler üâve etmişler ve karşımıza öyle çıkmışlardı. Bu hal bitmiştir. 

İkinci devrede Başka bü şey çıkartmışlar. Çünki diyorlarki; biz daima müstakü bü mü
let olarak, bir devlet olarak yaşayacağız. Mületin azmi katidü. Başka türlü olmaz. O istik
lâl siyasî mi olacak, idarî mi olacak, adlî mi olacak, malî mi olacak, iktisadî mi olacak hep-
sini istiyoruz. Başka türlü çaresi yoktur demişizdü. O vakit Baktüarki bü surede olmadı, 
dedÜerki; devrei münteküe olsun, başka türlü olamaz, büden büe bu hale geçüemez, de-
mişlerdü. Biz de geçihr dedik. İş mücadeleye dayanmış kalmıştı ve bundan Üeri gidememi-
şizdü. Ne kadar çırpındı isek de, didindi isek de olmamıştır ve nihayet bize bü muahhede 
projesi vermişlerdü ki onun içinde üç kısım mevat vardır. Bü kısmı iki tarafça halle iktiran 
eden, bü kısmı da her iki tarafça münakaşa da, muallakda kalandır ve bü kısmı da hiç bd-
mediğüniz, imza edeceksiniz diye elimize verilen mevattır. Bizde baktık ki başka türlü hiç 
bü imkân yoktur. Vasıtamız, her şeyimiz tükenmiştir. Ve zaten onlar girmeğe de hazırlan
mıştır. Biz de o halde bırakıp buraya gelmişizdir. Onun için arz ediyoruz ve burada malûm 
olduğu veçhüe onların bize verdiği projede tadüat yapılmıştır. Bizim amali mülime muvafık 
bü surette yapdan bu tadüatla Mechsi Âlinizin karşısına geldik. (Aferin sesleri). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Mukabilini verdikden soma geldiniz. 
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RIZA NUR BEY (Sinop) - Hiç bir şey verilmemiştir, gönderilmemiştir. Meselenin şekli 
budur. Bir taraldan da bir tadilat yaşmışız, arz ediyoruz, hüküm sizindir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Baş murahhas vermiştik demişti, zararı yok. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bir sual suracağım. (Hehimizin suali var sesleri). 

REİS - Temamiyle izah etsin ondan soma sual sorunuz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim, burada projedeki sırayı takip edebilmek için ta
biiyetten başlayayım. 

Tabüyet meselesi Türkiyeden tefrik edilen aksamda kalan ahalinin tabiiyeti meselesi, 
ki zaten her muahadeden soma yapılmak mutatdır. Bu ahalinin tabiiyeti ne türlü olacağı
nı gösterir, kısım, ki bunda halka hakkı hıyar verilmiştir. 18 yaşmda efzun olanlar iki se
ne zarfında hangi tabiiyeti isterlerse o tabüyete girer. Zaten umumi ve her yerde yapılan bir 
şeydir. On sekiz yaşından aşağı on lanlar aile reislerine tabi bir şeyi iktisap eder. 

Buraya bir şey ilâve etmişlerdir. Filistinde ikamet eden yahudiler meselesi, ki bize te-
alluk eden bir mesele değildir. Esas ruhu bundan ibarettir. Bundan başka bir şey yoktur. 

Ekalliyetler meselesi : En çetin işlerimizden birisi budur. Çünkü bütün Hiristiyanlık 
âlemi; müslümanların ziri idaresinde olan hıristiyanların idaresine ehemmiyeti az ime atfe
diyordu. Bu hususta müttehiden hareket ettikleri gibi, mevcut murahhaslara böyle hariç -
den delegeler, cemaatlar, somadan dünyanın her tarafından telgraflar yağıyordu. Meselâ 
Amerikadan 5 milyon hıristiyan namına telgraf geliyorsa, mesela bütün İngilizlerv e İngiliz 
kiliseleri oraya telgraflar yağdırıyorlar, Papazlar gönderiyorlar. Orası böyle Papazlarla vesa-
irelerle dolmuş idi. Biz iptida ekalliyetler hukukundan kaçınmak istedik. Büyük komisyon
da böyle bir şey kabul etmek istemedik. Büyük bir kıyamet kopardılar. Halbuki bu bizim 
talebimiz misaki millinin talebinden de fazla idi. Çünki misaki millinin besince maddesin
de ekalliyetlere... Bundan evvel Avrupa Devletleri, ki muharebelerle kendi müttefikleri ara
sında ve yahut düveli mütelife ile sonradan teşekkül etmiş olan Avrupada Polonya, Çekos
lovakya gibi onlar beyninde yapılmış olan ekalliyetler meselesi vardır ki, o da bizim tarafı
mızdan kabulünü mutazammmdır. Beşinci maddede neler varsa kabulü, hebsi kabulü mu-
tazammmdır. O halde buraya girdik, bu ekalliyetler hukukunda gördüğünüz bu maddeler 
yem projede değişmemiştir. Çünkü biten mesaildendir. O muahedelerde neler varsa onlar 
mevcuttur. Hatta bir kışınım da çıkarabilmişiz. Fakat ondan soma katiyen bir şey kabul 
etmemişizdir. Mesela kabul ettirmek istemişlerdir, kabul etmemişizdir. İstediler, fazla ola
rak cemiyeti akvamdan bizim memleketimize bir sefir göndersinler bu sefir, diplomat sefir
ler ne gibi muafiyeti haiz ise, o muafiyeti temamiyle haiz olsun ve memlekette gezsin, do
laşsın, teftiş etsin ve ona göre icraatta bulunsun, dediler. Bunu katiyen kabul etmeyiz de
dik ve pek cidali mucip oldu. Bir kaçı buna münhasır kaldı. Nihayet bunu çıkarttık? 

Soma askerlik meselesini sokdular ki ar alarmda böyle bir şey yoktu. Kendi aralarında 
mevcut olan muahedati beynelmiliyede böyle bir şey yoktur. Hepsinin askerliği vardır. Fa
kat bizim için olmaz dediler. Sebebi nedir? Diye sorduk. Nihayet bunu da söylediler, ki siz 
amele taburları yaparsınız, geri gönderir ve kesersiniz. Biz, dedik kesmeyiz. Amele taburla
rını hırıstiyandan değil müslümandan da yaparız. Amma memleketin vesaiti Avrupa gibi 
değildir. Hastalık çıkar ölür. Soma peki öyle olmazsa ayrı taburlar yapınız dediler. Hayır ol
maz, dedik. Hiyanet ederler, zaten bir çok hiyanetleri vardır. Olmaz dedik. Dedilerki Avru
pa efkârı umumiyesi bununla Avrupa hıristiyan âlemi ve müslüman âlemi birbirlerine ısı
nırlar. Müslüman ve Hıristiyan memlekette kardeş gibi olurlar, biz dedik, ki böyle olmaz. 
Bir kışlada yaşarlarsa o vakit kardeş gibi olurlar. Birbirlerine alışırlar birbirlerini severler, 
birbirlerimn dilini bilirler, o vakit kardeş olurlar, dedik. Nihayet askerlik meselesi için Ve-
nizelos bir teklif de bulundu. Buna o kadar ehemmiyet verdiler ki, hatta bu mesele bir kaç 
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celse tuttu. Böyle muallakda beş alü mesele kalmışü. Onlar arasmda yine münakaşa ve 
mübareze oünuştur. Venizelos en nihayet demişti ki hakkı siyasî en büyük bü hakdır. Akal
liyetler sizin memleketinizde intihab halandan nez edUsüı. Biz dedik, ki onlarda vatandaş
tır vatandaşlar hakkı siyasiye malik olmalıdır. Nitekim askerlikde böyledir. Her hak müş
terek olmalıdır. O da kalsın, askerlikde kalsın dedik. Onların Maksadı bunu da üeri süre
rek askerlikden kurtarmak istiyorlardı. Onlar için - tabüi caiz ise - askerlik bü umacı gibi 
bü şeydü. Komisyonda bu münakaşa esnasmda demiştüki efendüer bu dünyada olamaz, 
bü memleketin efradının bü kısmı Hıristiyan diye askerliğe gitmesin, Türk gitsin, onlar ti
caret etsin. Onlar ticaretini gaib etsin. Beriküeri zengin olsun, hatta şunu dahi söyledim ki 
bü kısım aüelerinin yanında çocuk yapsınlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Evvela bunu söylemeniz lazım gelüdi (Handeler) 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Burada bü de Patrikane meselesi mevcuttur. (Askerlik ne
ticesi ne oldu sadaları) Askerük neticesi; askerüği onlara da teşmü etmlşizdü. Asker olacak
lardır. Hatta İstanbul'daki Rumlar icabederse Van'a gidip askerlik edeceklerdü. (Çok güzel 
sesleri) Hatrikane meselesi şu suretle olmuştur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Şarki) - Rıza Nur Bey daha mühim olan... 

REİS - Müsaade buyurun, sizden evvel kişi vardır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Şarki) - Sual soracağım, hah münakaşada olan ve 
hal edilmeyen meseleleri söylesinler. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Heyeti Celüe kabul ederse ekalliyetler meselesi hal edilmiş 
şeydü. Onu izah ediyorum. Şu halde söylemeyeyim. (Hayır, hayır sesleri) Patrikhane mese
lesi, buda ulvi bü mesele oldu. Büyük münakaşati mucib oldu. Heyeti cehle büüki burada 
heyeti celüenin hatta hükümetin hatırına bü Patrikhane meselesi gelmemiştir. Bunu biz ih
das ettik. Baz an bü şey istemediğimiz halde bize lüzumu olmadığı halde mahsus icat ettik, 
ki onunla da bü şey alalım. Frenklerde şunu gördük ki bü pazarlık zihniyeti vardır. Şunu 
söylerim ki Yahudi pazarüğı yaparlar ve insanın göbeğini çatiatırlar. Onun içindüki böyle 
böyle şeyler ihdas ettik. Bunun üzerinde de kızılca kıyamet koptu. Artık bütün gâvurlar şey 
etmişlerdü. Bunun için tehdit etmişlerdü. Bizi Romanya tehdit eder, harp tehdit eder, bü
mem Amerika tehdit eder, hepsi yapıyorlardı. Bu mesele biliyorsunuz ki bu münakaşat es
nasmda akalliyetier meselesinde bü çok asırlardan beri gelen Patrikhanenin üntiyazatı 
mezhebiyesi meselesi vardır. Arz ettiğim beyanelmilel muahedatta olmayan derecede bu im-
tiyazati mezhebiyeyi üa etmek ve hem teşdiden Üa etmek istiyorlardı. Yunanlılar da bunu 
şiddetie arzu ediyorlardı. Bunun için çok çalışıyordu. Halbuki bu bizim için esas mesele
lerden idi. Halbuki biz Patrikhanenin bütün tevabü üe memleketten çıkıp gitmesini, teklü 
ettik. Nihayet bü çok münakaşattan sonra, biliyorsunuz ki; Patrikhanede siyasî idarî, di
nî vazaü vardı. Asırlardan beri gelü mahkemeleri vardır. Bilmem neleri vardır. Bü Papaz 
bilmem kimi mahkûm eder ve hükümete tebliğ eder. Hükümet te icra eder. O kadar vahim 
bü meseledir. Patrik gelü, vezü makamında askerimiz ona selam verüdi. Bunların hepsini 
kaldırmak istedik. Fakat büsbütün Patrikhaneyi çıkartmak mümkün olamadı ve bütün İn
gilizler, Kiliselerinin tazyik sütresi altında bunu kurtarmak istedüer ve bizzat bu mesele 
hakkmdada müracaatta bulundular. İmtiyazatı mezhebiye meselesi ancak bizim için mü
him olduğundan buna muvaffak olduk. Bu gün Patrikhanenüı dini bü hassasından başka 
hiç bü şeyi kalmamıştır. Muhakeme bümem ne yapamayacaktır ve siyasî bü mesele üe uğ
raşacak olursa hudut haricine atabüeceğiz. Asırlardan beri bu devlet ve mület aleyhine bü
tün Rumları teşvik etmek gibi idareye karışmak mahakün filan gibi bunları kaldırdıkdan 
soma zaten hükmü kalmadı. Bu gün âdi bü köy Papazı haline geçmiştü. Bü sıfatı resmi-
yesi kalmamıştır. 
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ETHEM FİKRİ BEY (Menteşe) - Hâlâ sefirler gönderiyor. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Halen muahhede mevkii icraya meriyete konmamıştır. Ve 
İstanbul'un ahvali malûmdur. Böyle olmazsa hepsini bir günde hâl eder bitiririz. Biz bu 
noktada israr etmemeğe yani harice çıkmasına izhar etmemeğe mecbur etmiştir ki fakat me
sele tayanmıştırda zaten. Patrikhane giderde Aynaroze oturursa idare aleyhimize faaliyette 
bulunacağma şüphe yoktur. Fakat pençemizin altmda bir papaz gibi İstanbUda her şeyden 
tecrit edilmiş bir halde en güzel bir tariftir. Bu meselede bu surede hal olmuştur. 

OSMAN BEY (Kayseri) - Patrikhane unvanı kalıyor mu? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hatta biz bunda başka şekildede düşündük, bir piskopos 
halinde olsun ve böylelikle kalmıştır. Efendüer her Türlü evsafı gittikden soma hiç bir me
ziyeti kalmamıştır. Pensemizin altında zebun bir halde kalacaktır. 

Bu mesaüde malum Ermeni yurdu meselesi vardır. Bir gün müzakere esnasmda, mü
zakerenin nihayetinde reis tebliğ ediyordu ki gelecek içtimamızda Bulgar heyetini dinleye
ceğiz. O celsede bendenizde bulunuyordum. Derhal şüphe hasd ettim. Bulgarların ne işi 
var. Bu gibi mesaüde akalliyet bilmem ne filan. Memelekette Bulgar yok, bunun netcesin-
de mutlaka arazi gelecektir. Kabul etmedim. O biri gün bana bir ruzname göndermişler ve 
onu iki celse yapmışlar. Ortasında sigara içmek vesaire gibi. Birincide protesto etmişizdir. 
Katiyen kabul etmeyiz ve dinlenemez, dinlenirse hususi mahiyeti haizdir. Zabıtnameye ge
çemez öylece kalır dedik. Fakat onlar entrika yapmışlardır. Onları getirecekler birinci de 
ben bulunmazsam zararı yok, ikinciye gideceğim, ikincide getirecekler zabıtnameyi imza et
tirecekler. Zabıtnameye de geçirecekler. Hepsini yapacaklar, soma bir de bakdıkki Bulgar 
Ermeni ve hiç de hatırımıza gelmeyen Geldani ve Asurüer var, onlar da yurt isterlermiş. 
Bulgarlar da Türkiye'den vaktile muahede mucibince mübadele edümiş olan Bulgar ahali
yi geri getirmek isterlermiş. Katiyen kabul etmedik. Bulgarlar hususi surette de uğraştılar, 
kabul etmedik. Böyle bir şeyi siz söylemeyiniz. Türkiyeyi, Türkleri bu gibi haüer sizin aley
hinize sevk eder. Halbuki Türkler sizinle şiddetle dosturlar ve Türklerin dostluğuna muh
taçsınız. Böyle şeyler yapmayınız, demiştim. Nihayet Bulgarları, ermenüeri ve asurüeri, gel-
danüeri kendileri dinlemişlerdir. Bizde bu hususu protesto etmişiz ve malum şeyleri ver
miştir. O suretle Ermeni yurdu meselesi bitmiştir ve kaldırılmamıştır. Asuri, Geldani tabi-
atiyle bitmiştir. Bulgarların metabdatma da tabii ehemmiyet verilmemiştir, onlar da atıl
mıştır. Burada nazarı dikkatinizi bir şeye celbetmek istiyorum. Malûmdurki Hıristiyanlar 
sırlardan beri gah Rusyanın, gah Avusturyarun, gah İngilterenin, gah şunun bunun Avru
palım Türkiyeye müdahalesi için bir sebeb teşkü etmiştir. En mühim bir meseledir ve bu
nun la işe girişmişlerdir. Bununla bu güne kadar bizi parçalamışlardır. Bununla bir mese
le ihdas ettiler ve hakikaten evvelce yapümış olan muahhedelerde de öyle ırkı, dini, lisa-
ni'dir. Biz şiddetle buna hücum etmişiz ve bunun için de harpte olur, her şeyde olur demi-
şizdir. Bunun üzerine çok uğraşılmıştır ve nihayet en son şeylerin de biz o noktayı daima 
geçerek, nihayet otabiri kullanmayarak gayri müslim diyor idik. En nihayet tekrar müna-
kaşallardan soma bunu hal edebilmişizdir. Orada daha ziyade gözümüz açdmıştir. Ekafii-
yetler hukuku, Hiristiyan üe de mütekabü olsun diye israr ettikleri vakit de Sırplar o dere
ce şiddet göstermişlerdir ki gözünüzü yine mi Belgra'da dikdiniz. Yine müslümanları mı 
ayaklandıracaksrnız ve somada demişlerdir ki, Bosna'da Boşnaklar vardır. Onlarda müs-
lüman, Sırp kanundandır. Onları himaye edeceğiz. İngüizler, malesef, lakırdfiarı arasında 
itiraf etmişlerdir. Bizde ab azalan himaye edeceğiz. Çünkü onlarla beraber çalıştık, demiş
lerdir ve onun zan ediyorum ki bu muvaffakiyetimiz en büyük muvaffakiyetlerdendir. Gay
ri müslimler her şeye parmak takmak istiyorlardı. Bu da memleketi parçalamak için en 
emin vasıtaları idi, ki asarı sâlife bunu güzelce gösteriyor. Efendüer, bunun Ük maddelerin
de bakarsanız Hiristiyan, yani gayri müslim ekalhyeüerini siyaseti, mal ve bümem ne mu-
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halazası tahra tekeflüftedir. Umumi tabirlerdir. Her yerde olan bitenlerdir. Hatta bizim Ka
nuni Esasimiz de vardır. Lisan, Irk, mezhep hepsi serbest diye kayıt vardır. Aynı hukuka 
malik olmak müslüman tab'a gibi aynı şeylerdir. 

OSMAN NURİ BEY (Bursa) - Memuriyet almak filan gibi. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Memuriyet almak, mektep meselesi hemen her yerde yap
mak istiyorlardı. Lisan meselesi için de bir köyde ekseriyet azimeleri olursa, o vakit kendi 
dillerinde mektep açabilirler kaydını koymuşlardır. 

Soma mahkemelere müracaat için de kendi dilleriyle tahriri ve şifahi müracaat edebi
lecekler ve bu her muahede de böyledir ve bunun tahriri olan şeklini biz kaldırdık. Çünki, 
adam lâzım, bilmem ne teşevvüşatı mucib olacak. Biz bunu ancak şifahi şekilde bırakabil
dik. 

Soma, burada kiliselere, havraları himaye vardır. Hükümet himaye edecek ve kimse 
tecavüz edemiyecek ve bunlar da zaten mevcut olan şeylerdir. Bu da aynıdır. Kanuni Esa
simizde olan şeydir. 

Bundan soma gayri müslim tabiri geliyor. Türkiye ahalisinin kaffesinin 37 nci madde
de tevellüt, ırk, lisan, tefriki mezhep etmeksizin himayeyi taahhüt eder. Bütün Türkiye aha
lisinin emniyet ve asayişi ve gerek hususi surette emniyet asayişi beldeyi muhil olmayan 
bütün edyani, ki biz emniyeü umumiyeyi biz vaz etmişizdir. Başkasında yoktur. Mezahib 
ve itikadatın serbestii icrasına malik olacaklardır. Bu eskiden beri Kanuni Esasi ile mükel
lef olan şeylerdir. Gayri müslimler; akalliyeüer, Türk tab'aya tatbik edilen ve Türk hükü
meti tarafından müdafaai milliye veya asayiş umumiyenin muhafazası için memleketin her 
tarafından veya bir kısmında ittihaz edilen tedabirden sarfı nazar, seyri sefer ve muhace
retten tamamiyle istifade edebileceklerdir. Ha; burada şunu arz edeyim, vakıa seyrü seferi 
ve muhacereti koydurdular. Bu hürriyete malik olan ve şu ilk fıkralarla tahtı kefalete alı
nan insanlar bu hakka maliktir. Memleket içerisinde herkes serbest hareket edebilecekler
dir. Soma dışarıya muhaceret edebileceklerdir. 

Biz buna yukarıda emniyet ve asayiş memleket kaydmı koyduk, ki isterse hükümet bu 
surede bunları men dahi edebileceklerdir. Fakat biz muhaceret için daha ziyade razıyız. 
Gitsinler ve gitmeleri bizim istediğimiz şeydir. Onun için bu da bu surede olmuştur. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) - Hariçten muhaceret var mıdır? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır, bu o değildir. Bir emiğragien, bir de immigration şey
leri vardır. Bunların manaları hariçten dahildendir ve bunun Sırbistan'la, Romanya ile mü
tekabil olması, çünkü biz bütün müzakeratta bir şey anladık. Biz onlara bir hak veriyorsak 
onlar da bize bir hak versin. Sırbistan ve Romanya için de bunu istedik. Onlar da ikna et
mişlerdir. Fakat onların bizden evvel Avrupa devletleriyle yaptıkları hukuk, akalliyeüer hu
kuku vardır. Oradaki müslümanların hukuku ve veçlüle rumlar da bize böyle şeyler tayin 
edelim diye uğraşmışlardır ve bunu bir mesele yapmışlardır. Makemki bu hukuk orada 
vardır. Biz Yunanistanla bu hukuku mütekabil yaptık, ki bu son fark dördüncü maddede
dir. Şimdi efendiler, bu akalliyeüer mesaili en mühim meseledendir ve misaki mülimizce ka
bul edilmiştir. Kabul etmek istemediğimiz zamanlarda misaki millimizi gözümüze dayamış
lardır. Biz de kabul etük. Fakat mevcut olanlarlardan daha azdır. Ve öyle de olmasa mü
badelei ahaliyi kabul ettik, cebri olarak. Akalliyeüer kalmayacaktır. Yalnız İstanbul müs
tesna olmak üzere... (Ermeniler sesleri) Fakat arkadaşlar kaç Ermeni vardır. (Yahudiler ses
leri) İstanbul'da otuz bin yahudi vardır. Şimdiye kadar bir mazerrat iras etmeyen insanlar
dır. (Gürültüler) Museviler malûm, nereye çekilirlerse oraya giden insanlardır. Tabu olma
salardı daha iyi olurdu derdim. 

ALİ SAİP BEY (Urfa) - Ermeniler affı umumîden soma gelmeyecekler mi? 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendiler, soma ermenüere bir yurt istedüer. Ermenilere 
biz yurt vermedik, çok münakaşat ve münazaatta bulunduk. Türkiye'de bunlara yurt ola
maz, dedik. Kimisi Kdikya'da, kimisi Van'da dedi hepsini attık. Baktdar ki olmuyor, müza
kereyi büe kabul etmiyoruz. En soma dedüer ki, bunlar protestandır ve bunlar gelsin dedi
ler. Olamaz ve onlar da gelmeyecektü, dedik. Soma mübadele üe gidecek olan rumlar da 
gelmeyecektir. İstanbul'u mübadelede hariç tutmaya çok çalıştılar. Umumu büden bu hu
susa çalıştdar. Biz de Garbi Trakya'yı mübadeleden ihraç etmek için bunu kabul ettik. Fa
kat bü çok şardarla, İhtida İstanbul hududunu çizmek istedüer. Çatalca'nın hududundan, 
Şüe'nin bümem nesinden, velhasd böyle büyük bü hudut. Biz bunu şehremaneti hududu
na mdüdik. Ona da tutular şüendtfer yönü de Caddebostan'ın da hudut olduğu halde, şeh
remaneti hududunu istedder. Maltepe'ye kadar Kartaltepe'ye kadar olsun. En nihayet onu 
da kabul etmedik ve ihraç ettik ve şu şartı da koyduk; ki hariçten Anadolu'dan başka yer
den İstanbul'a ne kadar somadan gelmiş rumlar varsa onlar da mübadeleye tabidü dedik. 
İstanbul'da 200 - 250 Rum varsa, bümiyorum nasddır. Zannediyorum ki onların da dörtte 
biri, beşte büi veyahut dörtte büi onlardan çıkıp gidecektü. Nihayet onlar gidip de bü da
ha gelemeyeceklerdü. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Bunda sarahat yoktur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Musarrah mı? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Zabıtnamelerde okursanız orada vardır. Kısmen burada ol
maz, bunun tafsilâtı zabıtnameler vardır. Zabıtnameler mevcuttur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Nerededü? 

DURSUN BEY (Çorum) - Hani ya nerede? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bilmem ki bunlarla buraya nasü güeceğiz. Bü ay tetkik et
meli, tasnü yapdmamış bü şey değü ki sulh olsun yapdacaktır. Hatta patrikhane şeşinde 
Lord Gürzon'un beyanatı vardır. Mahsus yapılmıştır. Böyle idari, siyasî şeylerinden evsa
fından tecerrüt etmesi için o zabıtnamede mündemiçtir. Bu gibi şeyler de zabıtnamelerde 
vardır. Ekalliyetier meselesi de budur. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bu bahse ait suaderimizi soralım. 

REİS - Efendüer, bahis hakkmda sual soracaklar. 

ATIF BEY (Bayazit) - Beynelmüele ait kırk üçüncü maddede bü şey vardır. Onu izah 
eder misiniz? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Evet bu öyledü ki, bundan mevcut olan muahedatta bey-
nelmdel mahiyeti haizdir.Akaüiyederin hukuku beynelmüel karar altına konmuştur. Çe
koslovakya'nın, Sırbistan, Yunanistan ve Polonya'nın, Romanya'nın, Bulgaristan'ın bümem 
nenin hakkmda yaptıkları bütün muahedatta beynelmüeldü. Ve bunları nakzedecek ka
nunlar yapamaz kimse. Bu beynemilel muahedatı böyledü. Onun için biz bunu ihraç ede
memiş izdü. Çünkü misakı millimizde de o beynelmüel muahedatı kabul etmişizdü. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) - Paşam, beyefendinin izahatı bitmeden suale 
başlanmadan rica ederim. 

REİS - Bahsi bitirmiştir efendim. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) - AkaUiyetler bahsini İkmal etmedi. 

REİS - Akalliyet bahsini bitüdi efendim. Efendim bü şey arz edeyim, arzu buyurursa
nız Rıza Nur Beyefendi tekmil fasdların izahatını ikmal etsinler. Onu soma sualle yapalım. 
(Hayır sadaları) O halde böyle bahis bahis yapalım. (Bahis bahis sadaları) Öyle ise Sırrı Be
yin suali vardır. 
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SIRRI BEY (İzmit) - Beyefendi buyurdunuz ki bize binnetice proje verdiler. Bu proje üç 
kısımdır. Büisi mütekabilen kararlanmıştı, diğeri muallakta kalmıştı. Diğeri ise hiç muvzu-
bahis olmamıştır ve ondan sonra aramızda hiç bü şey vereyan etmedi. Bıraktık geldik, bu
yurdunuz. Halbuki biz resmî ve gayrüesmî bü surette mükeUefiz ki bu proje verildikten 
soma heyeti murahhasamız hareket etmezden evvel müttefiklere bü mukabü prje verilmiş
tir. Mevzubahis olan mesailin bazüarmı kabul etmek, bazüarını ret eylemek suretiyle bize 
bu mesele aynen heyeti Veküe tarafından tebliğ edümişür. Halbuki zatı âlüeri bundan ha
berdar değüsiniz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Nasü haberdar değüim. Haberdarım. 

SIRRI BEY (İzmit) - Buyurmadınız burada. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bana taalluk eder bü mesele değüdü. Sualler ekalliyetlere 
ait değüdü. Heyeti Celüe fasü fasü müzakeresini kabul etti. 

ÂTIF BEY (Bayazıt) - Reis Paşa müsaade buyurur musunuz? 

REİS - Size söz vermedim. 

ÂTIF BEY (Bayazıt) - Yalnız demek istediğim Rıza Nur Beyin sözünü tamamen bitirsin
ler de... 

REİS - Efendün, Heyeü Celüe Rıza Nur Beyin fasü fasü izahat vermelerini ve her faslın 
izahından sonra iradı sual olunması hususunu tabul etti. Binaenaleyh akalliyetler hakkm
da sual sorulacaktır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Şunu kabul ederiz, bunu kabul etmeyiz, diye sonunda sö-
yemiştik. Fakat kabul edeceğimiz şeyler zaten kabul edilmiş aksamıdır. Mesele bundan iba
rettü. 

SIRRI BEY (İzmit) - Daha var sözüm. 

REİS - Ekalliyetler hakkmda mı? 

SIRRI BEY (İzmit) - Evet. Beyefendinin verdikleri cevap bendenizi ikna edememiştü. 

Sonra ikinci sualim : Garbi Trakya müslümanlarını muadil gösterdiniz. Halbuki bu 
mesele sarahaten misakı müli ahkâmını ihlâl ediyor. Çünkü Trakya müslümanları serbest 
bü surette reylerini izhar ettikten soma, mukadderatlarını tayin edeceklerdü. Yunanistana 
kalmış ve vaziyeti hukukiyesini kabul etmiş bü memleket değildi ki onların mübadelesini 
İstanbul rumlarına muadü gösterebüesiniz. Binaenaleyh bu suretle misak ahkâmını ihlâl 
etmiş oluyorsunuz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İzah edeyim. Bu suretle misakı müli ahkâmına muarız mu
halifi harekette bulunulmamıştır. Çünkü bunlar mübadeleden Hariç tutulsun demek, esa
sen orada kalsın demektü ve mukadderatları bilahare tayin edüsin demektir. Bunun için 
konulmamıştır. 

SIRRI BEY (İzmit) - Garbi Trakya müslümanlarının İstanbul rumlarına muadü tutul
ması hakkındaki verdiğiniz cevap dahi bendinizi ikna etmedi. Ekalliyetierin hukuku hak
kmda beynelmüel bü surette kabul edümiş esasatm mademki bizim tarafımızdan hiç bü 
suretle ihlâl edilmemesi meşrut idi. Bümukabele kalacak müslümanlar hakkmda hiçbü su
rette takyit edilemeyecek bü madde bulunmalıydı. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendün, son maddeyi okursanız diyor ki... 

SIRRI BEY (İzmit) - Okudum. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - O madde mucibince işbu fasü ahkâmiyle tarafımızdan tes
lim edüen hukuk Yunanistan tarafından akaüiyetler hakkında teslim edilmiştir. Kendi ara-
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zisi dahilinde bulunan müslümanlar hakkmda kabul edilmiştir. Bütün bu hukuk beynel
milel olmakla Yunanistan'da kabul etmiştir. 

SIRRI BEY (İzmit) - Sırbistan'daki müslümanlarm adedi Yunanistan'daki müslüman-
ların kat kat fevkindedir. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Sırbistan bundan hariç kaldı, Sırbistan meelesi hariç kal
dı. Sual Yunanistan'dadır. 

SIRRI BEY (İzmit) - Beynelmilel olması itibariyle arz ediyorum. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İşte bu beynelmileldir. Çünkü bu maddede sarahat vardır. 
Dikkat buyurursanız görürsünüz, akalliyetler hakkmda ne kadar mevad varsa Yunanis
tan'a da şâmildir. (Muvare oluyor sesleri) 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Sualden bir netice çıkmayacak. Suali bırakalım da söz söy
leyelim. 

REİS - Efendim fasıl hakkında sual soruyorlar, anlamadıkları noktaları izah ediyorlar. 

DR. MUSTAFA BEY (Kozan) - Sual sordu cevabını aldı. Münakaşa etmekte ne mana 

vardır? 

SIRRI BEY (İzmit) - Hata mı ettek beyefendi? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Yunanistan'dan getiremezler. 

NEŞET BEY (Üsküdar) - Getirirlerse kuvvei teyidiyemiz nedü? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Kuvvei teyidiyemiz, hatrikhane böyle bir şey yaptığı takdü-
de tutup kolundan dışarı atmaktır. 

NEŞET BEY (Üsküdar) - Müsaade buyurunuz efendim, daha evvel bunun üa edüece-
ğini... 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Muahedeye böyle bü şey gümemiştü. Muahedeye böyle bü 
madde koydurmadık. 

NEŞET BEY (Üsküdar) - İkinci sual : Buyurdunuz, ki köylerde ve kasabalarda ekseri
yet teşkil edecekleri halde mektep açabüecekler ve kendi noktai nazarlarına göre tedrisat 
yapacaklardır. Bu kayıt konmasa müteferrik surette köylerde bulunmasını bunların köy
lerde ve yahut kasabalarda tecemmuunu teshih edecek. Bu, tahlike teşkü etmez mi? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim, bunlar burada demiyor ki kendi noktai nazarla
rına göre köyde mektebi yapacaklar, lisanlarını kuUanabüecekler. Yine teftişimiz altında 
olacaklardır. Fakat mübadele olduktan soma bu ekseriyet nerede olacaktır? Meseleyi kö
künden hal eden mübadelei ahaldü. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Müsaade buyurun; meselâ bütçelerden para ayırıyorsunuz. İs
tanbul bütçesinden veya hususi bütçelerden yine onlara para verilecektü. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Verüecek. Kabul etmiştü, misakı müh. O mevcut muahe
datta daha şiddetli bü surette mevcuttur. Ne yapalım? 

REİS - Efendim yalnız şunu rica etmek isterim ki söz isteyen zevat kırk beş, kırk sekiz 
kişi. Suallerde beyefendi bü fasd hakkmda izahat verdikten soma, olabüü ki bu nokta 
esasü bü surtte şöyle midü, böyle midü diye anlaşılmaz. Bu sual yoksa müzakere edüecek 
efendim, yoksa rica ederim. 

Rica ederim Mustafa Bey bana bırakınız bu vaz tfey i. Devam buyurunuz Sırrı Bey. 

STRR1 BEY (Izmıtj I lir Mivanları eyyamı mahsusalarında mahkemeye gidemeyeceğiz. 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - Bu kabahat bizde değildir. Kabahat misakı millidedir. Çün
ki misakı millî o muahedatı beynelmileliyeyi aynen kabul etmiştir. Onun içinde mevcuttur. 
Hatta cumartesi yahudiler, bilmem pazar günü kimler davet edilemez. 

SIRRI BEY (İzmit) - Misakı Millide yoktur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bendeniz, vardır diyorum. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bendeniz yoktur diyorum. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Nasıl yoktur efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Bırak Sırrı Bey rica ederim. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Beşinci madde düveli müttefika ve müşarikleri arasında ta
karrür eden esasat dairesinde akalliyetlerin hukuku... Eğer zatı âliniz o mevcut muaheda
tı okursanız orada göreceksiniz, ki Yahudüer cumartesi güan diyor. Mugayir değüdir. 

REİS - Emin Bey. 

EMİN BEY (Bursa) - Paşam, ben bundan sonraki bahiste soracağım. Hakkı kelamım 
mahfuzdur. 

NEŞET BEY (Üsküdar) - Patrikhanenin buyurduğunuz her hangi bü şeküde kalması 
bendenizce hüsnü tevüden âridü ve tatbikatta hüsnü netice vereceğini zan etmiyorum. Pat
rikhanenin her ne şeküde olursa olsun, İstanbul'da kalması tehlikelidü. Âtiyen daha ziya
de tevessü edecek, eskiden daha fena tesü yapacaktır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Patrikhane iki meclisten mürekkeptir. Büisi Şensinod Mec
lisi, diğer meclisi muhtelit Sensinot. 12 metrepolitten teşekkül eder. Bu gün mübadele Ue 
Anadolu'dan bütün Rumlar gidiyor. Bü defa katiyen metropüit bulamıyacaklar. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Yunanistan'dan getirüler. Sual alan arkadaşlarım şöyle mi
dü, böyle midü, diye şüphelerini hal etsinler. Salâhattin Bey, Riza Nur Beyden sual sora
cak. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Müzakerenin de mevzuu yoktur. Müsaade buyurunuz 
usuli müzakereye daü buradan bü şey söyliyeyim. Maksadımız işi anlamaktır. 

REİS - Efendim, usulü müzakere hakkmda Heyeü Celüenin uzun uzadıya münakaşa 
etmesini şu şekilde kabul etti. Yani Heyeti Murahhasayı teşkü eden zevat buraya gehp iza
hat verecekler... 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Kabul edden şekü bu değüdü. Onu arz edeceğim. 

REİS - Efendim, kabul edüen takrü buradadır. Rica ederim ret ediyorum. Ben vaztfe-
mi biliyorum. Buyurun Salâhattin Bey, sualinizi sorunuz. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Beyefendi, kapitülasyonlar madde Ue üga edüiyor. Onu
nu yerine müteselsü ve müeyylt bü takım mevad kabul olunuyor. Bunlar kapitülasyonlar
dan değil mi? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hangisi efendim. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu maddede bendeniz gayri müslimlerin serbestü tedrisa
tı ve tetrisata muhalefet olunmaması gibi bü manevi tearuz görüyorum. Soma, efradm 
münferiden hukuki ve fiüi mevkide divanı adalet gibi merciini görüyorum. Soma müslim ve 
gayri müslim akalliyetler için tamamiyle intizamı halli havi bü müdafaa görüyorum. Bina
enaleyh görüyorum ki mevcut ortada bü kapitülasyon kalkmıştır ve müebbet bü kapitülas
yon gelmiştir. Bu fevkalâde ağır değü midü. Bunu anlamak istiyorum. Yani bağlanmışız gi
bi geUyor. Acaba böyle midü? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Şimdi efendim, bu gayri müslimler hakkındadır. 
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SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Müslimler dahil değil mi? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır efendim, gayri müslimler hakkındadır. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Yalnız Hıristiyanlar hakkındadır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Yani müslimler hakkında yoktur. Irkı, lisam meselesi yok
tur. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Burada vardır efendim. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır yoktur. O hakkı hayat muhafazai hayat... 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Hayır mahkemelerde istedikleri gibi lisan istimali; bu pek 

ağırdır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Gayri müskmler hakkındadır. Mütekellim olan, Türk 

tab'ası olan, o madde mevcuttur. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - İstanbul'da bunları tanımayacaklardır ve hem bu fikir 

milliyeti öldürecektir, memlekete ve bunu ne taahhüt ediyoruz? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bu efendim mehakim içindir ve zaruridir. Zaten bu günkü 
mahakimimizde tercüman vardır. Öyle değil mi? Lisan bilmeyenlerin bir tercümanları bu
lunur. Fakat biz bunu diğer muahedelerde hem şifahi, hem tahriridir. Biz tahriri kısmını 
kaldırtmaya muvaffak olduk, o bir tarafı kaldırtamadık. Bu budur. Buyurduğunuz kapitü
lasyon umumî beynelmilel olduğu için ve tarafiyence mütekabil olduğu için, kapitülasyon 
değildir. Fakat şeraite bakarsanız kapitülasyon şeraiti gibidir. Fakat ne yapalım ki misaki 
millimiz bunları kabul etmiştir. Öyledir, kabul etmiştir. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - İstiklâli muhil taahhüdatı müebbede memleketin istikba
lim bağlamaktadır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz, tekrar arz edeyim. Beşinci maddeyi 
düveli itilâfiye ile muhasımları ve bazı müşarikleri arasında tefrik eden esasatı âtiye daire
sinde ve akalliyetlerin hukuku mahfuzdur. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Müsaade buyurunuz bu esastır. Fakat bu demek değil -
dirki Türkiye'de herkes parmağını soksun. Bu demek değildirki hukuku esasiyeye kadar 
Divanı Âliye kadar Türkiye'de bir kanun, bir mahkeme kurabilsin. Bu esasat bazı yerde 
muhafaza edilmiştir. Fakat Türkiye'de milliyet olamayacaktır. Müslimlere parmakları var
dır ve oynayacaklardır. Gayet ağır görüyorum. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bu hukuk bizim için zarurililkabuldür. Misaki millî kabul 
etmiştir. Onlar onu demiştir. Zaten İngilizler kabul etmek istemedi. Kıyamet koptu. İnkıtaa 
kadar gitti. Fakat bir meşale vardır. Onu daima düşünmeniz lâzımdır. O da mübadelei aha
li meselesidir. Bu mübadeleyi icbarî bir surette kabul etmeşizdir. Bu kabul edildikten son
ra, bunlarm hükmü yoktur. Akalliyetlerin hukuku yoktur. Değil mi efendim? O vakit taz
min eder, zatı âlinize bilahare arz ederim. Çünki uzamasm efendim. 

REİS - Hacı Şükrü Bey buyurunuz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) - Ben vazgeçtim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Efendim, bu fasılda akalliyetlerden maksat Hıristiyan 
akalliyetler midir& (Gürültüler) 

REİS - Rica ederim sükût edelim. Buyurunuz devam ediniz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Gayri Müslimler hakkında. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Pek âlâ 37 nci maddede gayri müslim akalliyet diye 
tasrihe lüzum var. 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - Oradaki akalliyetierden maksat gayri müslimler hakkmda 
Hıristiyan demek. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - O halde 37 nci madde zaittir. Çünki çok su götürür 
yerleri vardır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - 37 nci madde umumî bü tabirdü. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Şu halde 38 inci madde de gayri müslim akalliyetler 
diye tasrih edüdikten soma 37 nci maddeye hiç lüzum yoktur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Koydular, anlatamadık efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Arap çorbasma döndü memleket. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - O mahzuru görme. Orada çünki mübadeleleri yapmışızdır, 
hepsine hatime çekümiştü. 36 nci madde görülüyorsa zaten... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Ne kadar kuvvei müeyyidesi olduğunu da görüyorsu
nuz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Öyledü. Fakat Kanunu Esasiyi açarsanız görürsünüz. Ora
da da bu ahkâm yok mudur? Zaten Kanunu Esasi teklü etmiştir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekü) - Kanunu Esasi Paçavradır. 

POZAN BEY (Urfa) & Efendün afvi umumî buyurdunuz. Bu afvi umumî yalınız bizimle 
Yunan arasında mı, yoksa büumum devletler arasında mıdır? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Onu şurası gelince arz edeceğim. Mamafi şimdi cevap vere
yim. Afvi umumî bü defa Yunan üe bizim aramızda, saniyen düveü itüafiye üe bizim ara
mızda. 

REİS - Rica ederim bu müzakere akalliyetiere aittir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Efendim resmî, gayri resmî her fasıl olursa olsun ortada 
devran eden bir söz vardır. Türk ordotoksları namı altında Anadolu'da patrikhane tesis et
miş bulunuyorlar. Bunlar mübadeleye dahil midü, değü midü& 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İsterseniz mübadele edersiniz, istemezseniz size tabidü. 
Çünki böyle mübadele ahkâmmda bü Türk Ortodoksları hariçtir, diye bü kayıt yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Türk hükümeti Cemiyeti Akvama Meclis azasından her 
azanın bu teahhüdattan her hangi birine karşı vukubulan tecavüzü veya tecavüz tehdidini 
Mecüsin nazarı dikkatine arza salâhiyettar ve Meclisin icabı hale elzem ve muvafık sureti 
tetkik edileceği kabul olunur. Meclisi Akvamda bü İngüiz murahhası bulunuyor. Orada 
Türkiye'de Hıristiyanlar şöyle olmuş, Hırıto kovulmuş, İstanbul'da Hırısto'nun kulağı bü
külmüş, şimdiye kadar asırlardan beri olduğu gibi, güya sahih veya gayri sahih bü takım 
mesail dolayısiyle başımıza bü belâ çıkarmaya bu madde sebebiyet verebüü mi? Veremez 
mi? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendün demin arz ettiğim gibi, buraya bü sefir göndermek 
teşebbüsünde bulundular, ki o diğer mevcut beynelmilel muahedatta yoktu. Onu bü çok 
şeyden sonra çıkarabildik. Fakat bütün bu mesaimize rağmen böyle bü madde bütün mev
cut muahedatta vardır. Şuna da emin olmak lâzım gelü. Değü bü İngiliz delegesi, Cemiye
ti Akvamı İngiliz nüfuzu altıda bü müessese olarak kabul etmek lâzım gelü. Böyledü. Fa
kat bu Romanya hakkında da yapılmış, Polonya hakkında da yapılmış Sırbistan hakkında 
da yapümış, hepsi hakkmda da yapfimıştır. Fakat emin olunuz ki bunun kuvvei tediyesi 
yoktur. Hiç bü şey yapamadı. Yani bunlar laftır. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Memaliki müstahlasadan veyahut Türk memleketlerin
den dışarı çıkarılmış olan Rum ve Yunanlıların avdet edip etmemeleri tali komisyonlarda 
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takarrür etmiş iken, Yunan tebaasının muhtelif mahkemeler ahkâmına tabi olma üzere av
det edebilecekleri takarrür etmiş. Bu vaki midir? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Biz böyle bir şey yapmadık ve bana taalluk eder bir mese
le değüdir. BUmiyorum. Hariciye Vekâletine taalluk eder bir meseledir. 

ALİ HAYATİ BEY (Gaziantep) - Tali komisyonda idiniz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bunların Yunan tebaası füan olupta o bahane üe girse ma
nidir, giremezler. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Yani giremeyecekler. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Elbet, elbette giremeyecektir. Tali komisyon karar vermiş
tir. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - BUahere... 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Büahere bilmiyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Efendim bendeniz mahkemelere gayri müs-
limlere değil, fakat şifahen müracaat edebümek imkânını muahedeye sokulduğunu görü
yorum. Esasen Türkçe bilmeyen insanların mahkemelerde müracaatını dinlemek üzere ter
cüman tayin etmek mehakimin vazaifi asliyesindendir. Bunu kavaninimiz temin etmiştir. 
Bunu muahedeye sokmaktan mana yoktur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Arz edeyim, kavaninirnizde bunlara ait hukuk pek çok mü
emmendir. Fakat Avrupalılar, karşı karşıya münakaşa ettiğimiz insanların, bunların hiç bi
risine inanmıyorlar. Bizim taahhüdümüz, yani beynelmilel taahhüt olsun diyorlar. Yani bi
zi beynelmüel garanti altına koymak istiyorlar ve onun içindirki koymuşlardır ve her mu
ahedeye koymuşlardır. Böyledir. Mesele biz onu çok söylemişizdir. Kanunumuzda vardır. 
Müemmendir, diyoruz. Bizim kanunlarımıza riayetkar olmadığımıza kani oluyorlar. 

Efendim, burada bir şey arz edeyim. Burada gazetelerden birisi (Ladini) diye bir şey 
yazmış. (İstanbul gazeteleri mi sesleri). BUmiyorum. Birtakım gültüguyu mucib olmuş ve 
bunun esbabını söyleyeceğim, tabii biz orada Türkçe konuşmuyoruz. Fransızca konuşuyo
ruz. Fransızca için bir tâbir vardır. (Lâik) derler. Bunu biz de onlara müteaddit defalar söy
lemişiz ve söylerler. Bunu tercüme ederken böyle yazmışlar; halbuki bunun manası böyle 
değüdir. Bu olsa olsa nasut, lahuti mukabili nasuri demektir. Halka ait bu hiçbir vakit din
sizlik demek değüdir. Bu hiç ağzımdan çıkmamış bu yanlış tercüme edilmiş bundan; böy
le bir kelime ağzımızdan çıkmamıştır. Binaenaleyh doğru tercüme değüdir. 

Efendim sıhhi bahis; "711" 

Efendim malûm bir mesele vardır, kapitülâsyonlar meyanına dahü. Bu da sıhhi kapi
tülâsyonlara dairdir. Bundan bir asır kadar evvel memleketimize Hindistan'dan bir kolera 
girmişti. Hükümet kendi kendine karantina usulünü ihdas etmiştir ve kendi teşebbüsü üe. 
Fakat bunun için masraf lâzım, ecnebi gemüerinden rüsum almak istemişler. Ecnebi gemi
leri vermek istememişler. Bundan dolayı bir Türk memurunu bizim gemimize sokmayız de
mişler. Bundan dolayı bir Meclisi Ahi sıhhi teşkü etmişlerdir. Orada ecnebüer de bulun
muştur. Türkleri birer birer elemişler, atmışlar. Soma kâmüen Frenklerden baret olarak bu 
da başımıza bir kapitülâsyon olmuştur. Burada sui istimalât, irtikâp, irtişa, adam kayır
mak, israf, velhasd her şey olmuştur. Soma fenni hazır tıbba muvafık surette muamele 
yapmamıştır. Eski sistemle kalmıştır. Bunu da kaldırmak için işte burada gördüğünüz me
saili süıhiye bahsi burada bir defa şunu kabul ettirerek (129) uncu maddeye bakarsanız İs
tanbul Meclisi Ahi sıhhisi lağvolunmuştur. Türkiye sevahü ve hududunun teşküâtı sıhhi
yesine memurdur. Bunu pek büyük güçlükle geçirmişizdir. 
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Ondan sonra rüsumu sıhhiye var. Rüsumu sıhhiyi ibka etmişizdir ve buna muvaffak 
olmaya çok çahşmışızdır. Büyük bir şeydir. Çünkü hiçbir devlette rüsumu sıhhi yoktur. Ge
milerden almazlar, yalnız biz alırız. Onu ibka ettiler. Sonra birtakım Âdaba mugayyir resim
ler ve kitaplar neşretmek, kadınları ve gençleri iğfal edip onlardan ticaret yapmayı mene-
der. Muahadeler, mukaveleler mevcuttur. Bunlarda dahil olmuştur. Memleketin sıhhati ve 
ahlâkı namına biz bunları kemâli memnuniyetle kabul edeceğiz. Yalnız bir mesele vardır. 
Afyon şeysi vardır. Malûm bâzı şehirlerde ahaliye afyon satarlar. Esrar satarlar. Büiyorsu-
nuz ki bu sıhhate muzirdir. Bunu meneder bir beynelmüel mukavele mevcuttur. Memleke
tin sıhhati ve ahlâkı namına bunu da kabul edeceğiz. Yalnız bir mesele vardır. İzmir taraf
larından bu yakınlara kadar Afyon Karahisar vesaüede afyon yetiştirirler ve ticaret yapar
lar ve bu afyon da tıbda en makbul bü afyondur. En büinci tıbbı mevattandır. Almanya'ya 
gider, müstehzaratı tıbbiye yapılır. Bunu tetkik ettik. Zarar verü mi vermez mi? Diye bunu 
buraya sorduk İzmü Ticaret Odasına da sorduk ve kendimiz de o mukavelenameyi bü kaç 
kişi baştan aşağı tetkik ettik. Böyle bü zarar görmedik. Onu da kabul ettik. 

Sonra bu Meclisi Âlü Sıhhinin "600 000" İngüiz lüası olarak parası vardır. Bunun bir 
kısmı tekaüdiye şeyidü. Bü kısmı da kendisine ait bü servet olarak kendisinde mevcuttur. 
Bu paranın bü kısmını memurlar, ki bizden hicaz ve saüeye gitmiştir. Bü çok yerler eksü-
miştü. Memurların adedine göre yani bizim ihtiyacımızdan fazlası olduğu için çıkardacak 
memurlara tazminat şahsiye vereceğiz. Çünkü bu bü hak meselesidü ve bunun da pekço-
ğu Türk memurudur. Soma yine bü kısım tefrik ediyoruzki bu kısım tekaüdiyeye hasredi
yoruz. Mütebaki kalan kısmı da Türk Lüasma devredüiyorki böyle bü tasfiye muamelesi ya-
püacak. Ama bu para ve bundan soma alınacak rüsumu sıhhiyeyi maliye hiç bü yere sarf 
edemiyecek, sırf tahaffuzhane yapmak veyahut bu gibi müessasatı sıhhiye yapmak gibi 
umumra sarf edilecektü. Yani mavuzuzlehine sarf olunacaktır ve bu da doğrudur. Şimdi 
burada bü kısım kalıyor, okuduğum cümleden soma gelen, 130 uncu maddenin son fıkra
sının iptidasma kadar bü kısım varki, bunları kabul ederken bü şey sokuşturdular. Dedi-
lerki; nihayet bu dedikleriniz olsun, fakat boğazlarda "sıhhi bü boğaz komitesi" namiyle bü 
komite yapacağız. Bunun için de nihayet üç aza koruz ve bu komite beş sene müddetle de
vam edecektir, dedüer. Bunun üzerine mücadele ettik ise de kaldırmak mümkün olmadı. 
Fakat son zamanda İtalyan murahhasları bunun görüşmemizde bunun yerine, eğer bizim 
garantina idaresine üç tane ve bizim memurumuz olarak onlardan üç doktoru beş sene 
müddetle alırsak, bunu da çıkaracaklarım söylediler. Bu da böylece kaldı. Bu kısım tay olu
nacaktır. Kabul edilü bü şey değüdü. Yani biz bunu kabul etmemişizdü. Çünki bu bü mın
tıkaya münhasır adetâ bü kapitülasyondur. 

Soma bü şey var, ki bu da muhtacı izahtır. Vazıhan anlamak lâzım gelü. Bu da şudur -
ki bunların maksadı iptida bu komiteyi tekhf etmeden evvel kaldırıyoruz. Mademki tekrar 
bu vesde, başka bü isim, başka bü şekü ile yine sıhhi kapitülasyonu sokmak. Çünki bu 
adamların haleti ruhiyesini gördük. Eğer bü şeyi kabul etmezsek ismini değiştirüler, onu 
anlarsanız başka bü şekle sokarlar. Onu da anlarsanız yine başka bü şekle korlar. Yani 
böyle tuhaftırlar. Nihayet derlerki, böyle büşey kabul edüsin. Ben dedimki; pekâlâ; dediği
nizi kabul etmek için bizden de bü delege bulunsun. Yer meselesine gelince; İstanbul'da ol
sun istiyorlardı. Dedim, olmaz. Herhangi bü devlet kabul ederse oraya gelsin, ki orada bu
nu göreceksiniz. Hariçte kalacak. Meselâ Beyrut'ta haç zamanında emrazı sâriye intişarı
nı men için böyle bü heyet teşkü ediyorlar. Fakat ya Beyrut'ta veya İskenderiye'da olacak 
yani biz bu suretle başka memlekete kapitülasyon yapmış oluyoruz. 

Şimdi efendim, umumri sıhhiye de sorulacak mesele varsa cevap vereyim. 

DOKTOR FUAT BEY (Bolu) - Ecnebi doktorları kabul edip etmeyeceğiz meselesini izah 
etmediniz. 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - Zarmederim az evvel izah etmiştim. Efendim, müşavir ola
rak bizim memurumuz olarak beş sene müddetle alacağız. Bizim gar an t ma idaresinde, ki 
Türk idaresidir. Bu muahedeye göre beş sene müddetle müşavü olarak bulunacaktır. 

FUAT BEY (Bolu) - Ecnebi diplomasmı haiz olanların bizim memleketimizde icrayı sa
nat... 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır hayır. O başka meseledü. Bu mesele değil, o ecnebi 
doktorların bizim mernleketirnizde icrayi sanat etmeleri gilân, o başka bü meseledü. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Efendün Mecüsi Âli sıhhinin lağviyle yerme boğazlar 
komitesinin kabul olunduğundan bahis ettiler. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Kabul olundu demedim, efendün. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Üç tane müşavü doktordan bahsettiniz. Fuat Beye ce
vap olarak. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır efendim; red etük ve kabul edemeyiz dedim. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Bu garantüıa idarelerinin fantazi olduğunu ve mazi
ye karıştığını kendüerine murahhas bey anlatmadı mı? Bize bu hususta sıhhiye bütçesi 
münasebetiyle bü ders vermek istedüer. Acaba bu sakîm usulü neden dolayı idame etmek 
istiyorlar. Avrupalüar bizim kadar mı terakki etmemişler? Garantüıa usullerinin mülga ol
duğunu Vekü beyefendi o zaman iddia etmişlerdi, buna bü cevap istiyorum. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Buyurun cevabınızı. Efendiler; bu münakaşat esnasmda 
Fransızlar, İngüizler, İtalyanlar orada Mecüsi Âlü sıhhide bulunan kendi delegelerini getü-
mişlerdi. Onlar münakaşa ediyorlardı ve başkaları da var idi. Kendüerirün; bu Mecüsi ÂÜ-
nüı bu memlekete hiç bü hizmet etmediğim söylerken delilim şu idi. Bundan bü sene ve
yahut bü buçuk sene evvel Cemiyeti akvam kendisinin bü murahhasını İstanbul'a gönder
miş, bu hususta bü tahkikat yapmış bü rapor yazmış. O raporu tetkik ettim, yüzlerine vur
dum, ki israfatlan eski usuüe bilmem ne bunları söylüyor ve buna ilâveten dedim, ki siz 
hâlâ garantüıa ile uğraşıyorsunuz. Garantina usulü yoktur. Bunun yerme serumlar ve aşı
lar kuüanılır. Hatta dedim, ki siz Türklerin doktorlarını beğenmek istemiyorsunuz. Fakat 
onlar çok yüksektir ve hatta sizinle, yani Avrupa doktoruyle boy ölçerler. Hatta siz dahi ora
da bazı serum kullandığınız vakitte Türk doktorlarının darülistihzarda yaptığı aşüarı kul
landınız, dedim. Şimdi mesele, garantina yoktur. Fakat hududu sıhhiye derülen bü mese
le vardır. Bir devlet memleketi, hudutları haricinden gelecek emrazı sariyeye karşı müda
faa etmek mecburiyetindedü. Mühim bü faidedü. Bu gün tahaffuzhane garantüıa masrafı 
müeddi oluyor. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Siz onu da aldınız. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Sözümü bitireyim. Bu masrafları ecnebiden aldığımız rü
sum süıhiye üe bunları idare edeceğiz. Oralara güeceğiz. Aşı yapacağız. İcabederse onlara 
bü iki gün müşahede yapacağız. İcabederse o müşahedeyi yapmak lazımdır. Elbiselerini 
mikroplardan, biüerden tathü için oralarda etüv vardır, onları yapacağız. Demekki mües
sese lâzımdır. Bunsuz olamaz. Fakat garantüıa yoktur. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Hangi garantüıa usulü mülga idi? Hakikatini itiraf et
tiniz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - RIZA NUR BEY (Devamla) - Garantüıa yoktur. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Ha. Hakikat böyel itüaz edüiyor. Daha bitmedi Paşam. 
Daha sözüm bitmedi. Binanaleyh kabul ettikleri bu şeküde kapitülasyonlar benim tarafım
dan değü, memlekette Rıza Beyefendi tarafından getüüiyor. 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - Eski intikamı almak istiyorsunuz. Ama hiç olmadı Emin 
Bey (Handeler) 

BİR MEBUS BEY - Şimdiye kadar Avrupa'da kabul edilen beynelmilel esasat... 

SIRRI BEY (İzmit) - Operatör Emin Bey haklı mı? Haksız mı? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Haksız 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Hükmü doktorların vicdanı verecektir. 

DOKTOR REFİK BEY (Bayazit) - Sıhhi Kongrelerde kabul edilen beynelmilel mukarre-
ratta ve bizim kabul ettiğimiz mukavelâtı sıhhiyede, eski kapitülasyonlara ait mevad var
dır. Onları yapacağız? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim, biz burada beynelmilel birtakım mukavalât ka
bul ettik. Bu mukavelât (1912 Paris sıhhi mukavelenamesidir. Bu mukavelenamenin bü
tün mevaddında tamamiyle iyi ve fenne muvafık olmayan kısmı da var. Yani ihtiyacat sıh-
hiyei hududiye lâzım şeydir. Ve bütün devletler kabul etmiştir. Ancak iki maddesi vardır. 
O iki madde bizim burada lağvettiğimiz İstanbul Meclisi Âlii sıhhinin mevcudiyetini tasdik 
eder. Onu şey ettiğiniz zaman zabıtnameleri, yani (per...)'i göreceksiniz. Bunları da kaydı 
ihtiyatı olarak kabul ettik. Yani katiyetle kabul etmemişizdir. O iki madde hariç olmak üze
re kabul ettik. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Efendim; şurada bir madde (41) inci mad
de var. Türk Hükümeti gayri müslim akalliyetlerin ehliyeti şahsiyesi... 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Daha gelmedik. 

REİS - O geçti. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Geçtiyse çok mühim bir meseledir. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Geç kaldınız. Çok mühim bir mesele, ama bu fasıl içinde 
yok. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Efendim, şimdi üserayi harbiye meselesi 
burada bütün muahedelerde olduğu gibi, üserayi harbiyenin mübadelesi vardır. Bunlar ia
de edilecekleri vakitte ceraimleri filan varsa onlar nazarı itibare alınmayacaktır. Üserayi 
harbiye olsun, sivil mevkufin olsun iade edilecektir ve bunların eşyaları da kendilerine ve
rilecektir. İki taraf üserayi harbiyeyi beslemek için ettikleri masrafı da takas yapacaklardır. 
Yani birbirine bir şey ödemeyeceklerdir. Bu umum devletlerle yapılan mübadelei eseradır. 
Efendim; burada iki kısım var, onu arz edeyim : Yunan ile ü seramız m mübadelesi vardır. 
Bunu biz iki kısma ayırdık. Birisine "rehine" dedik. Bunlar, Yunanhlaruı alıp götürdükleri 
ahalimizdir. Şimdi biliyorsunuz, ki Yunanlılar bizim memleketimizde büyük hıyanetler yap
tılar. 

REİS - Efendim gürültü oluyor. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Kozan) - Mesaili sıhhiye bitmiştir. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Evet bitmiştir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Sinop) - Bu kabul edilmiş şekildir. Yalnız onun içinde Bey
nelmilel Boğazlar Sıhhi Komitesi kabul edilmemiştir ve ret edilmiştir. Onun yerine şöyle bir 
surette uyuşulmuştur. Bu son demde olmuştur. O idareye üç tane ecnebiyi müşavir olarak 
alacağız. O idareye alacağız. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Hangi idareye alacağız? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bizim memurlarımız olarak sıhhiye garantina idaresine 
alacağız. 
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RASİH EFENDİ (Antalya - Vekâlete merbut olan? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Evet İstanbul'da vekâlete merbut garantlna idaresi Türk-

tür. 

RASİH EFENDİ (Antalya - Teşkilâtı umumiyemize ecnebi müşavir alıyorsunuz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Müşavir olarak. 

RASİH EFENDİ (Antalya - Ne müşaviri? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Ret ediniz, rica ederim. Beyefendüer bizim yapabüdiğimiz 
bu kadar. Bu meselede bir şey vardır. Yapabüdiğimiz bu derecededir. Göbeğimi adatmışız-
dır, bu kadar yapabümişizdir. Buraya kadar gelmişler. Bu da Meclisi Âliye ait bir şeydir. Biz 
bu kadar yapabüdik. İsterseniz başkasını gönderir, başka türlü yaptırırsınız. Olmadı, olma
dı diyorsunuz. İster harp yaparsınız. Mesele size aittir. Biz geldik, size arz ediyoruz. Biz bu 
kadar yapabümişizdir. 

RASİH EFENDİ (Antalya - Evvelki şekü mevzu değü midir? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim evvelki boğazlara mahsustur. Sırf idarei ecnebiye
dir. Kapitülasyon mahiyetindedir ve müstaküdir. Beynelmüeldir. Türk Hükümeti, onlara 
karışamaz. Çünki biz onların tekliflerini kabul etsek... Halbuki şimdi idaremize üç tane 
müşavir olarak işi kurtarıyoruz ve bizim memurumuz sıfatiyle. Şimdiye kadar bizim hükü
metimizde böyle müteaddit müşavirler bulunmuş ve müteaddit defalar kullanmışızdır ve 
hiç bir vakit kapitülasyon olmamıştır. Mesele bundan ibarettir. Efendim; üsera meselesin
de bu adamların yüzlerine karşı orada her türlü şiddeüe söyledim ve beynelmüel Salibi Ah-
merin raporları vardır. Onları kendüerine okumuşumdur. Onu yazan munsif bir adammış. 
Diyor ki, bu Anadoludaküeri yirminci asırda hiristiyan eüeri yapmıştır. Bunları resmi cel
sede kendüerine okumuşumdur. Bunlar memleketimizin münevveramndan ve ayan ve eş-, 
rafındandu. Hükümetin istatistiküıe göre on bin kadar insanı alıp götürmüşlerdü. Ne ol
muş... Akıbeti meçhuldür. Bunu münakaşa ettik. Yunanlılar diyorki, böyle bizde üç bin ki
şi vardır, yani rehine olarak, sivü üsera olarak. Biz dedik ki on bü vardır, bunların hepsi
ni isteriz. Nihayet bu bahiste o şekle vardır ki onları kabul ettirdik. Bunları muahededen 
hariç imza ettik. Buna dair ayrıca bü itüâfname yaptık, imzaladık? Onu 6 şubatta tatbik 
etmek lâzımdı. O rehinelerin 6 şubatta İznür limanına gelmesi lâzımdır. Maalesef gelmedi. 

DOKTOR FFUAT BEY (Bolu) - Dünkü gazetelerde vardı. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Evet... Şimdi dedik, ki o üç bini teslim edeceksiniz. İptida 
HUâlı Ahmerden ve Beynelmüel Salibi Ahmerden istedik ki o adamlar çok iyi davranmışlar
dır. Orada büer (delege) murahhas bulunacak. Bunlar tetkik, tescü edecek. Üç bin kişiyi 
alacak. Bizde de onların (100) kişi kadar rehineleri vardır. Sivü üseradır. Biz de onu Yunan
lılara vereceğiz. Fakat geri kalan yedi bin kişi için etiket açüacak; tahkikat yapüacak. Bey
nelmüel tahkikat yapüacaktır. Bu adamların avakibi ne olmuştur? Nasü öldürülmüştür. 
Yazdacaktir. Yani bunların nasıl itilaf ettikleri ve bütün âleme teşhir edüecek 

İkincisi, üserayı harbiye : Üserayı harbiyeyi bütün bizden istedüer. Biz, hayır, olmaz. 
Sulh olmayınca veremeyiz, bunları dedik. Bir çok münakaşat oldu. Nihayet bizim üsaramı-
zı vermeye mecbur ettik. Fakat öyle fasüalarla değü, bü vapurla veyahut iki vuparla hepsi
ni büden getireceğiz, İstanbul ve İzrnü'e çıkaracaklar. Bakacağız onlara, mukabü nefere ne
fer, zabite zabit olmak üzere mübadele edeceğiz. Bizde Yunan eseri vereceğiz. Fakat fazla 
kısmım sulhun imzasından soma vereveğiz. Bu mübadelei üsera meselesi de hututu umu
miyesiyle budur. 

Efendim diğer bü bahiste de ikâmet meselesidü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Diğer devletlerle olan mübadelei üsera?.. 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - Evet, arz ettim ya efenndim. Diğer birincide ikâmet ve Tür
kiye'ye duhul şeraiti vardır. Malûm, her muahedede her iki taraf birbirinin tebasmm yek
diğerinin arazisine duhul ve hurucu ve orada ikâmeü için birtakım mevaddı muhtevi mu
kaveleler yaparlar ve bu fasıl mühim bir fasıldır. Kapitülâsyonlara da temas eden kısımdır. 
Fakat bir şey vardırki, her iki taraf müstakilen yekdiğerinin tebaasına hukuk verirse, mü
tekabil olduğu için, kapitülâsyon ad edilmez ve bu zaruridir. Her devlet böyle yekdiğerine 
birtakım hukuk vermiştir. Bunlarm bir kısmı azimi de hukuku beyneldüvelde mevcuttur. 
Bu hususta muarızlarımız konferansında çok ısrar ediyorlardı. Çok büyük şeylerde, yani o 
hukuku tecavüz eden şeylerde âdeta kapitülâsyondan şiddetlidir ve fakat adına kapitülâs
yon diyemeyiz. Bizi büyük mikyasta izrar eden hukuku kabul ettirmek istediler. Bu husus
ta İtalyan'lar daha ileri gittiler. Bu bahis demin arz ettiğim gibi, halledilmiş bahislerden de
ğildir. Bunlarm içinde verdikleri projeler âdeta (Sevr)'de yaptıkları gibi kalkmış gidiyor, harp 
olacakmış tarzındaki tehdit vesaire ile imza ettiler. İşte orada olan şey bunlardır. Bunun bir 
kısmı bir iki maddesi vardırki müzakerat esnasmda kabul etmiştik. Bâzıları muallakta kal
mıştır. Kabul etmemiştik. Israr ediyorlardı. Bâzıları yeniden ilâve olunmuştur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu hususta bizi tenvir ediniz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Şimdi arz edeyim. Elinizde bir kitap vardır. Kitabı açınız; 
şimdi birinci maddeye kadar muamelenin cereyan ettiğini göreceksiniz. Oraya kadar, "Mu
amele göreceklerdir." ibaresine kadar olan kabul edilmiş kısımdır. Fakat diğer aşağı kısım 
vardırki kabul etmemişizdir. Menfaatimize muvafık surette ta şeyden şahısların malları, 
hukukları ve menfaatları noktai nazarından oradan aşağısını kaldırmak istiyoruz. Bu mad
deden iübaren şunu diyoruz ki, şahısların malları ve hukukları, menafileri kavanini mali
yenin himayei tammesine mazhar olacaktır. Yani bizim kavanmimize mahsustur. Binaena
leyh kavanin ve nizamat zabıta dahil olduğu halde memlekette mevcut ve mer'i kavanin ve 
nizamdata tabi olmak şarüyle Türkiye'yi duhul ve serbestisini haiz olacaklardır. Kemah ser
besti üe (kaçmcı madde sesleri) ikinci maddedir. Efendim arz etmiştim. Efendim azimet, av
det ve ikamet edebileceklerdir. Yani umuma ait hukuktur. Hukuku umumiyedendir. Bey
nelmilel câri olan hukuk. Ahkâmı umumiye Türkiye'nin muhacereü tecviz veya menetmek 
hususundaki haiz olduğu hakka halel getirmeyecektir. Bu hususta bunu kabul etmiyoruz. 
Üçüncü maddeyi biz kabul etmişizdir. (Nerede sesleri) Efendim Türkiye'de duhul ve ikâmet 
şeraitinde 109 uncu sayfaya bakarsanız orada bulursunuz. 

Soma dördüncü maddenin fıkrai ahiresini tamamiyle kaldırmak fikrindeyiz ve kabul 
etmemişizdir. Bunlar yalnız Türk tebasına hasredilmiş olanlar müstesna olmak üzere, yal
nız tebaii mahalliyeye ait olan her türlü ticaret ve meslek işlerini icra edebileceklerdir. Bu 
tarzda efendim, burada bir mesele vardır. Efendim, burada bu madde ile bunlar onu teklif 
ettilerki. Onların tebaasından olan doktorlar bizim meırüeketimizde icrayı tebabet edebile
cek, onlarınn avukatiarı avukatiık edebilecekler. Mühendisleri mühendislik edebilecekler, 
bilmem filân, Halbuki bunlar hür, müstekail devletten ve hür müstekail olan hür devletler
de kendi tebaalarına mahsustur. Bu noktaya çok ehemmiyet vermemişizdir. Bunu kabul 
etmemişizdir. Beşinci maddenin de aksamı ahiresi tayyedilecektir, kabul etmemişizdir. (Ne
reden itibaren sesleri) Üçüncü sabrında nakliye ve sigorta şirkeüeri. Ondan aşağıyı tay edi
yoruz. Türkiye'de teessüs edecek, Türkiye tanıtılacak ve ehliyetleri ve ikamei davaya hak
lan kanunu millî mucibince tayin olunacaktır. Türkiyede tesisi icrai meamele, emvali gay
ri menkule ihraz etmelerinde ve sair Türk kavaninini ahkâmına tabi olacaklardır. Böyle tek
lif edeceğiz. Bilmem kabul edecekler midir. Fakat başka türlü kabul edemiyoruz. Alanca 
maddeyi kabul ediyoruz. 

Bazı ufak tefek tadilâtlarla kavanini askeriye yerine, hizmet, - birinci satırda - hizmeti 
askeriye diyoruz. Müteakiben kavanin diyor ki ha bir şey olsun. Nihayetinde bunlar bir şey-
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den korkuyorlardı. Diyorlardı ki mesele siz bir istimlâk kanunu yaparsanız, bizim tebaamı
zın mallarını istimlâk ederseniz mahvetmek için. Fakat, biz onu şu suretle yapmak istiyo
ruz ki, evvelce ilân edilebilecektir. İlân edilmedikçe yapümayacaktır. Yine bazı cümleler var
dır. Yani kabul edilmiş madde değüdü. Bazı mahalli şeylerdü. 

Sekizinci maddede, onun da üçüncü satırında veya bahşedecğinden somasmı çıkar
mak tay etmek istiyoruz. Tadil etmek istiyoruz. Muzu gördüğümüzden dolayı dokuzuncu 
maddeyi büsbütün muzu görmüşüz ve kabul etmemişizdü. 

Mevaddı maliye kısmında da üçüncü maddede bü takım şeyler sokuşturmuşlardır, 
cümleler araşma. Onları tadü etmek istiyoruz. 11 inci maddeyi, yine bazı menaüimize mu
vafık bü şekilde tadü ederek kabul etmek fikrindeyiz. 12 nci maddeyi büsbütün çıkarmak 
ve yerine menafümize muvafık surette bü şey yapmak istiyoruz. Binaenaleyh kabule mu
vafık görmedik. On üçüncü maddede yine bü takım şeyler, bü iki cümle şey'i yaparak ba
zı ufak tefek tadüât yapmakla kabul etmek taraftarıyız. 14 üncü maddeyi yine böyle ufak 
tefek bazı tadüât üe kabul etmek istiyoruz. Bunun nihayetüıde bü şey vardırki bunlardan 
hissei âdiye gibi hususi rüsum ve tekahf dahi alınmayacaktır. Bunları kabul edebüüiz. On 
beşinci maddeyi kamilen muzu görmüşüzdür, kabul etmiyoruz. Keza on altıncı maddeyi 
kabul ediyoruz, bü iki ufak rötuş üe, 17 nci maddeyi muzu görüyoruz. Tay ediyoruz kabul 
etmiyoruz. Bu tebai ecnebiyenin ahkâmı adliyesi var. Ahkâmı adiyede bü takım muzu yer
ler vardır. Bunlar da tadilen kabul etmek niyetindeyiz. Ama onlar kabul edecek, etrniyecek 
bümiyoruz. Fakat verdikleri gibi kabul edemiyoruz. Yüminci madde keza öyle yine büüıc.i 
yünü ikinci maddeleri kâmüen tay ediyoruz. Sonra efendün, ahkâmı nihaiyesi geliyor Yünü 
dördüncü madde : Kamilen tay ediyoruz ve yerine başka türlü koymak isüyoruz. Kabul ede
mediğimiz mevaddandır. Keza yünü beşinci maddeyi kamüen ihraç ediyoruz. Kabul edüe-
cek mahiyette görmek. Yünü altıncı maddeyi kamilen ihraç ediyoruz. Kabul edüecek mahi
yette görmedik. Yirmi alüncı maddesi, o her maddede olan şeydü. Şöyle böyle geliyoruz. 
Efendün şimdi ahkâmı adliyeye, ki Türkiye'de usulü Adliyei idare hakkmda beyanname 
projesi vardır, ki ash adlî kapitülâsyon. 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) - 23 üncü maddeyi kabul buyurdunuz mu? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Yünü üçüncü maddeyi muvafık bü surette islâh etmek is
tiyoruz. 22 nci kamilen tay, 23 üncü menfaatımıza muvafık surette islâh, 24 üncü madde
yi tay ediyoruz. Ve yerme başka bü madde koymak istiyoruz. Efendim şimdi burada mü
him bü mes'elede bu idi. Bütün konferansın iptidasından intihasına kadar icrayı tesü et
miş maddeden büidü. Ağır basmak ve mu hasımlarımız elinde aleyhimizde propaganda için 
en iyi vesait olmuş bü şeydü. Çünki bunda hepsi alâkadardır. Onlar bize bu hususta de
düer, mahaküni adliye yapacaksınız. Adliyeki yoktur, iyi değüdü. Hâkiminiz yoktur. Kanun
larınız iyi değüdü. Bunların hepsim söylemişlerdir, bizde buna karşı hâkimimiz de iyidü, 
kanunumuz da iyidü. Her şeyimiz de iyidü. Hapishanelerinizde berbattır, dedüer. İşte onu 
da dedik ki şöyledü böyledü. (Handeler) Tabu onlara karşı kusurlarımızı büiyoruz. Fakat 
biz tabu aramızda söyleriz. Onlara karşı söylemeyiz, meth edemeyiz. Fakat söyledikleri va
kitte ret ettik; vardır, iyidü, siz bilmiyorsunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) - Her veçhüe methe sezadır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - a:imdi efendün, hapishaneler mes'elesinde çok şey etmiş
lerdü ve oradadır. Daha iyi anlamışızki; bu hapishane gibi mesaüi âcüen islâh etmek lâzım
dır. İslâh etmemiz derecei vucubdadır. Çünki vatan m en büyük derdidir. Bu aleyhimizde 
kullanmak için ellerinde bü vasıtadır. Hem memleketimizin adaleti için, hem de bu husus
ta lâzımdır. Ne ise bunlar bize ibtida dediler ki, bu evsafdan dolayı mahaküni muhtelite ya
pacağınız, yani kendi hâkiminizle ecnebi hâkiminizle ecnebi hâkimleri de bulunacaktır. 
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Muhtelit mahkeme teşkil edeceksiniz, mehakiminizi ve verdikleri projede ecnebi hâkimler 
ekseriyette. Biz dedik ki, böyle şey kefiyen olamaz, dünyada olmayaak şey varsa oda bu
dur. Bunun için her ne olursa, ne yapalım Allahdan; razıyız, dedik. Efendim bunu tuttular 
başka türlü şekle sokdular; safahatı var. Soma tafsiline lüzum yoktur. Nihayet bize en son 
zamanlarda şu gördüğünüz projeyi verdiler. Biz buna da t ir az ettik. Nihayet bunda tadüât 
yaptık ve o şekle koyduk, ki ecnebi müşavirleri alacağız ve o ecnebi müşavirlerinin muha
keme üe münasebeti yoktur. İcrayı tehü edemezler, yalınız bü şey vardır, aeikâyet kabul 
ederler ve fakat şikâyet ederler. İcra ederler, değüdü. Şikâyeti Adliye nazırına verirler, iblağ 
ederler. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Yani Adliye Nazırından büyük bü makam. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır öyle değüdü. İstedikleri pek çok şeyler vardır. Siz is
terseniz onu da tadü edersiniz. Biz değüiz, onu kabul veya ret edecek olan, Meclisi âlidü. 
Biz bunun hakikatim arz ediyoruz. Yani getirmişizdü. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Vemiyeti Akvamın müdahelesini kabul. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) - Riza Nur Bey, kaç senedü? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Beş sene için müşavüler alacağız. Her ne için olursa olsun 
şimdi efendüer arz ediyorum bakınız mes'ele hukuk hâkiminizi hakkı kazamızı ellerine alır 
bü surette başlamamıştır. Uğraşmışızdır. Döğüşmüşüzdür. En nihayet arz ettiğim şekle 
gümişizdü. Bundan fazlasını yapanı anasızdır. Olur ki hey'eti celüeniz başka suretle yapar
sınız. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehü) - Müşavülere hakkı teftiş var mıdır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hakkı teftiş yoktur. Yalınız ecnebüerin şikâyetini alacak ve 
biz şey ettik, bu hususta bü şey yapamaz. Adliye Nazırına iblağ eder, karışmaz yalınız va
sıta olabilir. 

FAİK BEY (Cebelibereket) - Bunun kontroldan başka manası var mı. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Karışamaz, takyitde edemez, nenin nesidü, diyemez. Fakat 
bunun da nihayet bunda dahi bü itilaf oldu. Müşavüleri Lahey beynelmüel adalet heyetin 
intihap edeceği esamiden, bü Üsteden bizim intihabımız meselesi var. Fakat müşavirleri
mizde bundan hiç bü zarar görmedüer. BÜhassa içinde diyen oldu ki, bundan iyi olamaz, 
bizden iyi mahkemedir. Mütehassıstır, namuskârdır. Meselâ; içerisinde yirmi isim yazacak, 
yümi isim içinden seçeceğiz. Fakat buna da itüaz ederek şu kaydı koymuşuzdur ki düveh 
itilafiye tebaasından olmayacak ve harbe iştüak eden devletlerden olmayacak, bitaraf ola
cak ve terk namı taşıyacaklardır. Onun için dedüer ki bu daha iyidü. Muktedü zevatı çün
kü biz biliyoruz. Türkiye muhtelü şuabatta müşavü kullanmıştır. Bu müşavirlerden bazı
ları lâyıkı veçhile seçUmemişür. Faide değü zarar hasd olmuştur. Beyhude yere para almış
tır. Mahaza müşavüler cidden namuskâr, cidden meslekinin mütehassısıdır. Cidden bun
dan memleketimiz istifade etmiştü. ZikredebUüiz; askerlerden ve Almanlardan gelen dok
torlardan, vesaire bizi ihya etmiştir. Şimdi efendim, mesele şundadır : Bu kadar mühim 
olan ve son devrede aleyhimize propaganda için bü vasıta olarak istimal edüen bu mes'ele 
işte nasü mühim bü vaziyette başlamıştır. Müthiş bü surette başlamıştır, asd hafif bü va
ziyete gelmiştir. Müşavü şeklidü. Başka mahiyeti yoktur. Fakat bunun da kabulü ve ade
mi kabulü hey'eti ceUlenize aittir. Biz bunu yapamadık. Fakat buraya kadar getirdik. Rica 
ederim evvelce uyuttuğunuz bü takım mes'ele vardır ki biz son devrede dedik, ki bu teah-
hüdü mütazammın değüdü. Çünki hiç bü şey'e bağlanmak imkânı yoktur. Gelip size sor
maktır. 

HACI TAHİR BEY (İsparta) - Bu, on altıncı fasd yerine kaim olacak değilmi? 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır, beş yerine kaim olacak. Usulü idarei askeriye hak
kmda beyenname projesidir. Bu kaldırdmıştır. Başka şekle konmuştur. İsterseniz bunun 
hakkmda da (Hacet yok sesleri). Şimdi bu mes'elede bitmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Son alman şekli mecmua halinde söylerse daha iyi olur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İşte aldığı son şekü beyanname şeklinde muahedeye sok
muyoruz. Biz beyanname şeklinde bunu veriyoruz. Biz beyenname yapıyoruz ki müşavir 
alacağız ve şöyle şöyle olacak, bizim memurumuz olacak, beş senede bitecek. Arz ettiğim 
bir şey vardır. Maddei mutavassıta dediğimizdir. 

BİR MEBUS BEY - İntikaldir. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Evet İntikaldir. Devrei münteküe işte bundandır. Tıkanmış 
kalmıştır. Başka bir şey olamamıştır. Sökmemiştir üeri, bu budur efendim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Dört numaralı mukavele, yani ecnebüerin ikâmet mes'ele-
si olan mevad hakkmda salâhiyeti adliyesine dair olan mukavele, hakkı ikamet, salâhiyeti 
müliye ve iktisadiye hakkındaki kapitülâsyonlar yerine kaim olan bir mevad hakkmda da 
umumî bir sual sormak isterim. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Mevaddı Maliyesi mi? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hayır efendim, Kapitülasyonlar yerine kaim olan bu me
vad hakkmda umumi olarak bir sual sormak isterim. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Kapitülasyonlar hakkmda mı? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Evet, biz bu mukavelenameyi kabul ettik mi? Yani muka
vele aleyhine bir itirazımız var mıdır? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Biz bu mukaveleyi verdik, onlar kabul etmemişlerdir. Şim
di fikrimiz şudur : TadÜat arz ettiğim veçhile zaif bir, tadüat Ue kabuli taraftarıyız. Onlar ka
bul eder etmez, bümiyorum; bu malum değü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bendeniz şundan şey ediyorum. Şayet bizim bazı muka
bü teklifimiz kabul olunarak derhal vazı imza edilmiş olsaydı, bu ahkâm olduğu gibi kabul 
edüecek mi idi. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır; katiyen, katiyen ve nitekim kabul etmemişizdir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu takyidattan sonra kabul ettiğinizi beyan buyurdunuz 
emvali gayri menkulenin alelusul tarif mes'elesi, ki memleketimizin her hangi bir noktasın
da, maddesüe söyliyeyim, Madde 4 - 1 9 0 ncı sahife (Ecnebüere, Türkiye'de büâ tefrik ve bi-
lâ kaydü şart her yerde emvali gayri menkuleye tasarruf hakkı verilmiştir.) Acaba bu hal 
memlekete düşmanın müthiş sermayesinin girmesine ve temamen istimlâkini mucib olmaz 
mı? Buna karşı bir çare düşünülmiyor mu? Kendi mületimiz ve mületi himaye için bir ça
re ve bir kayıdı ihtirazı düşünülmüyor mu? Beyanatı haz ıranızdan buna karşı bir itiraz edü-
mediğini görüyorum. Birincisi bu, İkincisi tehlike; muafiyeti askeriye ecnebi tebaasının ale
lıtlak kabul edüdiği gibi, hakkı emniyetleri olarak hiç bir suretle tekâlife duçar olmayacak
ları gösterüiyor. Acaba bütün dünyada aynı veçhile midir ve bir ecnebi tebaası Türkiyede 
uzun müddet ikamet ediyor. Memleket onu muhafaza için hudutta asker, dahüde jandar
ma gibi bir takım fedakârlıklar yaparken, ecnebüerin bundan istifade eylemeleri ve bu nam 
altında oturmaları doğru mudur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hangi tekalifi? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Askeri vergi, askeri tekalife ait bUumum tekalif. Halen ve 
âtiyen bunlarda hiç bir şey yapdamaz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim, bu her yerde böyledir. Vakıa bir ecnebi memle
kette bulunur, fakat askere alınamaz. Tabu onun gibi diğer tekalifde almam az. 
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SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Müsaade ederseniz bendeniz şu iki noktaya murahasları-
mızın nazarı dikkatini celb ederim. 

İtirazı vakıada buna dair bir şey görmüyorum. Halbuki bu iki nokta fevkalâde mühim
dir. Bendeniz maruzatım olursa söyliyeceğim. emvali gayri menkuleye tasarruf; Ecnebder 
için bu memleketi tamamen vermektir. (Doğru sesleri) İkinci; gayri müshmlerin muafiyet 
askeriyesi, yani ecnebüerin alelitlâk tekalifi askeriyeden ve buna dair vergüerden muafiye
ti bir tehlikedir. Hükümetin nazarı dikkatim celp ederim. Cevabını büe alamayız. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İşte ne diyoruz biliyor musunuz. Muvafıkı madalet bü taz
minat ita edilmedikçe bunların emlâkleri üzerinde ki hakkı tasarruf ref edilmez o doğrudur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bendenizin her nevi tekâliden muafiyet zamanla mukay
yet değüdü. En somaya kadar hatta on sene bde olsa sesimi çıkarmayacağım. Bu ahkâm, 
ahkâmı müeyyededendü. Zamanla mukayyet değüdü. Tehlikeyi onda görüyorum. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Pek güzel onu da şey ederiz. Öteki maddeyi söyler misiniz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - 6 Ue 4'dü. Emvali gayri menkule meselesidü. Yalnız em
lâke hasredin araziden tecrit etmek lâzımdır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Aramızda, orada, burada çok münakaşatı mucip oldu, şöy
le derdik böyle derdik. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Araziyi kurtarsak kâfidü. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bu hakikat mevzuu münakaşadır ve doğrudur, muhaceret 
meselesini düşündük. İtalyanlar bü kasittedü. Bu bizim için tehlikehdü. Bu da memleke
timizi (Kolonize) etmektedü, bu da memleketimizden arazi almak, bütün amelesini buraya 
sokmak gibi iktisadi bütakım şeylerde bulunmak, bu suretle memlekette şey yetiştirmek... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Yani Yunanlıların yerlerine onlar gümek. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Çok doğrudur. İtalya ahalisi pek çok tekessürü nüfustadır. 
Memleketlerine sığamıyor ve bu ihtiyaçtan dolayıdırki İtalya Trablus'u işgal etmişti. Fakat 
Trablus'a güememiştü. Yani sahüden içeriye gümemiştir. Başka yer arıyorlarsa onun büi-
si de biziz ve çok mühimdü. Biz bu noktayı düşündük, fakat bü şeyde vardır ki, ecnebiyi 
arazi almaktan men etmek mevcut işlerden değüdü. Her yerde böyledü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Kasabatta emlâk almağa müsaade ederseniz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bü şey tayin ve tahdit etmek doğrudur. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Hususatı ahirede maruz müşküât bulunduğu takdüde Heyeti 
Celüeden Rıza Nur Beye ve Heyeü Âliyenize verüen müsaade böyle değüdi. Müşavüler mü
şavirlerdir derecesinde idi. Heyeti Âliyeniz daha bü derece deriye giderek Sevr muahhede-
sinin başka bü tarzda, bü şekli derecesinde müşavirliği kabul eder gibi mercüyet derecesi
ne neden geçtiniz?. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Cevap vereyim. Verüen müsaadattan fazla harice çıkılmış 
bü şey yoktur. 

NEŞ'ET BEY (Kangırı) - Burada kavga yoktur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Kavga değü, cevap veriyorum. 

AB İD İN EFENDİ (Niğde) - Venizelosa hücum ettiğin gibi. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim; mercüyet meselesi de yoktur. Bü müşavüdü. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Reis Paşa sualim bitmedi. Kabulü istita mercüyet tazammun 
eder. Onu kabul etmiyor, yalnız müşvir kelimesi kalmasında lâzım gelü. Bu takaddüm 
ederse kapitülasyon mahiyetini iktisap eder. Mercüyet, kabulü istida doğru değüdü. 
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RIZA NUR BEY (Devamla) - O halde bu Heyeti Celileye ait bir meseledir. Bizim vardığı
mız şekil en nihayet budur. Bundan ilerisinin imkânı yoktur. Bunun için nasıl tensip eder
seniz o olur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Bendeniz adh ihzarat komisyonu hakkında bir sual sormak 
istiyorum. Emvali gayri menkuleye ecnebilerin tasarrufu hakkında müzakere cereyan etti
ği zaman emlâk üzerinde hakkı tasarrufa malik millet olduğunu, arazi üzerindeki hakkı ta
sarrufa hatta hükümeti mutlaka zamanın da Sadrı Âzamlann tebligatı itibariyle de bir ne
ticeye varılmadığı ve biz yapamayız denildiği halde, biz de bunu kabul etmeyiz. Kabul eder
sek ancak emlâk hakkında olur. arazi halkın malıdır. Bunun tasarrufu kimseye verilemez 
ve kabul edilemez, dedik ve bu raporu da takdim ettiğimiz halde, neden burada emvali gay
ri menkuleyi mutlak olarak siz kabul ettiğiniz? Siz bunu bir madde ile kabul ediyorsunuz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır efendim, kabul etmedik. Demiştim ki hakikaten mev
zuu münakaşadır, doğrudur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Bize, bir kere gelecek müşavirlerin vazifesini, yalnız ecnebi 
tabiiyetini haiz olupta bu memleket halkının şikâyetlerini ve adliyede olan muamelâtına da
ir istidasını alıp takip etmekten ibaret mi? Başka vazifeleri de var mıdır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Adliye Vekâleti bunları memur gibi kullanacaktır. Müşavir 
ne görürse o olacaktır. Ben onun temamiyle mütehassası değilim. Adliye Vekâleti buna Ti
caret muâhhedesine, bilmem ne fashna ait bir proje yapınız diyebilir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Müsaade buyurun efendim Vazaifi tayin etmeyen müşavir
ler yarın mahkemede her şeye burnunu sokup müddeiumuminin takip ettiği muamelâtı 
ben de takip edeceğim diye, adeta teftiş yapmak gibi Adliye Vekâletine el uzatacak olur. 
Böyle mutlak bırakılırsa olmaz beyefendi, vazaifi tahdit edilmelidir. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bu sizin buyurduğunuz şekli tecavüzdür. Bir defa bu şe
kil var. Hükümet bunu men eder. Vazifesi gayri muayyen değildir. Bu hiç olur mu. Müşa
virlerin vazifesi yoktur. Adliye Vekili ona ne vazife tayin ederse onu yapar. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Ecnebiler bu müşaviri bizim mahkemelerimize konmasın
da ne istifade bekliyorlar. Tabii bir istifadeleri vardır. İstifadeleri olmasa gönderirler ve İs
rar ederler mi? Madde de mübhemiyet kalırsa temamiyle adli kontrol mahiyetinde çıkar. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Müsaade buyurun efendim. Vazifesi tayin edilememiş. Pe
ki amma müşavir diyebilirini ki şunu yapacağım, bunu da yapacağım? Tabu diyemez. Fa
kat Adliye Vekili müsamaha yaparsa o vakit başka. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Beynelmilel afve girmekte ne hükmü vardır. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Ha, bu adamlar bize bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Bil
hassa İsmet Paşa bu hususta şüphe gösteriyordu ve mukavemet ediyordu. Fakat o adam
lar diyorduk! bize; ahkâmı adliyeyi birden ilga ederseniz tebaamız ne diyecek? Hakikaten 
İstanbul'daki tebaamız razı değil ve İstanbul'daki ecnebiler adam gönderiyorlar, kıyamatler 
koparıyorlardı. Adam yolluyorlar, raporlar gönderiyorlar, ne yapacağız diyorlardı? Canım 
adalet bizde vardır, bilmem ne, velhasıl her şeyi dediler. Nihayet dedilerki, bizim zihniyeti
mize bu yerleşmiştir. Evvelâ bir emniyet beslemek lâzımdır. Hatta dediler ki bu sizin için 
lâzımdır, menfaatiniz iktizasındandır ve buna cevaben demişimdir ki; canım biz elbette 
menfaatimizi sizden iyi taktir edebiliriz. Yani bununla zihniyeüerini söylüyorum. Bize se
bep olarak şunu diyorlardı; memleketimizde böyle bir garanti bulunmaz ise bir ecnebi bu
lunmaz. Bulunmazsa ticaretle, iktisat yapamazsınız. Siz ecnebi sermayesine muhtaçsınız. 
Canım sıkılırdı böyle şeylere. Bunlar diyorlarki bizim tebaamızı tatmin etmekliğimiz lâzım. 
Başka türlü adliyemize emniyetleri yok imiş. 
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MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Gönderecekleri müşavirler bizim memurlarımız değü, ken-
düerinin memurlarıdır. Rica ederim, bu noktaya dikkat buyurun. Tebaamızı tatmin için 
müşavü süatiyle bize gönderdikleri memurlar lâzım gelen bütün tasibatı çıkaracaklardır. 
Mezuniyet veriyorsunuz, vazüe meselesinde. 

RİZA NUR BEY (Devamla) - Fakat ben şu fiküdeyün ki vazüe meselesinde kendi ken
dine vazüe ihdas edemez. Fakat Adliye Veküi müsamahakâr olursa, buyurduğunuz gibi her 
şeyi yaparlar. Nitekim kapitülasyonlarda olduğu gibi hep öyle başlamıştır. Bu da bizim va-
zflemiz değüdü. Daima tepesine vurmak lâzımdır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehü) - Müşavüler hakkında kabul ettiğimiz imzalı raporda diyor
duk!, biz onların, fikrinden, ününden Adliyece istüade edebilmek müşavü alabihriz. Yoksa 
takibatı adliye için müşavü kabul etmedik, mezuniyet vermedik. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Doğrudur. Ama onlar ecnebi tebaasınm hukukunu takip 
edecek değülerdü. Yalnız şikâyet kabul eder. Mesele budur. Ben size arz edeyim; taahhüt 
edümiş bü mesele yoktur. Netice itibariyle bu Heyeti Celüenize aittir. Biz size bunu getire-
bilmişiz, netice itibariyle söz sizindir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Efendim Sulh Konferansında Adli kapitülasyonlar için 
yapüacak münakaşati yapmaktan müşavüimizin istinkâf etdiği doğru mudur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendün, müsaade buyurursanız Emin Beyin sorduğu su
ale cevap vermeyelim. Bu gibi şeylerin söylenmesi doğru değüdü. Meselemiz müh mesele, 
vazüe meselesidü. İş üzerine söyleyiniz ve sorunuz. Bü şahıs böyle demiş şöyle demiş de
mek doğru değüdü. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Gönderdiğimiz müşavü müdafaan yapmaktan istin
kâf ediyor efendün. (Gürültüler). 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Müsaade buyurun. Yapılan şey mevzubahistir. Şahıslar 
mevzubahis değüdü. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Hayır olmaz. Müsaadenizle cevap vereyim. Heyeti 
Umumiyemiz daha karar vermemiştir. Davamızı Sulh konferansı huzurunda müdafaa et
mek istemeyen bü arkadaşımız; bu kapitülasyonları müdafaamız zayıftır, ben müdafaa 
edemem demlştü. Böyle bü şey var mıdır. Yok mudur? Bunu anlamak is ter ün. (Bravo ses
leri.) Bu davayı millidü. Hepsi söylenmek lâzımdır. 

REİS - Efendün bu hususu başmurahhas Paşa Hazretlerinden sorunuz. (Doğru sesle
ri.) 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Öyle ise buna mü sabin bü iki sualim vardır. İnşallah 
bunları tevhit ederek söyleyeceğim, soracağım. Malî kısımlarda da vardır. Bunları Meclis 
anlamalıdır. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Efendün suali mahfuz kalmak üzere devam buyurursun. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendün, bu gibi şeyler her vakit olur. 

İSMET PAŞA (Hariciye Veküi) (Edüne) - Arkadaşlar heyeti murahhasa refakatinde bu
lunan müşavüler filan meselede hafif oldu ve filan meselede kuvvetli oldu diye tetkik etme
yiniz. Etmeyiniz ki müşavüler istirahatı vicdan üe bildiklerini arkadaşlarına söylesinler. 
Eğer müşavüler büahara böyle söylerim veya böyle yaptım diyenden hesap soracaklar en
dişesinde ve korkusunda kalacak olurlarsa akıllarının erdiklerinden başka şey söylerler ve 
bunun içinden çıkılmaz. O zaman yanımızda olan on beş müşavü, on beş de olur. İşte otur
dukları zaman on beş devlete hâkim olmuş gibi her şeyde en müfrit şeyi söyler. O zaman 
işin içinden çıkmak imkânı kalmaz. Biz varız. Müşavüler ne söyledi derseniz, aramayırız. 
Benden sorunuz. Aradaşlar müşavüler bü meseleyi müfrit telakki etmesinden kâfi derece-

617 

TBMM KUTUPHANESI



de hakikati çekinmeden söyleyeceğim. Bırakınız söylesinler. Eğer biz onların dirayetini, sa
lâhiyetini kâfi görmezsek çıkarmİSMET PAŞA (Hariciye Veküi) (Edirne) - ak mecburiyetin
deyiz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Paşam müsaadenizle size sual ediyorum. Bir müşavir -
ki kanaati yoktur. Bu halde meseleyi nasü müdafaa edecektir. 

İSMET PAŞA (Hariciye Veküi) (Edirne) - Bir mesele lehinde kanaati vardır. Diğer bir 
müşavirin o meselede onun aleyhinde kanaati vardır. İfade eder. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Mademki aleyhinde kanaati vardır. Bu aranızda olurdu. 
Böyle malûmat tereşşuh etmezdi. 

REİS - Rica ederim Yahya Galip Bey, lütfen oturunuz. Bence mesele. (Gürültüler.) 
Efendim müsaade ediniz. 

Rasıh Efendi sual sizindir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Bugünkü başlağımız müzakerenin esasım teşkü eden bir 
takrirdir. O takrir müşavir mütehassıs, müşavir arkadaşlarımızın da fikirleri dinlenecek idi. 
Onun için İsmet Paşa Hazretlerine iştirak edemeyiz. Adh, mesaü murahhas arkadaşımız Rı
za Nur Bey tenvir, temsü ediyor. Eğer müzakeratı müdafaa etmişler ise dinleriz. Başka bir 
arkadaş ise müdafaa eden onu dinlemek isteriz ve ondan soracağımız çok kimseler vardır. 

REİS - Efendim müsaade buyurunuz, asd bu adlî mütehassas Veli Bey arkadaşımız
dır. Meclise iştirak etmemişlerdir. 

RASIH EFENDİ (Antalya) - Geçen gün kabul edüdi. O akşam telgraf verdik, hemen 
Mechse ütihak etsin, iki gün evvel efendim. 

REİS - Arzu ederseniz tekit ederiz. 

RASIH EFENDİ (Antalya) - Hay hay efendim. Veli Bey Efendinin bulunmaması dolayı
siyle ve belki bunların içerisinde en ziyade... 

REİS - Heyeti murahhasa içerisinde Veh Beyden daha ziyade alâkadar Rıza Nur Bey
dir. Kâfi gelmezse Veh Beyden sorarsınız. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Bu mesele gayet mühimdir. Hayatı mület ile alâkadar. 
Ben Üeriye kadar giderim. İhanettir diye. 

REİS - Evvela rahatsızlığım makamı riyasete bildirmişti. Reyi âliniz üzerine kendisine 
telgraf çekilmiştir. Behemahal yola çıkıp buraya gelmesini yazdık. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Meseleyi anlamak isteriz. 

REİS - Efendim müsaade buyurunuz sual yapmıyoruz. Rasıh Efendi buyurdularki biz 
en ziyade Adliye mesailini müdafaa etmiş olan arkadaşımızı dinlemek isteriz, diyor. Bina
enaleyh, Rıza Nur beyefendi mütehassıs olmadığından dolayı diğerini dinleyeceksiniz dedi
ler. Onu arz ediyorum, mesele yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Paşa hazretleri müsaadenizle Paşa hazretlerinden bir 
sualim vardırTPaşa hazretleri tasrih etmedi, tahdit, tahrif etti meseleyi. Niçin karıştılar pa
şa? 

REİS - Müsaade buyurunuz paşa kürsüye çılanca cevap verhsiniz. Efendim dedimki 
bütün müşavirlerin, bütün murahhasların Rıza Nur beyefendi cevap vermek istemedi. En 
doğrusu başmurahhas paşa hazretleri cevabım verirler, buyurdular. İşittiremedim sözümü. 
Kendüeri oradan yüksek sesle söyledi. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Heyeti celüeye arz ediyorum ki Meclis Merasim üe oy
namıyor. Bana sorulursa maiyet burada yoktur. Meclis burada meseleyi mütehassıs olarak 
tetkik eden arkadaşları burada bulundurur. Büemecüklerini kendi arkadaşından sorarlar o 
merasimi kendüeri yaparlar. 
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REİS - Kabul buyurmazsanız sualinizi sorabilirsiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Hay hay efendim bu hakkımız setr edüernez. 

REİS - Hayu efendim hak setr edüemiyor. 

HAKKI HİLMİ BEY (Sinop) - Bu adlî son kabul edüen şekü hakkında heyeti murahha
sa bunu kabul edeceğine, karşı tarafa söz vermiş midü? O şeküde kat'i kendi kanaatini bu 
babda ayrdmış mıdır? 

RIZA NUR BEY (Sinop) - Bize verdikleri son proje elinizde olan bü projedü. Bizim tadi
latımız var, tadüat yapmışızdır. Onlar sonunda tekrar bü takım şeyler sokmak istemişler-
dü. Bu uzun münakaşayı mucib olmuştur. Biz daima azaltmak cihetine doğru gidiyoruz. 
Onun için böyle yazarlıklar oluyor. Son bü raddeye biz şöyle bü şey kabul edüebüeceğini 
ihsas etmişizdü. Fakat zaten mesele vaktini de geçümişti. İngiliz Heyeti murahhasası da 
gitmişti. Fakat bu meseleyi mühim bü bayrak gibi eUerüıe almışlardır. Büyük bü bayrak 
gibi açmışlar ve âleme karşı söylüyorlardı ve müthiş bü propaganda yapıyorlardı. Bunu on
ların elinden almak, yani bu silahı onların elinden almak cihetine gittik. Fakat soma İngi
liz Heyeti murahhasası da gitmiş bulunuyurdu. Ne olacaktı? Ondan soma ha biz kabul et
mişiz, ha Fransızlar kabul etmiş, elbet muaUakta kalmıştır. 

HAKKI HİLMİ BEY (Sinop) - O halde müsaade ederseniz, şu son müşavüler hakkında
ki şekü heyeti murahhasa tarafından kabul edümiş değü midü-? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Zaten kabul edümiş bü şey yoktur. Bü taahhüt altına gü-
memişizdü. Biz bü yere vazı imza etmemişizdir. İleri gitmek geri gitmek hepsi olmuştur; ih
sas etmişizdü, kabul edebüeceğünizi. 

HAKKI HİLMİ BEY (Sinop) - Bu şekilde heyeti murahhasaya rûcu imkânı var mıdır, yok 
mudur? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Muhakkak vardır. Kabul yokki zaten. Bakınız nasü olmuş
tur, anlatayım. Galiba burası anlaşdamıyor. Bu mesele üste getirümiş, çıkarılmış, arasına 
bü şeyler sokulmuş, velhasd bü hale gelmiştir ki, kabul edüebUsin. Edüememiş, kabul edi
lemez denmişki ve böylece gitmiştir. Nihayetinde bü beyannamemiz vardır. Demişizkl, hiç 
bü taahhüt altına güemeylz. Kabulünü mutazanımın bir şey yoktur. Kabul etmedik. Siz na
sü kabul edersiniz. Bu kabulü mutazammın değüdü. Fakat söylemişizdü, böyle bü şey ka
bul edebüüiz. Fakat söylemek, taahhüt altına gümek değüdü. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Yani şimdi bundan rûcu edebilir misiniz? 

KADRİ BEY (Diyarıbekü) - Alacağımız müşavirler tebaamızın şikâyeüerini de dinleye
cek midü? Bizden de müracaat eden olur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Bunlar yalınız ecnebüerin şikâyetini dinlesinler, dedüer. 

KADRİ BEY (Diyarıbekü) - Yani bunda sarahat yoktur. Her şikâyeti dinleyebüü. Merci 
olunca herkesin şikâyetini dinleyebüü. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Tespit edümiş, vezatf yoktur. Benim anladığım kabul edü
miş bü şey yoktur. 'Gürültüler) O taydır, onu kabul etmemişizdü. Onun üzerüıde tadüat 
yapıyoruz. Alacağı şikâyetieri Adliye Vekâletine tevdi edecek, Adliye Vekâleti neticesini ta
kip edecektir. 

KADRİ BEY (Diyarıbekü) - Müşavü tahkik takib edecek midü, etmeyecek midü? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır efendim, öyle salahiyet yoktur. Öyle olmaz, sizin oku
duğunuz öyle değüdü. 

KADRİ BEY (Diyarıbekü) - Kayıt edümelidir. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır efendim, okuduğunuz kabul edümemiştir. Asd on
dan bekliyor sunuz. 
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KADRİ BEY (Diyarıbekir) - Müslimlerirı... 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Gayri müslim meselesi yoktur. Burada tebaayı ecnebiye 
vardır. Benim zannımca bu sırf Adliye Vekilinin eline mevdu bir meseledir. Vekil istediğini 
takip eder. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Hep zan ederizdir. Buna nasıl kanaat edilebilir? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim, son vasıl olunmuş bir şekil var. Onu size okuya

yım zaten... 

REİS - Ali Hayati Beyin suali var. 

ALİ HAYATİ BEY (Gazianteb) - Rıza Nur Beyefendi; kabul edilen, tarafınızdan yani İn
gilizler gittikten soma teklif yaptığınız mukabil projede kabul suretimde mi göstereceksiniz? 
Yoksa bunu ret veya tadil mi edeceksiniz? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim, bundan son vasıl olunan şekil, ki biz o fikirde idik 
ki, bu mesele evvelce hal edilse idi bizim mesaimizi çok teshil etmiş olacaklardı. Bunda çok 
ağır bastılar. Son hasıl olan şekil şudur : Muahedenin heyeti mecmuasmı Meclisi Aliye arz 
ediyoruz. Bu da öyle olacaktır. Meclisi Âh bunu tasvib etmezse yapacak bir şeyimiz yoktur. 

ALİ CENANI BEY (Gaziantep) - Meclis tasvib ederse mi olacaktır? Hükümetin bu hu
susta fikri nedir? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hükümetin fikri de bu şekildedir. Türkiye Büyük Mület 
Meclisi mahakimi üzerinde ecanibe tam bir teminatın tevdiini tazammun eden, teminatı 
vermeğe ve bu hâkimiyeti temamile istimal etmek suretile hiç bir müdahalei ecnebiye olma
dan nazaret etmeğe muktedir olduğunu bildirmek fırsatına nail olmuştur. Buna rağmen iş
bu hükümet medeniyet ve ahlâk ve terakkiyatın haklı göstereceği İslahatın vücude getiril
mesi için tahkikat ve tetkikat icra ettirmeğe amadedir, bu fikir ile Türkiye Heyeti murahha-
sası benveçhi âti beyanatta bulunmayı arzu eder. Türk Hükümeti beş beneden dûn olma
mak üzere, münasip göreceği bir müddet için 1914 - 1918' kadar... 

ÖMER LÜTFÜ BEY (Amasya) - Pardon efendim. Beş seneden dûn mu, efzun mu? 

RIZA NUR BEY (Devamla) — Dûndur efendim, fakat bize aittir. Beyanatı biz yapıyoruz. 
Beş seneden aşağı yapamayız. Bunun bir şeysi yoktur. Ha öyle ha öyle beş seneden dûn ol
mamak deyince beş sene bu hakkı vermiş oluyor, beş sene olarak bunu biz yaptık efendim. 
Efzun olamaz efendim, bu şart kâfidir. Münasib göreceği bir müddet için beş sene deriz, 
beş buçuk sene deriz. 1914- 1918 senesi harbine iştirak etmemiş devletlere mensup ve La-
hey'de beynelmilel mahkemei adalet tarafından tanzim edilmiş olan listedeki hukuk şina-
san arasından müntehap Avrupalı hukuk müşavirlerini bilâ tehir hizmete almak niyetinde
dir. İşbu hukuk müşairleri Türk memurları olacaklardır ve Adliye Vekâletine tabi buluna
caklardır. Mezür Vekhalet müşavirleri olarak İslahatı Adliye komisyonlarının mesaisine iş
tirak, İstanbul ve İzmir şehirlerinde ikametgâhlara duhul, taharri mesakin ve tevkifat da
hil olmak üzere Türk Hukuk ve Ceza Mahakiminin tarzı ifası vazifelerini takip, gerek hu
kuk, gerek cezaya müteallik mesaili adliye, gerek cezaların icrası, gerek kavaninin tatbiki 
hakkındaki şikâyatı istima edecekler ve Türk kavanmirûn tamimii tatbikim temin için bü
tün bu mesail hakkında Adliye Vekâletine rapor vereceklerdir. Asayişi umumiyeyi ihlâl ve 
eşkâl etmeyecek ahvalde cünha maznunlarının kefaletle tahliyei sebilini yaptırabilecek, ya
ni kefaletle tahliye yapılacak 

HACI TAHİR BEY (İsparta) - Kanunumuz kefalete de haet bırakmaz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Mevaddı hukukiye ve ticariyede mahkemeye müracaat olu
nup hakem kararları bidayet mahkemesi reisinin tasdiki ile icra edilecektir ve bidayet re
isi,, karar vaki, inzibatı umumiyeye muhalif olmadıkça tasdıktan imtina etmeyecektir. İşbu 
beyanname beş sene için muteber olacaktır. 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahib) - Riza Nur Beyefendi, zâü âliniz takip ettiniz, 
bu adlî meseleyi değil mi? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim bendeniz hukuk mütehassısı değilim ve bü ada
mın muhtelü şuabatı bilmesi mümkün değildü. Bu mesele başmurahhas paşa hazretleri
nin evvelce hukuka vakü bü arkadaşı tarafından takib edilmiştir. Fakat son devreye geldi
ği vakit, ben de müdahale etmişimdü. Büfül onların verdikleri şu şeydü, ki son şey bu ki
taptır. Mücadele neticesinde bu şekle gümişizdü. Mesele budur. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Salahiyetiniz haricindedü, bu mesele... 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) - Reis Paşa, eksüeyet kalmamıştır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahib) - Karar verecek değüiz. 

RAUF BEY (İcra Veküleri Reisi) (Sivas) - Mechs ekseriyeüe açılmıştır. Müzakere devam 
ediyor. Karara iktüan edecek bü şey yoktur. Onun için müzakerata devam edelim. 

REİS - Efendün, ekseriyet olup olmadığım ben büiyorum. Ekseriyet vardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bu gün Cuma; Meclisi Âli bü haftadan beri çalışıyor. 
Yarın Cuma ertesidü. Yarın da içtima olacaktır. Lütfediniz. Bu müstacel bü şey değüdü. 
Daha bü ay sürünür. 

REİS - Meseleye yalınız bü tarafdan bakmak doğru değildü. Yarın da müzakere vardır. 
Binaenaleyh Meclis dağüsın gidelim. Bu yoldan meseleye bakmayalım. Heyeti murahhasa 
işi daima müstacel göstermektedü. Bugün bitümek imkânı yoktur. Fakat vakit varken bu 
gün bu kısmını bitirelim. (Doğru sesleri) 

RIZA NUR BEY (Sinop) - bü şey arz edeyim efendün. Mevzu meselesidü. Uzun müddet 
muallakda kalamaz. Bütün Cihanın gözleri heyeti celileye bu MecÜse doğru açılmıştır. Hep 
buraya bakıyorlar. Ne olacaksa bü an evvel olmak lâzımdır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Fakat hal edilecek bü mesele de yoktur, rica ederim. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziahıntap) - Müsaade buyurunuz usul hakkmda söyüyeceğim. 

REİS - Sual sorun efendün. Ne usul söyliyeceksiniz? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Neticeye varamayız efendün. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahib) - Riza Nur Beyefendi, zâtıâlinizden evvel mü
zakeresine devam eden arkadaşın üade etmiş olduğu bü söz Lozan muhitinde şayi olmuş
tur. Maalesef bizim bu şeküde kabul edebileceğimizi o arkadaş ecnebilere ihsas etmiştü. 
Onun üzerine onlar bu mesele üzerinde İsrar etmekte bulunmuşlardır. Zâtı âliniz şimdi son 
şekli üade etmiş bulunuyorsunuz. Hükümet de bu şekü kabul etmek istiyor. Bu şekü ga
yet muzüdü. Yani Adli kapitülasyonları kaldırdığımızı iddia ettiğimiz ve bunu bü kayıt ola
rak koyduğumuz halde, yeni mahiyette yeni bü takım adlî kapitülasyonlar güiyor. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Bu mesele öyle değüdü. Bunun ehemmiyeti yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Takip kelimesi vardır burada. Bendeniz takipten şu
nu anladım. 

REİS - Efendün mütalaa beyan etmeyiniz. Müzakere yapacak değüiz, sual soracaksı
nız? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendün müsaade ediniz. Maksadı âlinizi anladım. Şu şe
kü bu şekü, Hükümet de böyle etü. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahib) - Müsaade ediniz, fikrimi izah edeyim. Takip 
kelimesinden bü çok şeyler çıkabüü. Saniyen, kabulü üade edüen bü şey. Heyeti murah
hasa bü daha karşı karşıya nasü gelecek? Kabul ettiğiniz halde şimdi neden kabul etmiyor
sunuz? 

621 

TBMM KUTUPHANESI



RIZA NUR BEY (Devamla) - Başka heyeti murahhasa gönderin, zararı yok; mesele mil
let meselesidir. Şahıs meselesi değildir. Vallahi tek milletin işi olsun. Arkadaşlar birisi mu-
zirdir. Olmaz. Oradan arkadaşlardan hafız Mehmet Bey buyuruyorki; iyidir. Bilmem, bu ka
bulü tazammun etmez efendim. Bu mesele sizin elinizdedir. Rica ederim, reyi hâkim sizsi
niz, ister öyle kabul edin, ister red edin, size aittir. Eğer biz yapamazsak o işi, mucibi me
nafi değilse mucibi mehazirse başka heyeti murahhasa gönderiniz. Hepsi size aittir. 

NEŞ'ET BEY (Kangırı) - Beyefendi, şimdi okuduğunuz mevadda bir şerait dikkatimi 
celb ediyor. O da cünha maznunlarını kefalete raptiye tahliye meselesidir. Malûmu âliniz, 
bizde cünha maznunlarının tahliyesi ve kefalete raptiye tahliyesi meselesi bir usule tabidir. 
Kefaleti nakdiye efendim, ehemmiyeti yoktur. On kanunumuzda musarrahtır ve usulü var
dır. Acaba bu müşavirlerin adliye Vekâletine verecekleri şey üzerine mi kefalete rapt oluna
cak? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır, hayır müşavirler meselesi yoktur. Müşavire ait de
ğildir. 

NEŞ'ET BEY (Kangırı) - Lütfen okuyunuz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır münasebeti yoktur. 

NEŞ'ET BEY (Kangırı) - Efendim bir kere okuyunuz. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Şimdi bakınız burada diyorki, o mesail hakkında rapor ve
recekler, asayişi umumiyeyi ihlal ve tahkikatı işkâl etmiyecek ahvalde cünha maznunları
nın kefaletle tahliyei sebili icra olunacaktır. Kefalet ettikleri şahsa kefaleti nakdiye de vere
ceklerdir. 

NEŞ'ET BEY (Kangırı) - Kanun mevcuttur. Hatta kefaletsiz tahliyesi bile mevcuttur. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim arz edeyim. Neş'et Beyin maksadı şudur, ki em
niyet etmiyorsa kanımıza. 

İSMET PAŞA (Edirne) - Bunun sebebi şudur ki bazı memleketlerde bu usul yoktur. Ya
rın siz de bir kanun yaparsınız, kaldırırsınız. Onun için beş sene müddetle tatbik oluna
cak. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hem müşavereler bitti, hem beyanname bitti. Beş sene için 
bunu istiyorlar. Daima dedikleri ve idarei müntekile, devrei müntehiledir. Mesele buraya 
gelmiş dayanmıştır. Her yerde bunu şey etmişlerdir. Bunu yıkamamışızdır. 

Şimdi efendim, diğer bahis affı umumî Malumu âliniz affı umumî usul dairesinde ve 
burada tevdi olunmuş şeyde de bazı tay yapıyoruz. Bazı İslahat yapıyoruz ve bu husustan 
dolayı bir meselei mühimme değildir. Diğer bir şey var. Mütekabil aflar yapılıyor. Biz ısrar 
ettik, ki bazı hainler vardır. Bu davaya hıyanet etmiştir. Silah istimal etmiştir. Bunları is
tisna edemeyiz. Bunları affedemeyiz dedik. 150 şahıs olmak üzere bunun istisnasmı bu 
adamların mallarım da alakadar göstereceğiz. 

ETHEM FEHMİ BEY (Menteşe) - Eşhas için üste verildi mi? 

RIZA NUR BEY (Devamla) - Hayır efendim; onlar bize dediler ki bunlarm isimlerini ve
riniz. Biz zaten isimlerini biliyorduk. Doğrusu ona ait cevabı makamı versin. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - İradei milliye ile olacak. 

RIZA NUR BEY (Devamla) - İradei milliye ile taayyün edecek yüz elli adam. Müsaade 
buyurunuz efendim, hakikaten bu çirkin bir şey idi. Bu millete, bu devlete tarihin en buh
ranlı devrinde hiyanet etmiş insanlar düşman olarak hareket ettikten, soma gelip diz dize 
oturmaz değil mi efendiler? Bunu yaptık, şahsı tayin ettik. Şahsı tayin edersiniz soma. 

NEŞ'ET BEY (Kangırı) - Müsaade buyurun yüz elli kişi muayyendir yarın öbür gün hi-
yaneü vataniye cürmünü irtikâp eden 149 olursa bir kişi nereden ilâve edeceksiniz? 

622 

TBMM KUTUPHANESI



RIZA NUR BEY (Devamla) - Efendim biz azamî olarak yüz elli dedik tahmini bir hesap 
yaptık. 

Yüz elli dedik, elde bir şey yoktur. İşte efendim, bendenizin arz edeceğün aksam hitam 
bulmuştur. Zan ederimki ar iz ve amik izah ettim. Meselenin vaziyeti haz ırası nedir? Tahlil 
ettim, artık siz hal ediniz. 

REİS - Efendim yerlerinize oturunuz da ekseriyeti görelim. (Ekseriyet yok var sesleri). 

ZİYA BEY (Mersin) - Rıza Nur Beyin mütalaatı üzerine bizim de söyleyeceklerimiz var
dır. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Fasdlar arasında söz söyliyecek paşam. (Gürültüler) 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Paşa hazretleri celseyi bir saat tatü buyurunuz. Pek mü
him ise bir saat soma toplanalım. 

REİS - Efendim, arkadaşımızın mütalaatı tam üç buçuk saat devam etti. Bundan son
ra daha dinleyeceğimiz arkadaşımız var. Malûmu aliniz tam kırk beş arkadaşımız da söz al
mıştır. Şimdi bendeniz bunu zihnimde topladım. Böyle her arkadaşa üçer saat söz söyliye
cek olursa iki hafta bu işle meşgul olacağız ve ihtimal iki haftada bitmeyecektir. 

ALİ RIZA BEY (Kars) - Dört hafta geçsin memleketin en hayatî bir meselesidir. Dünya 
bizi bekliyor, deyip de bizi burada şey ediniz demekte mana yoktur. 

REİS - Müsaade buyurun Heyeti murahhasamız bu işin bir an evvel intacını söylerler. 
Zatı âliniz bir ayda bu işi intaç ettirecek olursanız. 

RASİH EFENDİ (Antalya) - Biz onlar kadar acele etmiyoruz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Eğer bu gece mutlaka bunu müzakere etmek iztirarı mev
cutsa bir saat celseyi tatü edin. (Tatil edin bü saat soma dinleyelim sesleri). (Hasan Beyi 
dinleyelim sesleri). 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Celseyi bü saat tatü buyurun bü saat soma gelilim. Çok 
sürer paşam. (Gürültüler, devam dinleyeceğiz sesleri). 

ZİYA BEY (Mersin) - Hasan Beyi dinlemek lazımsa bü saat tatü edersiniz, ondan son
ra gehriz, dinleriz. (Gürültüler, şimdi dinleyeceğiz sesleri). 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Paşa hazretieri; tatü etmeyiniz bü daha toplanamayız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim isticaline dair heyeti veküe bize bir şey söy-
lememiştü ve söylemez. Bu müstacel bü mesele olmuyor, hayatî bü meseledü. Üç senenin 
hesabım yapacaksınız. Belki bü ayda çıkaracağız. 

ALİ RIZA EFENDİ (Kars) - Bu mesaü sahibi ihtisasa terk edildi. Halbuki biz hepimiz 
bumeselede sahibi ihtisasız ve söyliyeceğiz. Neden böyle acele? 

REİS - Sözünüz mahfuzdur efendim. 

RAUF BEY (İcra Veküleri Reisi) (Sivas) - Beyefendi, bazı mütalaat güya zati alüerini söz
den men ediyorlarmış. Halbuki değü öyle, burada arzularınız isaf edüiyor. Sizden istirham 
olunuyor. Arzu buyurduğunuz gibi müşavüler, mütehassıslar burada müşahedelerini be
yan buyuruyorlar. Noktai nazarlarım izah ediyorlar. Soma siz müzakere edeceksiniz. Diyo-
ruzki ordularınızı en kısa zamanda icra edilmiş diye rica ediyoruz. Niçin telaş ediyorsunuz. 
(Telaşı biz etmiyoruz, siz ediyorsunuz sesleri). Müstacel izahat vereceğiz, bizler de insanız. 
Bizim de işimiz vardır. Sizin gibi hem burada çalışacağız, hem hükümette çalışacağız. Siz 
öyleden soma geliyorsunuz, halbuki biz on sekiz saat çalışıyoruz, büaz insaf edin. 

REİS - Efendim anlıyorum ki bu şeküde müzakere etmek imkânı yoktur. Yarın saat on
da içtima etmek üzere celseyi tatü ediyorum. 
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Riyaseti Celileye 
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Usulü müzakere haklandaki müzakere kâfidir. Heyeti vekilenin hazırladığı mukabil 
projenin hemen azalara yazdırılmasını veyahut tabı ile tevziini, ondan somada fasd fasd 
müzakeresine devam edüen mesaü hakkmda mürahasalardan başka müşavir mütehassıs
ların denümesini teklif eylerim. 

3 Mart 1339 

Karahisarı Sahip 

Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celüeye 

Heyeti murahhasamız Avrupa'dan gelirken Avrupalüar eüerine şu kitabı vermişler. Bu
rada heyeti vekile bu kitabın içinden işimize yarayanı alddar, diğerlerini attüar. Bugün 
MecÜsimizde müzakereye zemin olabüecek ancak heyeü veküenin bittefrik tespit ettikleri 
kısımdır. Binaenaleyh mevatı müspitei mezkürenin heyeti veküece Mechse tevdüni ve mü
zakerenin bunun üzerine yapılmasını teklif eylerim. 

2 Mart 1339 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celüeye 

Müzakere hakkında verilmiş bir kararımız vardır. O karar dairesinde mürahasalarımız 
henüz istima edümemiştir. 

Mûta kararı ittiabı ve murahhasların istimaından soma icap ederse eşkâli müzakere
nin takarrür ettirilmesini teklif eylerim. 

Saruhan 

Avni 

Riyaseti Celüeye 

Heyeü Veküece mukabü bir proje ihzar ve esasının Mechsi Aliyeye arz edüdiği Rauf Be
yefendi tarafından beyan ve neticei müzakerede projeye Mechsi Alinin ıttdai tabu olacağına 
nazaran her fasd üzerinde Meclisi Alinin icrai müzakere ve izharı kanaat etmesi icap etmi-
yeceğine ve azai kiramın hakkı mütalaa ve kanaatini mütehassısların beyanatından ve mu
kabil projenin Meclisi aliyeye arzından sonra istimal edebüeceğini, binaenaleyh muahede
nin heyeti umumiyesi haklandaki umumi müzakerenin mütehassısların beyanatı neticesi
ne ve mukabü projenin arzına tahkim ve mütehassısların istimaına devam olunmasını tek
lif eylerim. 

Muş 

Abdûl Gani 

Riyaseti Celüeye 

3 Mart 1339 

Sulh meselesi için 3 gündür Heyeü Umumiyede müzakere cereyan ediyor. Aylarca mü
zakere olunsa yine bir netice istihsal olunamıyacağı emsali adidesi Ue müspettir. Bendeni
zin itikada kalırsa Lozan konferansından verüen projeye mukabü Heyeti Veküece mutasav
ver olunan mukabü proje tanzimi olunarak Heyeti Umumiyeye ita olunduktan sonra iş bu 
projeler üzerinde madde ve madde müzakerat icra ve ittihazı karar olunarak nitecei mukar-
raraün Heyeti Veküeye tebliği lâzımdır. Mukabil proje meydanda olmadığı halde mürahhas-
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ların izahatı ile ittihazı mukarrerat olunmak mümkün değildir. Evvelce murahhaslardan 
izahat alınmasına karar verümiş olması mukabü projenin Büyük Mület Meclisince tetkiki
ne bir manâ teşkü eddemez ve öyle şifai izahat üzerine hiç bir karar ittihaz olunamaz. Böy
le hayat ve mematımıza taallûk eden bu misülû mevaddı mühimmede istical müstezimi hır-
mandır. Maahaza teşlulâtı esasiye kanununun 7 nci maddesi mucibince sulh akdi ancak 
Büyük Mület Meclisine ait olduğundan lâyıkı üe tetkikat icra ve mukabü proje ve tasvip 
olunmak üzere projenin Heyiti Umumiyeye itası üe madde ve madde müzekere icra ve mu
karrerat ittihaz olunmasını teklif eylerim. 

Karahisarı Şarkî 

Mustafa 

Pdyaseti Celüeye 

Müzakere edilen mevaddı müteferrika hayatımıza ve bütün mevcudiyetimize taaüuk 
eylemesi hasebiyle her bir fasü hakkında Heyeti murahhasamız tarafından verüecek izaha
tı müteakip hatipler mütalâalarını beyan ve neticeye rapdedüdikten soma ve yeni fasla 
geçüerek müzakerenin bu suretle cereyan eylemesini teklif eyleriz. 

Malatya Mersin 

Sıtkı Ziya 

(İşbu takrir üzerine usul hakkmda uzun uzadı müzakere icra olundu). 
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Gizli Celse Zabıtları 

C. 4 - S. 30 : 71 

ÜÇÜNCÜ İNİTKAT (Birleşim) 

3 Mart 1923 Cumartesi 

BİRİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Refik Bey (Konya). Hüsnü Bey (Bitlis) 

REİS - Efendim, celseyi açıyorum. Malumuâliniz celse hafidir. Dünkü meselenin ma
bedine devam edeceğiz. 

17. - Lozan Konferansında takip olunacak iktisadî ve malî mesail ile mesaili arziye ve si-
yasiyedeki esasat hakkında müzakerat. 

REİS - Usulü müzakere hakkında arkadaşlarımızdan büisi bü takrü vermiştir. (Ou-
kunsun sesleri) 

(Malatya Sıtkı ve Mersin Ziya beylerin takrüi okundu) 

SITKI BEY (Malatya) - Efendüer; bu takrüi Heyeti Celüenize takdim etmekten maksa
dım biz üç seneden beri gerek Heyeti Cefileniz gerek gazanfer ordumuz, gerek mületi neci-
bemiz ne gibi fedakârlıkta bulundu, ne gibi sarsılmaz bü metanetli, bü azmin neticesi ola
rak şu mesut günlerde bulunduk. Efendüer; bendeniz, geçen günkü müzakerede buluna
madım. Dünkü müzakerede bulunmadım. Şu projeyi de aldım. Akşam bü parça okudum. 
Bakıyorum ki bu bugün bizim bütün hatayımıza, mevcudiyetimize taalûk eden bü mesele
dü. Âdeta bü çütçüün zerretmiş olduğu mahsulü biçeceği zamanki yüzde yüz meydana ge
tirdiği buğdayı gibidü. Bu üç senedü ekmiş olduğumuz fedakârlığın semeresini göreceğimiz 
zamandır. İstirham ediyorum, acele etmeyelim. Dünkü müzakere daha evvelki müzakere
ler, âdeta bü resmi geçit oluyor. Arkadaşlar bendeniz takrüünde diyorum ki heyeti murah
hasamız, burada fasü fasü izahatta bulunsun. Ondan sonra hatiplerimiz kürsüye çıkarak 
mütalâasını beyan etsin, ondan soma diğer fasülara geçelim. Ben, vazüemi üa ettim. (Ola
maz sesleri) 

İster kabul edersiniz, isterseniz kabul etmezsiniz. Kabul ederseniz âlâ, kabul etmezse
niz siz büüsiniz. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) - Arkadaşlar bendeniz Sıtkı Beyin verdiği takrüden ma-
lumattar değüün. Bendeniz de aynı fikri müdafaa etmek istiyordum. Çünkü dün akşam Rı
za Nur Beyin kendisinin bulunduğu şubede takip ettiği mesaü hakkındaki fikrini ve mesa
üi söyledi. Hasan Bey de kendi ihtisası daüesüıdeki umuru maliyeye alt olan kısırımdan 
söyleyecek. Ben büdiğün şeyler dahilinde harice çıkamam. Bendenizin sözlerim umuru ma
liye hakkındadır. Fakat bendenize uzun müddet söz verüseniz ve yalnız suallerle vakit ge
çerse benim sözümden bü netice çıkacağmı zannetmiyorum. 

SIRRI BEY (İzmit) - Pek doğru... 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) (Devamla) - Şimdi Rıza Nur Beyin bahsettiği mesaü hak
kmda bü müzakere... 

SITKI BEY (Malatya) - İşte o kadar, herkes mütalâsını söylesin. 
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ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) (Devamla) - Hasan Beyin söyleyeceği mesail hakkında di
ğer bir mütalâa; mesaili arziye üzerinde diğer bir müzakere açılacak olursa mesele daha zi
yade tenvir etmiş olur. Bendeniz de bu fikre aynen iştirak ediyorum. (Muvafıktır sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim bu mesele malumu âlileri bir Heyeti Vekile-
de tetkik edilmiş. Kendileri de burada.. Hah hazırdaki proje Avrupalıların teklifi kabul edi
lecek mahiyette değildir. Fakat Tadilât" diyorlar. Bakınız, biz müzakereyi ne kadar dağıtı
yoruz. Kendi kanaatlarına göre yaptıkları tadilât, kabul edildiği takdirde belki kabul edilip 
edilmeyeceği bizce anlaşılacak. Yani Heyeti Vekile bir proje yapıyor ve diyor ki bu suretle 
olursa şayanı kabuldür. Demek ki son sözü Heyeti Vekile söylemiştir. Biz de diyoruz ki bu 
proje katiyen gayri kabili kabuldür. Elimizdeki matbu proje kabul edilmez. Heyeti Vekile
miz de bunun üzerinde işlemiş. Onda bazı tadilât teklif ediyor. Teklif ettikleri tadilât meç
hul. Bendenizce müzakerenin zemini budur. Eğer beylerin buyurdukları gibi - ki vazifei as
liyemiz budur 

HÜSEYİN RAUF BEYEFENDİ (Heyeü Vekile Reisi) (Sivas) - Paşa HazreÜeri müsaade 
buyurun; 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Devamla, Heyeü Vekile nasıl projeyi madde madde 
tetkik etü ise Heyeü Celüe de Avrupa devleüerinin ilim ve irfanda yükselmiş, memleketimiz
de tetkikat yapmış, beş yüz insan m her devletin, her şubesinde çalışarak vücuda getirdiği 
projenin altından çıkmak bizim Heyeti Vekiîenin iktidarı haricindedir. Affınıza mağruren di
yorum ki Büyük Millet Meclisinin de ihtisası haricindedir. Heyeti Vekile, mütehassıslar, 
alimler bulur kısım müzakere ettirir, neticesini Heyeti Celileye arz ederse o vakit Heyeti Ce
lile, bundan esash bir mesele çıkarır. Çünkü bu Avrupa Parlamentolarından çıkmamıştır. 
Avrupa'nın ilim yuvalarından çıkmıştır. Avrupa'nın ilim yuvalarından çıkmıştır. Bunlar, bi
zim menıleketimizi karış karış bilen, tetkik eden yerlerden çıkmıştır. Nasıl müşavirler gön
derdiniz ise; askerî, hukukî, malî... Beyefendiler her şeyi açık söyleyelim. Bizim malî mües
seselerimizin Avrupalıların efkârında tazyik yolu ile malî vaziyetimizi imha eder bir şekilde 
kurdukları planı ve düsturları altından çıkmak için yalnız bizim Maliye Vekiline - insaf ede
lim - tevdi edilemez. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - Cinayet olur. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Yalnız... (Ne yapalım sesleri) Ne yapacaksınız? İnayet 
buyurun. Şimdi yapacaklarınızın birincisi : Heyeti Vekile arkadaşlarımızın yaptıkları tadi
lâtı, iktisadî mesaili arz edeceğim. Daha İktisat Vekilinin teklif olunan projeden haberi yok. 
Karşınızda değil. Soma kısım, kısım olarak konuşalım. O arkadaşımız, mukaddes bir vazi
fe yapıyor. O'nu tenkit etmiyorum. Yalnız arkadaşlarımı insafa davet ediyorum. Çünkü al
tından çıkılamaz. Adlî mesailde, doktor Rıza Nur Bey, oradaki müzakereyi size hikâye edi
yor. Tabiiyet meselesinde öyle incelikler var ki beş yüz kitap Ue bunun içinden çıkılamaz. 
Heyeti Vekile, bunu bir fıkraya geçirmiştir ki bu da doğru değildir. Bir kere usulü arz ede
ceğim. Evvel beevvel elimizdeki projenin gayri kabüi kabul olduğuna karar verdik. 

Madde 2. - Heyeti Vekiîenin tadilâtım ya kabul veya ret edebilmek için onların da ma
hiyetini bilmeniz lâzım gelir. Soma esaslı bir surette görüşmek için, Maliye Vekili nasü is-
tihzaratı sulhiyede bulunuyorsa, bütün mesaili maliyeye vakıf, en son düyunu umumiyeye 
vakıf beş alü kişi bulup Heyeti Vekile ile Meclisi tenvir edecek bir ilim yuvası husule geti
rir. Adliye hususati vekilin tahtı riyasetinde ve bu işlerle senelerce uğraşmış mütehassıslar 
üe gerek Heyeti Vekileyi tenvir edecek ve gerek Heyeti Celileyi ikna edebilecek mahiyetteki 
bir proje ile Adliye Vekilinin gelmesi lâzımdır. Bunlarm gevkinde bir tazyik var. Efendiler, 
ya sulh veya harp... Efendiler; harp yoktur. Harp edecek kimse yoktur. Bu tazyik altında 
değüsiniz. Mondros mütarekesinde karşımızda Yunanistan yoktu. Bütün cihanı husumete 

627 

TBMM KUTUPHANESI



karşı istiklâli muhafaza etmeye matuftur. Mondros mütarekenamesinin bizce meçhul olan, 
çünkü evvelce tecavüz ettiklerinden dolayı ehemmiyeti daha ziyade artmıştır. Efendüer, eU-
mizdeki muahede Ue Mondros mukavelenamesi arasında fark yoktur. Binaenaleyh böyle 
ani ya hrap veya sulh diye bü şeyde kalırsak. Ledelhace harp diyebileceğiz. EfendUer çün
kü dar bü sahada düşününüz ki : Yunanlılar gitmemiş Sakarya'dadır. Ordularınız; bugün 
nedü bu tazyit altmda neden sıkışıyorsunuz efendüer, hiç bü şey yoktur. Harp filan yok
tur. Her şey bitti hemen iki gün içerisinde ya harp olacak, ya sulh olacak;.. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Hiç bü şey olmaz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Selâmeti fiküle Avrupalıların beş yüz seneden beri 
kurmuş olduğu tuzağa üç günde düşmeye vaktiniz varsa memlekete hizmet etmiş olmazsı
nız. Bunun karşısında tekhf olunan mevaddı uhude muhaltf olan... Çünkü söylüyorum 
efendiler. Ben de Heyeti Celileden de arkadaşlarımız aylıp değüdü. Uğraşmamızdır. Avru-
pahlarla temas ettiğimiz yoktur. Onların memleketimizle uğraştığı kadar uğraştığımız yok
tur. Herifler karış karış ölçmüş memleketimizi, ahlâkımızı, içtimaiyatımızı memleketimizin 
kuvvetini hepsini bizden iyi büiyorlar. Rica ederim. Ayıp değüdü. Evet vicdanımıza itimat 
ederiz. Yalnız di m karşısında serfnu edelim. 

RAGIP BEY (Kütahya) - Avrupa'dan getüüiz mütehassısları... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Rica ederim Ragıp Bey, bunun münasebeti ne yani... 
Avrupalılar kadar nüfuzu nazara malik değüsüıiz. Bugün o kadar tazyik ediyorlar ki, ya 
harb; ya sulh, ruhları taziz ediyorlar, onun için arkadaşlardan rica ediyorum, geniş tutsun
lar. Usul hakkmda... Proje okunmalıdır. Projeyi ya kabul ederiz ya ret ederiz. Ret ettiğiniz 
gün mesele hal olmuştur. Projeyi kabul ettiğiniz zamanda yine mesele bitmiştü. Kendileri 
diyorlar ki aslı merduttur. Aslı merdut olduktan soma tadilâtlarını da biz ret ettiğimiz za
man bugünkü dar vaziyet netice bulur. 

YUNUS NADİ BEY 'İzmü) - Hali harp avdet eder. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Hali harp yoktur efendüer. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - Harp filan yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar) - Harp umacı oldu. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Bü noktayı tenvü etmek mecburiyetinde kaldık. 

REİS - Hüseyin Avni Bey siz usul hakkmda söyleyin. Bunun için söz aldınız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Usul budur. Evvel beevvel arkadaşlarımızın esas mu
ahede merdut olduğuna göre onun müzakeresini zait görüyorum. Projelerini göstersinler. 
Ona bakalım. Kabul edilip edilmeyeceğini kararımızı verelim. Kendüeri kani olmuş ki bu bi
zim için nafidü. Biz de nafi görürsek, kabul görmezsen ret edecek mahiyette bulunuyoruz. 
Binaenaleyh bu dar vaziyetimize nihayet verelim. Ondan soma Meclis istikbal ve istiklâl 
için esaslar ne ise onu düşünelim. Ben bu projenin bizim istiklâlimizi temin edeceğine ka
ni olanlardan değdim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Arkadaşlar; Meclisimizin bi
rinci Reis Veküi muhteremi ki Mechsi Âlinin müzakeratinı tanzim vazifesiyle muvazzaftır ve 
bihakkın yaptıklarına kaniiz, müşahidiz. Bugünkü beyanatiyle akıllarından az bü zaman 
için olsa da çıkardıklar mı hatırlatacağım. Buyurdukları mkat hakkmda ve usul hakkında 
saatlerce müzakere edüdikten soma verüen takrir kabul edümiş ve mütehassısların ifade
lerinin dinlenmesine karar verilmiştir. O karara rağmen Hüseyin Avni Bey arkadaşımız bu
raya çıkıp müzakere olmaz diye söylerse ve karar alınırsa bu Mecüsten karar namı altında 
her hangi bü şeyin çıkmak imkânı var mıdır? Bü kere bunu Heyeti Âliyenizin nazarı dik
katine arz etmek mecburiyeti maneviyesindeyim. Proje ret edüü, hakkınızdır. Proje kabul 
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edilir hakkınızdır. Heyeti Veküe tepelenü hakkınızdır. Fakat müzakereyi yaptırmamak kim
senin hakkı değüdü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Ona kimse bü şey demiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bugün müzakere cereyan eder, her gün karar deği
şir ve her kararın üzerinden bü celse geçtikten sonra usul hakkında söz söyleyerek karar 
iptal edüerek diğü bü karara sevk ediliyorsa müzakere yapmanın imkân ve ihtimaü kalmaz. 

SITKI BEY (Malatya) - Usul hakkında her vakit söz söylenebilir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Zatı âlinizin beyanatına cevap vermiyorum. Hüseyin 
Avni Beyin beyanatına cevap veriyorum. Hüseyin Avni Bey arkadaşımız buyuruyorlar ki : 
ihtisasımız kâfi değüdü. İlmimiz kâfi değüdü. İlim yuvaları yapalım. Her vekil kendi riyase
ti altında üim yuvalarında tetkik etsin, gelsin. Meclisimizi de tenvü etsin talim etsin üim sa
hibi olsun ondan soma karar verelim. 

ABDULKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Haklıdır, doğrudur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Rica ederim efendiler konferansa heyeü murahhasa-
nız buradan gitemden evvel vekâletlerin riyaseti altında nezareü altında memleketimizde 
mevcut mütehassıslar toplanarak üim yuvaları teşkü edümiş ve müdafaa projeleri tertip 
edümiştü. Bundan evvel dört yüz seneden beri Babıâlinin tanıdığı bildiği mütehassısların 
hulâsai mesaisi olan bu mesaü hakkmda dosyalar getirümiş, tetkik edümiş ve bunların 
hepsi heyeti murahhasamıza verilmiştir. Bu gördüğünüz muteliflerin verdiği proje elde bu
lunan bu nikatı nazar üzerinden müdafaa edildikten soma bu proje verümiştü. Heyeti Ve-
küeniz bunu tetkik etmiştir. Mukabüinde tadüen bü proje hazırlamıştır. Esasmı bidayette 
arz etmiş tün. Ne zaman üzerüıde tekrar müzakereye gümek arzusunda olduğunu telhis et
tim. Heyeti Âliniz kâfi görmedi. Murahhaslar m afi, adlî, iktisadî, arzî mesaü üzerüıde iza
hat versinler, ondan sonra biz amali fikir ederiz dediniz. Bu malumatın hepsi cereyan etti. 
Heyeü Âliniz de karar aldınız. Murahhasları dinleyelim dediniz. Murahhaslardan büisi çık
tı, dinlediniz. Dün kendisinin idare ettiği kısmı izah etti. Bundan sonra maliye mütehassı
sı arkadaşımız izahat verecektir. Bundan soma arazi mütehassısı arkadaşımız gelip söyle-
yecektü. Bü fikü hasıl olacak karar veriniz. Böyle şeyler yapılmaz, konuşulmaz dersiniz. 
Emriniz yapdır. Veyahut Heyeti Vekdenüı mesuliyeti altında düşündüklerini yapsınlar der
siniz. Karar veriniz o yapdır. Harp olsun deyiniz, onu yaparız. Durunuz diye bü karar ve
rirseniz dururuz efendüer dururuz. Durmakla memleket kurtulmaz. Ya yürüyeceğiz, ya ri
cat edeceğiz. Bunun ikisinden büüıe karar vermek lâzımdır. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Hayır bu böyle değüdü. Bu hatadır. Böyle şey olmaz ne 
söylüyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kanatımı söylüyorum Salâhattin Bey; imanımı söy
lüyorum. Siz de çıkar kanaatinizi söylersiniz. 

SELÂHATTİN BEY (Mersin) - Dolaba güemem. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Rica ederim, hiç bü zaman sizi dolaba koymak hatı
rımdan geçmedi ve lüzum yoktur. 

MUSTAFA BEY (Tokat) - Bu şahsî mesele değüdü. Mület meselesidü. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendüer; her vaziyetin bü ruhu bü dönem noktası 
vardır. Bunu asker olan da bihr, kanunşinas olan da büü, idare adamları da bifir. Her va
ziyetin ruhî, manevi noktası vardır. Biz o dönüm noktaları üzerüıde bulunuyoruz. Bu cıvı
tır, vaziyeti cıvıtabüü. Yani bulaşır. Ondan sonra hepimiz birbirimize bakarız eyvah, eyvah 
deriz. Yunanlılarla bir mukavele akdettik vapurlara esirleri yüklettiler. İşte bugün cıvıttılar. 
Esüleri geri aldılar, yarın bümem ne olur? İstanbul'da bir başka hadise olur. Mecbursun 

629 

TBMM KUTUPHANESI



şerefi milliyi, din kardeşlerimizi kurtarmak için harekâtı askeriye yapmaya. Sonra tekmil 
vaziyeti çürütürüz. Onun için müzakere edelim, istediğiniz kadar münakaşa edelim. Fakat 
Hüseyin Avni Beyin buyurduğu gibi yeniden ilim yuvaları teşkil, yeniden Heyeti Âliyenin 
tenviri tarzı çok uzundur. Böyle nazik vaziyette bu tarzda idare edilemez. 

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

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Anladığınızı söyleyiniz de bizi de endeşeden kurtarınız. 

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

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - onların hepsini biz gazetelerde okuduk, öğrendik. Onlar 
bizim bildiğimizden noksan söyledi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Beyefendi zatı âlinizin noktai nazarı öyledir. 350 ki
şiye aynı mesele üzerinde aynı kanaati ihzar etmek, dünyada misli görülmemiştir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) - Otuz kişide görülmez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Otuz kişi de görülmemiştir. Misal söylüyorum. Heye
ti Vekileniz konferansın devam ettiği müddetçe telgrafın iki ucunda yani bir ucunda heye
ti murahhasanız; diğer ucunda Heyeti Vekileniz her maddeyi ayrı ayır saatlerce tetkik et
miştir. 

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

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Öyle bir vaziyet hâsıl olmadı. Nasıl hep size bildire
lim? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Öyle ise şekli idareyi değiştirelim. (Rica ederim dmleyelim 
sesleri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şu halde her madde üzerinde saatlerce münakaşa ve 
müzakere ettiğimiz halde Heyeti Murahhasamız avdet ettikten sonra da aynı maddeyi tek
rar dört saatte müzakere vaziyetinde kaldık. Gelin bu meseleyi Heyeti Âliyenizin 300 azası
na tatbik ediniz. Bakın ne şekil ve ne akıbet zuhur eder efendiler. Mesele gayet basittir. 
Kendiniz çekilin dememek şartiyle. Sizin ki kanaatkara malûmatımız kâfi değildir, azlettik 
deyin, işe vaziyet ve idare edin. Yalnız tehir etmeyiniz efendiler. Çok rica ederim. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bunu resmen talep ediniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Ediyorum. Yani hususî rapor vermedim. Heyeti Ve
kile Reisi diye millet kürsüsünden arz ettim. Ne istiyorsunuz daha? Tutun paçamızdan 
atm. Fakat çekilmeyeceğiz. Kanatımız budur. 

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

REİS - Sizden evvel dört kişi söz almıştır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Sual soracağım. Yani vermiyorsunuz. 

REİS - Efendim bir kere riyaset fikrini söylesin. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Riyaset söz söylemez. Riyaset idare eder efendim. 

REİS - Efendim sizden evvel dört beş kişi söz almıştır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Peki paşam ağzımızı kapadık. Söz de söylemeyelim. 
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REİS - Sıtkı Bey bir kere bir takrir vermiştir. Malumu âliniz düne kadar kabu ettiğiniz 
usul Heyeti Veküe ve murahhasamızın verdiği izahatı dinlemek icabedecektir. Şimdi görü
yorum. Bugün bü takrü verüiyor. Ve diyorlar ki her fasü hakkında malumatı kâfiye aldık
tan sonra arkasından müzakere yapalım. Halbuki dün Rıza Nur Bey dört beş fasıl hakkm
da söz söyledi. Binaenaleyh beyefendi zannederim tekrar teklü ediyor ve diyor ki her mu
rahhas mütalâasını söyledikten sonra o fasü hakkmda tekrar müzakere açüsın ve nihaye
te kadar bu şekilde devam etsin. Bu fikre Ali Cenanı Bey de iştüak etti. Hüseyin Avni Be
yin teklifi ise; Hükümet mukabil projeyi getirsin. Okuyalım. Ya kabul edelim veyahut red
dedelim.. Hüseyin Avni Beyin bu teklifi eski kararınızı tebdü edememektedir. Netice zaten 
o olacaktır. Müzakere olacak ya Hükümetin tekltfi kabul edüecek veyahut reddolunacaktır. 
Binaenaleyh müzakerenin içerisinde usulümüzü tebdü edecek bir şey yoktur. Bendeniz an
ladığım Heyeti Celile ya tekmil arkadaşları - Murahhas beyleri - dinledikten sonra hepsi 
hakkmda söz söyleyecek ve müzakere edüecektü. Veyahut da fasıl fasü her murahhas söy
ledikçe arkasından müzakere açüacak ve bu suretle devam olunacaktır. Bendenizin bu da
kikaya kadar hulâsa edebüdiğim mesele bu. Şimdi usul hakkmda Şükrü Beyin, Durak Be
yin, Rıza Bey ve vesaüe söz almışlardır. Eğer bu zevat bunun haricinde söz söyleyecekler-
se lütfen söylesinler. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Bendeniz bunun haricinde söyliyeceğim paşam. Bu 
meselenin cidden süratle halli lâzımdır. Bendeniz de Heyeti Vekile Reisine iştirakle... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Efendüer, bu meselenin süraüe halli lâzım
dır. Bendeniz de Heyeü Vekile Reisi muhteremine iştüak ile diyorum ki süratle bu mesele
yi bitirelim. Uzunboylu uğraşmayalım. Fakat bizim için kemali vuzuh ve sarahatle bilinme
si lâzım gelen Heyeti Vekilenin devletlere gidecek olan mukabü projesini maalesef bilmiyo
ruz. Bu proje yarın matbuata geçecektü. Ben görebüdiğim parçaları gördüm. Efendiler 
ekalliyetler meselesi hakkında, tabiiyet meselesi hakkmda Heyeti Veküe tamamen bunu ka
bul ediyor. Efendüer Karaağaç!, Musul'u tamamen İngüizlere terk etsek yine yaşamanın 
imkânı yoktur. Heyeti Veküenüı mukabü teklüatını görmeden onları anlamadan nasü ka
rar verebilüiz. Hükümet için tabı ettirip bize vermiyorlar, niçin bize yazdırmıyorlar? Bende
niz de bu işin süratle intacı taraftarıyım. Nısfilleyle kadar çalışalım ve müzakereyi intaç 
edelim. Müzakerenin çabuk olması için diğer arkadaşlarımızın buyurdukları gibi fasü fasıl 
mütalaatımızı söyliyelim. Fasü fasü müzakere edifirken sual sormayalım. Yalnız murahhas
larla mütehassıs ve müşavirler de gelsin, Akülerini söylesinler. Onları da dinleyecek olur
sak göreceğiz ki bilmediğimiz şeyler vardır. Onlara biz vukuf ve nüfuz edeceğiz bü ağızdan 
değü, o işi takip eden müşavü ve murahhasların hepsini dinleyelim. Sual sormayalım. O 
fasü bittikten sonra mütalaalarımızı söyliyelim. Hangileri şayanı kabuldür, hangileri değü
dü. Tabu büdiklerimiz de vardır. Mesele tenevvür edecektü. Ben anlamıyorum ya harp, ya 
sulh diye düne kadar bağıran Heyeti Veküe Reisi muhteremi bugün harpten umacı gibi kor
kuyorlar. Bugün niçin harpten umacı gibi korkuyoruz. Sakarya'nın önüne geldiği zaman 
korkmayan bu millet, bütün fedakârlığı yapan millet bu Meclis o zaman harptn korkma-
mış, bütün varlığıyla harp etmişti. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Kim korkuyor parpten? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Harp umacı olmuştur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır harp asıldır. Emrediniz, yalnız. Emü ediniz, 
yalnız. En kuvvetli orduya maliksiniz emrediniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) - Öyle ise harp tehlikesi yoktur. Ona göre müzakere 
edeceğiz, ona göre kararımızı vereceğiz. Harp umacı gibi önümüze atılmasın. İcabederse 
harp edeceğiz. Ne için harp ettiniz, ne için 300 bin kişüik kan döktünüz? Bütün memleke-
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ti harap ettiniz. Bu kayıtları kabul edecek olduktan sonra böyle bir sulhun n manazı var
dır? (Bravo sadaları alkışlar) Ne manası vardır sulhun? Onlar mezarlarından kalkacak ve 
bizim boynumuza sarılacaklar ve diyeceklerdir ki : Efendüer, bütün memleketi harap etti
niz, bizi öldürdünüz eski kuyut ve şurutu kabul ettiniz diyecektir. Binaenaleyh bendeniz 
teklif ediyorum. Evvel emirde Heyeti Veküenin mukabü projesi elimize verümeli onun üze
rinde imali fikir etmeliyiz. Ondan soma fasü fasü müşavirleri, murahhasları dinledikten 
sonra beyanı mütalaa etmeliyiz. 

REİS - Efendim bendeniz Şükrü Beyin usul hakkındaki teklifinden şu manayı çıkar
dım. Mukabü proje biran evvel tabı üe bize verilsin. Zaten evvelce de Hükümetten rica et
miştik. Bunlar biran evvel tabı üe gönderüsin. 

DURAK BEY (Erzurum) - Efendüer rica ederim hissiyata kapümayahm. Heyecana düş
meyelim. Meselenin esasını anlayalım, biz burada evvelki gün bir takrir kabul ettik. Kabul 
ettiğimiz takririn hüâfında müzakere ediyoruz. Kabul ettiğimiz takrir şu idi : Hatta bende
nizde diğer arkadaşlarımızın imzaları var idi. Bize Avrupa'lüar proje vermişler. Efendüer 
verdikleri proje kabili kabul olmamakla beraber bizim murahhaslarımızla müzakere edüen 
mevad haricinde de birtakım mevad vardır. Evvel emirde bunları anlamak lâzımdır. Çünki 
biz burada herhangi bir arkadaşımızı her hangi bir mesele hakkmda dinlersek bunlar an
laşılmadıkça bir faide çıkmaz. Bir defa bunlar anlaşılmalıdır. İkinci defa murahhaslarımız 
Lozan'dan ayrıldığı zaman heyeti murahhasamızın mukabü olarak vermiş olduğu bü proje 
vardır ki Rauf Beyefendi bize burada madde okumuştur. Onu da bize vermelidüler. İki... 
Üçüncüsü de şudur efendüer. Heyeti Veküe gerek onların vermiş oldukları projeyi, gerek bi
zim heyeti murahhasamızın Lozan'dan ayrılırken onlara vermiş olduğu mukabü projeyi 
yanlış tercüme etmişlerdü. Ne düşünmüş ve ne hazulamışlardır? Bunu Meclise getirmedik
çe ve bunun üzerinde bü münakaşa etmedikçe bu müzakerenin altından çıkmak imkânı 
mevcut değüdü. İkincisi Heyeti Vekile burada bizden bü karar istemiyor. Yanlış yoldan yü
rüyorsunuz. Mesele sulh projesini kabul etmekliğimiz değüdü. Müzakereniz bunu anla
maktır. Eğer burada bü karar verüseniz yanlış adım atmış olursunuz. Efendüer yarın bun
lar hariçte duyulacaktır. Ne kadar hafi yaparsanız yapınız hepsi duyulacaktır. Soma mem
lekete fena bü zarar yapacaksınız. Bizden çıkacak şey karar mahiyetinde değüdü. Yalnız 
tenvü mahiyetüıdedü. Eğer tenvü mahiyetinde ise Hükümet hazırladığı mukabü projeyi ge-
tirmeU, ne Hükümet bu memeleketin hainidir, ne de Meclis. Hepsi de bu memleketin öz ve 
sadık evlâtlarıdır. Hepsi de bu memleketin istiklâlini bü saat evvel kurtarmak istiyor. Yal
nız bü mesele vardır. Yapmasa iyi olur. Belki Hükümet siyaset çevirmek için yapıyor. Fa
kat artık siyaset zamanı geçmiştir. Çünki mületin mukadderatım omuzlara almışız. Üç dört 
senelik yaptığımız işlerin hesabmı bu mület bizden soracaktır. Onun için biz her şeyden ha
berdar olacağız. Hükümet belki Mechsi Alinin haberi olmadan Lozan'da bü proje vermiştü. 
Hüâfı salâhiyet olarak. Bundan çeküıiyorlarsa çekinmesinler. Memleketin menafii âliyesini 
düşünmekten başka hiç bü vazüeleri yoktur. Biz her şeyden ziyade onların vicdanlarına 
hürmetkarız ve kendüerine itimat ederiz. Eğer bü hata olmuşsa açık söylesinler, yine anla
şırız. Mesele hepimize müteaüiktü. Çok rica ederim. Bizim asd düşüneceğimiz ve müzake
re edeceğimiz bu noktadır. Biz karar verecek değüiz. Biz tenvü vazüesiyle mükellefiz. Onla
rın düşündüğü bizimdü. Biz ün düşündüğümüz de onlarındır. Harp mi edeceğiz, sulh mü 
edeceğiz? Vaziyetimiz nedü? Ne yapdacaksa burada açık olarak görüşelim. Saatlerce dedim 
dedi, o şunu dedi, ben şunu dedim. Lüit Jorj şunu söyledi, böyle dedi Üe vakit geçümekten 
bü fayda hâsıl olmaz. Geçüdiğüniz vakitlere günahtır. Acele etmeyelim. Çok rica ederim. 
Heyeti Veküe hepimizi bu meselede işleyelim. Heyeti Veküe üç beş gün bize müsaade etsin
ler. Bunun üzerinde müzakere edelim. Herkes noktai nazarını söylesin. Bizi çok sıkmasın
lar. Fakat son sözüm şudur. Bizim kabul ettiğimiz takririn meali de şudur : Hükümetin ka-
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naati nedir? Projesi nedir? Oradan verüen mukabil proje nedir? Hepsini buraya getirsinler. 
Orada görüşemedikleri hangüeridir? O naktayı da görüşelim konuşalım, hissiyatımızı izhar 
edelim. Karar değil. Ne yapacaklarsa yapsınlar. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) - Heyeti Vekile içerisinde üim adamı ne gezer. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Beyefendiler; esas bozuk olunca onun üzerine konulacak 
bina çürük olur. Binaenaleyh müzakeratın esası çürüktür. Çürük olduğu için bu müzake
rat bir şey intaç etmez. Sebebi : 

Efendüer; bütün ület bü noktadadır. O da Meclisimiz icraî ve teşriî salâhiyeti haiz bir 
meclistü. Fakat Hükümetüniz âdeta kabine usulü veçhüe siyaset tedvü etmek istiyor. Ya
ni yaptığı projeyi bizden saklıyor. Bu da bü siyasettir. Fakat maalesef Meclisimizin bu gün
kü vaziyetiyle kabüi telif değüdir. Ben icraı salâhiyeti haiz olduğum halde böyle gizli olarak 
hükümetin değil, hükümetin etrafına toplanacak büyük bü zümrenin dahi yapacak oldu
ğu işden mes'uliyet kabul edemem. Ya şekli idareyi değiştüirsüıiz ve ya... 

Yapacak olduğu işden mesuliyet kabul edemem. Açıktır, ya şekli idareyi değiştirirsiniz, 
veyahut gelüsiniz buraya efendüer; devletlerden böyle bir proje aldık. Buna mukabü şöyle 
bü proje verdik. Bunu kabul etmedüer. Fakat biz kabul etmedik. Bu günkü vaziyet şudur. 
Buna karşı ittihaz ettiğimiz proje şundan ibarettir. Bu proje daüesinde hareket edelim mi, 
etmeyelim mi, diye bizden gelip rey alır, hükümet bunu yapmıyor. Diyer ki şimdi Maliye Ve
küi bey buraya gelip izahat verecek. Efendiler dün Rıza Nur Beyin izahatım dinledim. Öğ
rendiğim şeylerden fok fazla malumatım var. Okuduğum şeşlerden daha buraya evvelce 
Heyeti Veküe Reisi muhteremi veyahut murahhası arkadaşlarımızdan Hasan Beyefendi 
bunlar hakkmda mufassal malumat vermiş tü. Görüyorsunuz ki faidesiz bü takım aynı şey
leri burada tekrar ediyoruz. Bundan bü fayda hasd olmaz. Netice budur efendim. Hükümet 
bu günki vaziyet ne ise, balanız değişmiş olan mevaddı havi bü proje var eümizde, Proje 
versin. Biz mukabd şunu verdik ve bu gün de şunu vermek istiyoruz der. Gelü buraya, 
madde madde müzakere edüü. Bizden lâzım gelen veçheyi alır ve hükümet ona göre hare
ket eder. Ve alır. Açıkça Karaağaçla Musulu verüseniz müzakereye devam ederiz. Vermez
seniz bunun mutavassıt olması ihtimali de vardır. Onun için hükümet bize mukabü proje
yi, yani ihzar ettiği projeyi buraya getüü verir, bize. Bu proje maalesef basüması lâzım ge-
lüdi. Fakat basılmamıştır. 

Fakat gariptir efendüer, bizden saklanüan proje yarın verüdiği anda bütün Avrupa ga
zeteleri de yazacakur. Soma biz de burada icraî ve teşrü salâhiyet, haiz bir heyetiz. Onun 
için bu proje buraya gelü, madde madde müzakere edüü, ondan sonra Heyeti Veküeye lâ
zım gelen veçhe verüü. Onun üzerine yürür; kabul ettiğimiz şekü idarenin icabı budur. Eğer 
bu kabul edümez de gizü bü siyaset takip edilmek istenilirse ondan kimse mesuliyet kabul 
etmez. Efendder çünki mesele memleketin istiklâli. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Reisi) (Sivas) - Efendüer, arkadaşımız Durak bey, 
Ali Şükrü beyin üadelerinde bü noktayi imaya çalışıyorlar. Çok rica ediyorum. Zan ederim 
her şeyde asü bedeüzünmet lâzımdır, aksini söylemek için madde tasrih etmek lâzımdır. 
Efendiler şu kadar zamandır arkadaşlık ediyorum. Tekrar ediyorum. Hiç birinizden fazla 
değü fakat hiç büinizden eksekde, haysiyet ve şeref sahibi değiliz. Ne gizli bü şey yapmak 
istiyoruz ve ne de onu yapmak mecburiyetüıde olur da söylemeyiz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Rica ederim öyle bir şey söylemedim. Af edersiniz yanlış 
anladınız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Her şey açıktır sizce. Hiç bü teahhüt altına güme-
miştir. Hükümetiniz. Çünki giremez ünkânı yoktur. Serbestsiniz. Tehlikeleri söylüyoruz. Ya 
harp veya Sulh. Ali Şükrü bey hayır diyor. Bunun ortası da var diyor. EFendiler vaziyetin 
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hakikati budur. Ortadaki belkidir. Belki üzerine hükümet yürüyemez, dururuz. Altı ay hiç 
bü şey olmaz. Düyunu umumiyemizi harbe hasrederiz. Bilmem nemizi harbe hasrederiz. 
Bunlar nazariyedir. Şimdi tarif etmekle yapmak arasındaki mesafeyi müsaade ederseniz 
alimlik satüğıma hami etmeyiniz. Tecrübe üzerine bü şey arz etmek isterim. Bu âciz arka
daşınız da bu mületin sayesinde dört defa beynelmilel konferanslara iştüak etmiştir. Efen
diler, bü şeyi böyle oturup üade etmek bü şekli hendesi hattı müstakimdü. Fakat onun ma
halline getüip yapmak şekli hendesîde mikaptır. Aralarındaki fark bu kadar kolaydır. Çok 
söylemek benim de başımdan geçmiştü. Ondan başka sulh müzakeratmda evdeki pazarın 
çarşıya uymadğımn en celi ve bahü misali şöyle yapmak vardır. Burada düşünürsünüz, ta
şınırsınız. Şöyle manavra yapsak, masa basma oturdu mu karşınızdaki adam insanın tari
hini değiştüir. Onun için bu noktai nazardan düşünelim. Biz diyoruz ki Meclisin arzusu 
olarak heyeti murahhasamız geçen günki takrir veçhile mütehassıslarım dinleyecek, sizden 
karar istemiyoruz. Efendün, siz bize müsaade edeceksiniz. Böyle sulh aramak için (A ses
leri) paçamızdan tutup atarsınız sizi beğenmiyoruz dersiniz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Mudanya mukavelesi de böyle oldu. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Öyle olmadı öyle olmadı. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Öyle oldu; öyle oldu. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Şükrü bey arkadaşımız hükümetimiz haricinde müzakere olu
yor gibi bir söz söylediler. Ona cevap vermediniz. Lütfen ona cevap verirsiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) - Zan ederim buna dört gün cevap 
verdim. Sizin bümediğiniz ne bü müzakere, ne de bü gizli muahede ve ne de bü teahhut 
vardır, yani bundan iyi bü cevap ne olur? 

SIRRI BEY (İzmit) - Kabul ederiz Paşam. Mademki Heyeti Veküenüı malumaü haricin
de heyeti murahhasa bü tekhfte bulunmamıştır diyorsunuz. Neden heyeti murahhasanızın 
kararma muhalübü projeyi... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyrun rica ederim. Söylediklerimi anlama
dınız. Gizli bü muahhede yoktur diyorum. Heyeti murahhasamızın söylediğini siz de büi-
yorsunuz, biz de biliyoruz. Gizlidü, bizim konuştuğumuz gizlidir. 

SIRRI BEY (İzmit) - Hayır arkadaşım demek istiyorum ki... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Demek isteyenler anlamamışlar. Demek isteyenden 
anlayamazsınız. Açık söylenirse anlarsınız. Öyle şey olmadığını söyledim. İmadan anlamaz, 
taş kafa vardır. Açık sözle açık kalple anlar bu kafa. 

REİS - Efendim müzakerenin de kâfi olduğuna bü çok takrü vardır. Müsaade ederse
niz takrirleri okuyahm. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehü) - Ben usulü müzakerenin ademi kifayesi hakkında söyli-
yeceğim. 

ALİ RIZA BEY (Kars) - Heyeti Vekile Reisinden sual olarak ikinci arkadaşdan soma bü 
sual soracaktım. Usulü bilmediğime atfedin. 

REİS - Hayır, hayır öyle değü. 

ALİ RIZA BEY (Kars) - Belki de zühul olmuştur. İkinci defa çıktığında lütfen bana ce
vap versinler. Meselâ bu heyeti murahhasamız acele oraya gidecek ve sulh şartlarını tekrar 
edecek, bütün bu fikrimizi alt üst yapan bir iş varsa, o da, hükümetin bu işleri gayet gizli 
tutması ve bütün mahrem işlerden bizi haberdar etmemesidü. Lütfen buna cevap veriniz, 
mesela heyeti murahhasamız acele cevap vermeye veya onların teklüatını ütihak etmeğe 
mecbur mudur, ki bizi bu kadar sıkıyorsunuz? Orada sulhu tekarrür ettümek için bü ka-
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yit ve şarta tabi tutulmuş mudur? Acaba üç gün, beş gün yahut bü hafta için söz mü ver
mişsiniz ki... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Sizin kafanıza başka türlü ne güer. 

ALİ RIZA BEY (Kars) - O halde bu kadar acele etmeye sebep nedü? 

RAUF BEY (Devamla) - Ben burada sabahtan beri sorduğunuz sualin cevabım on de
fa söyledim. Hiç bü kayıt ve şarta tabi değildir, dedim. Orduyu yürütmek mecburiyetinde 
kalırız dedim. Daha ne istiyorsunuz. 

ALİ RIZA BEY (Kars) - Acele etmeğe sebep nedü? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Onu da kaç defa söyledim. Cıvıtırsınız, cıvıtırsınız de
dim (Gürültüler) İstanbul'da tutulamaz bü hale gelir. İstanbul'da öyle hadiseler olur ki Or
duyu yürüünek mecburiyetinde kalırsanız sulh tezahhur eder. 

ALİ RIZA BEY (Kars) - Öyle görüyoruz ki sulh talik edilmemiştü. Müzakere inkitaa uğ
ramıştır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Sulh teahhur etmiştü. 

AlÂ RIZA BEY (Kars) - Bu üadenizden anlaşılıyor ki; Sulh talik edilmemiştü. Müzake
re inkita etmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hayır efendün, Sulh teahhur etmiştü. 

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

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

ALİ RIZA BEY (Kars) - Soma bü de ikinci sualim, henüz cephede hakikaten Türk Or
dusunun, Türk efradının kazanmış olduğu muzaffer bü vaziyette heyeti murahhasamızda 
o muzafferiyeü idare ettiği helde son noktada, büden büe yelken bırakmasmdaki sebep ve 
hikmet nedü? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade ederseniz bunu arz ettim. Burada çıktım 
kürsüye. İsmet Paşa hazretlerinden evvel bu müzakere açılırken in tıka, yani müzakerenin 
devamı imkânının kalmadığı anlatıldıktan sonra heyeti murahhasamız hiçbü kaydı tazam-
mun etmemek üzere cihan efkârı umumiyesine bü söz söylemiştü. Hiçbü taahhüdü tazam-
mun etmez dedim. 

ALİ RIZA BEY (Kars) - Sonra efendim üçüncü sual. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Dördüncü olsun (Devam sesleri) 

ALİ RIZA BEY (Kars) - Efendün, dün arkadaşınım büisi buyurdular ki; Adliye müşavü -
lerinden bir kişi o işi müdafa etmek üzere bü arkadaş istüa etmiştir. Bu böyle olduğu gibi 
bendiniz de, işittiğime göre, heyeti murahhasamızın birisi velev eczasından büisi arıfüarı 
irtikâp etmiştir. Bü çok mühim esrarlarımızı götürmüştür. Belki haberin yok, götürmüş
tür. Acaba yelken bırakmamıza bunlar mı sebep olmuştur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendim, arkadaş yelken bırakmadık yelken şişiyor 
görüyorsunuz. Heyeti müşavere heyeti murahhasaya noktai nazarını açık serbest söyleye-
bümek... Efendün; yelkeni bırakmadık, yelken şişiyor. Çünkü yakında görüyorsunuz. Filân 
müşavü efendi arkadaşımız böle demiş doğru mudur? İsmet Paşa buna dün sarahaten ce
vap verdüer. Dediler ki, heyeti murahhasa ve müşavüler fikülerini söyleyebümelidü ki isti
fade edilsin. Müşavirlerden herhangi büi şöyle söylemiştir veyahut böyle demiştü, diye me
suliyet aranırsa müşavühğin mümtaz olan meziyeti kaybolur, dediler. Onun için müşavü
ler söyler, onunla amel etmek, etmemek meselesi heyeti murahhasamza aittir. 
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ALİ RIZA BEY (Kars) - Hali firari irtikâp eden hakkında malûmat veriniz. 

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

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Âdi şeyler onlar. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - İntihaptaki dirayeti gösterir. Yani hudut haricinde o firar 
keyfiyeti. 

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

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Efendim, şimdi müzakerenin kifayetine dair arkadaşlar 
bir takrir vermişler. Yani ne suretle müzakere edeceğiz. Bu teyayün etmeden usulü müza
kerenin kifayetine dair verüen takrir mahalline masruf değildir. Arkadaşlarımızın bundan 
evvel verdikleri takrirde heyeti murahhasa ne yaptıklarından bize hikâye etsin diye teklif 
yoktur. 

REİS - Takrirde böyle bir şey yoktur. 

YAHYA GALİP BEY (Devamla) - Bundan evvelki okunan takrir ve hatta müzakerenize 
sebebiyet veren takrirden bahsediyorum. Dün doktor Rıza Nur Beyi dinledik. Yukarıdan 
aşağı hikâye etti. Üç saat. Rica ederim dünkü hikâyesinde bilmediğiniz ne vardı? Heyeti 
murahhasa titizce hareket etmiş ki değü sizden gizlemek, âlemi matbuattan büe müzake
resini gizlememiş tir. Çünkü bize beyanatı gazetelerin verdiği malûmattan daha nakısdır. 
Gazeteler ondan fazla malûmat vermiştir. Şimdi Hasan Bey mesaili maliyeden bahsedecek, 
o da onun aynıdır. Biz diyoruz ki arkadaşlarımızdan bir kaçı diyorki Heyeti Veküenin tan
zim ettiği proje üzerine müzakere edelim ve bunun üzerine müzakere cereyan etsin. Bu pro
je bizim elimize geldiği gibi daha proje elimizden çıkmadığı halde Avrupa gazeteleri yazacak
tır. Çünkü bu projeyi aldıktan soma içine ya bez saracağız ya peynir saracağız, yahut biri-
nisen ihsan edeceğiz. Sen de oku diye. Bunun ortasım bulalım efendiler Mesele mühimdir. 
Avrupa'da bir meseleyi müzakere ediyoruz. Gazetelerden mahrem değü halktan mahrem 
değü. Bugün en mühim bir mesele müzakere edeceğiz. Hangisi kabul olunacak, hangisi ka
bul olunmayacak. BUmiyorum. Heyeti Celüe diyorki gayrı kabüi kabuldür bu proje. Kabü 
olan bu projeyi ihzar etmiş midir? Etmişse nerededir? Heyeti Vekile iki meseleyi bizden is
tiyor. Biri mesaili maliye, diğeri şerefe taaüûk eden mesele. Bu iki mesele hariç olduğu hal
de hangisini kabul etmişler? Şimdi ikisinden birisini, biz hangisini kabul edeceğiz? Kabul 
ettikleri bir şeyi getirsinler mahremiyeti nasü muhafaza edilecektir? Onu da bilmem, kor
karak istiyorum. Affınıza mağruren söylüyorum. Fransız'larla akdedüen itüâfnameyi evvel
ce tekarrür ettirdik. Onun üzerine müzakere intaç edüdi. Resmî kabul bir merasim olarak 
ifa edüdi. Bu da böyle yapılamaz mı? Ben diyorum iki ciheti nazarı dikkate almaksızuı ih
zar ettikleri projeyi burada göstersinler, anlayalım. Fakat bunun mahremiyetini nasü yapa
cağız? Onu da bilmiyorum. 

REİS - Efendim müsaade ederseniz takrirleri okuyalım. 

Riyaseti Celileye 

Sulh meselesi için üç gündür Heyeti Umumiyede müzakere cereyan ediyor. Aylarca 
müzakere olsa yine bir netice istihsal olunamayacağı emsali adidesiyle müsbittir. Bendeni
zin itikadıma kalırsa Lozan Konferansanduı verüen projeye mukabil Heyeti Veküece müte-
savver olan mukabü proje tanzim olunarak Heyeü Umumiyeye ita olunduktan sonra işbu 
projeler üzerinde madde madde müzakerat icra ve ittihazı karar olunarak neticei mukarre-
ratın Heyeü Vekileye tebliği lâzımdır. Mukabü proje meydanda olmadığı halde murahhas
ların izahatiyle ittihazı mukarrerat olunmak mümkün değüdir. Evvelce murahhaslardan 
izahat alınmasına karar verilmiş olması, mukabil projenin Büyük Mület Meclisince tetkiki
ne bir mâni teşkü edemez ve öyle izahat üzerine hiç bir karar ittihaz olunamaz. Böyle ha-
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yat ve mematımıza taalluk eden bu misillu mevaddı mühimmede isticali müstelzim hirmen-
dır. Mahaza Teşkilâtı Esasiye Kanunun yedinci maddesi mucibince sulh akdi ancak Büyük 
Millet Meclisine ait olduğundan lâyıkiyle tetkikat icra ve mukabil proje tashih ve tasvip 
olunmak üzere projenin Heyeti Umumiyeye itasiyle madde bemadde müzakere icra ve mu
karrerat ittihaz olunmasını teklif eylerim. 

3 Mart 1339 

Karahisarı Şarki 

Mustafa 

Riyaseti Celileye 

Usulü müzakere hakkındaki müzakere kâfidir. Heyeti Vekiîenin hazırladığı mukabil 
projenin hemen azalara yazdırılmasını veyahut tabı ile tevzii, ondan sonra fasıl fasıl müza
keresine devam edilen mesail hakkında murahhaslardan başka müşavir mütehassısların 
dinlenmesini teklif eylerim. 

3 Mart 1339 

Karahisarısahip 

Mehmet Şükrü 

Riyaseti CeliJeye 

Müzakere hakkında verilmiş bir kararımız vardır. O karar dairesinde murahhaslarımız 
henüz istima edilmemiştir. 

Muta karara ittibaı ve murahhasların istimaından soma icabederse eşkali müzakere
nin takarrür ettirilmesini teklif eylerim. 

Sar u han 

Hasan Avni 

Riyaseti Celileye 

Muahhedei Sulhiyenin üç yüz kırk küsur aza ile müzakere edilerek ret veya kabulüne 
karar vermenin imkânı müştereki tahakkuk etmekte olduğundan Heyeti Vekiîenin itimat 
meselesi mevzubahis edilerek akdi sulh için itimadı haiz bir Heyeti Vekiîenin intihap veya
hut Heyeti hazıraya itimat buyrulmasını teklif eylerim. 

3 Mart 1339 

Trabzon 

Hafız Mehmet 

Riyaseti Celileye 

Müzakere edilen mevaddı müteferrika hayaümıza ve bütün mevcudiyetimize taallûk 
eylemesi hasebiyle her bir fasıl hakkında heyeti murahhasamız tarafından verilecek izaha
tı müteakip hatipler mütalâlarını beyan ve neticeye raptedildikten sonra diğer fasla geçile
rek müzakerenin bu suretle cereyan eylemesini teklif eyleriz. 

Mart 1339 

Malatya Mersin 

Sıtkı Ziya 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilece mukabil bir proje ihzar ve esasmm Meclisi Âliye arz edildiği Rauf Beye
fendi tarafından beyan ve neticei müzakerede bu projeye Melisi Âlinin ıttılaı tabiî olacağına 
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nazaran her fasıl üzerinde Meclisi Âlinin icrayı müzakere ve izharı kanaat etmesi icabetme-
yeceğine ve azayı kiramın hakkı mütalâa ve kanaatini mütehassısların beyanatından ve 
mukabil projenin Meclisi Âliye arzından sonra istimal edebileceğine binaen muahhedenin 
Heyeti Umumiyesi hakkındaki umumi müzakerenin mütehassısların beyanatı netcesine ve 
mukabil projenin arzına talikim ve mütehassısları istimaına devam olunmasını teklif eyle
rim. 

Muş 

Abdulgani 

Riyaseti Celileye 

Heyeti murahhasamız Avrupa'dan gelirken Avrupalılar ellerine şu kitabı vermişler. Bu
rada Heyeti Vekile bu kitabın içinden işimize yarayanı aldılar. Diğerlerini attılar. İşte bu
gün Meclisimizde müzakereye zemin olabilen ancak Heyeti Vekilenin bittefrik tespit ettik
leri kısımdır. Binaenaleyh mevaddı müsbitei mezkûrenin Heyeti Vekilece Meclise tevdiini ve 
müzakerinin bunun üzerine yapılmasını teklü eylerim. 

2 Mart 1339 

Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS - Efendim takrüleri icmal edeyim. Şu takrü usul meselesi tahtında mukabil pro
je hakkmda Heyeti Celiîe malûmattar olduktan sonra müzakerenin ve münakaşanın deva
mı müsaade ederseniz bundan sonra Heyeti Murahhasaya dahü olan arkadaşınız da bura
da malûmat verdikleri zaman Heyeti Veküe tarafından tabı ve tevzi edüen bu muahede ki
tabı yanlış tercüme edümiştü. Evvelâ buraya gelen murahhaslarımız yahut müşavirlerimiz 
söyliyeceği emvaddı tashih etsinler. Tercüme hatasını bü. İkinci müsaade ederseniz o mad
de hakkında mukabil projeleri nedü? Evvelâ onları müzakere ederiz. Sonra o fasd hakkın
da müzakere edilsin, yani malumat versin. Yani isterseniz bundan sonra müzakere devam 
ederken heyeti murahhasadan veyahut müşavirlerden gelen beyler, evvelâ tercüme hatası
nı tashih ettikten soma o fasla ait olan mukabü proje ne ise o madde tay edilecek, yahut 
yerine başka büisi konacak. Onları da söylesin. Ondan sonra faslın heyeti umumiyesi hak
kmda ve netice hakkmda büyük müzakereye devam ederiz. İkinci mesele birinci defa kabul 
ettiğimiz karara göre tekmü heyeü murahhasa malumat verdikten soma Heyeü Celüe mü
zakere edecektir. Bazı arkadaşımız diyorlar ki hayır her murahhas hangi fasıl hakkında ve
yahut iki fasü hakkmda malumat verdikten sonra müzakere edelim. Bir şey arz edeyim. Ev
velki usul üzerine kabul ettiğiniz müzakere ki yedi arkadaş söz almıştır. Şündi böyle her 
murahhas söyledikçe tabu bu arkadaşların sözleri mahfuz olması, söz alacak olanların da... 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) - Abesle iştigal paşam. Şu takrülere ait olan kısım eğer 
tasvip ederseniz evvelâ şu kitapta tercüme hatalarını tashih ettikten soma mütalaalarını 
söylesinler (Çok muvafık sesleri) 

DURAK BEY (Erzurum) - Evvelce söz alanların sözleri mahfuzdur. Eğer bu meseleyi ka
bul ediyorsanız Hafız Mehmet Beyin takriri esasen müzakerenin küayeti hakkındadır. Yani 
bitüelim diyor. Hükümete itimat etmiyelim diyor. Esasen Heyeti Celileniz... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Arkadaşlar; biz buraya memleketin düveli itilâfıye her 
büimiz birer yerden intihap edüip geldik ve içimizden bü Heyeti Veküe ayırdık. Bunlara iti
mat ettiğimiz için ayırdık. Fakat olabilü ki bü çok zaman geçtikten sonra bu Heyeti Veküe
nin bü kısmını azil tebdü etmek muvafıktır. Yalnız bunlar mevcut oldukça bunlara karşı 
itimadımız zarurîdü. Bü Heyeti Veküeye itimadımız yoksa onu yerinde tutmak menafü 
memlete mugayüdir. Tuttuktan sonra da itimat etmemek yine menafii memlekete mugayü-
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dir. Heyeti Vekile bir muahhedeyi sulhiye ile karşımıza geldi. Bu muahhedei sulhiyenin bir 
ciheti iyidir, bir ciheti fenadır. Bu ciheti şayanı kabuldür. Şu ciheti şayanı kabul değildir. 
Efendiler bu mesele nispî bir meseledü. Ben vaziyeti siyasiye, vaziyeti askeriye ve vaziyeü 
maliyeme nazaran şu muahede şayanı kabuldür veyahut değildir diyeceğim. Erkânı Harbi-
yei Umumiye Reisi gelip bana bütün vaziyeti askeriyeyi izah etmedikçe ben şu muahhedei 
sulhiyeye iyi veya fenadır diyemiyeceğim. Keza ahvali maliyemizi bileceğim. Ona göre mu
ahedenin bu cihetini kabul edip etmemek lâzım geldiğine karar vereceğim. Kezalik vaziyeti 
askeriyeyi dahi bu suretle bilmekliğim lâzım gelir. Eğer ben bugün dünyaya hâkim bü va
ziyette olduğumu anlarsam ne bu muahedei sulhiyeyi anlarım ve ne de hükümetin verdiği 
kararı isterim. O vakit ben garbî Trakya'ya gitmek isterim. İsterim ki Bağdat'a gideyim. Be
nim vaziyeti askeriye ve maliye hakkında vukufu kâmüem olmalı ki ben bunun için bura
da rey verebilmeliyim. Yoksa verdiğim reyde isabet olmaz. Şimdi bize karşı gerek Erkânı 
Harbiyei Umumiye ve gerek Maliye Vekili 330 kişi arasında bütün veziyeti askeriyeyi izah 
edebilir mi? Ederse doğru olur mu? 

NECATİ EFENDİ (Lâzistan) - Bendeniz de söz istiyorum. Bu husus şayanı müzakere
dir. 

REİS - Hayır efendim. Hafız Bey takrüini izah ediyor. Müzakere yoktur. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Efendiler, şimdiye kadar mevcut olan devletlerin bü 
çok tecaribi neticesinde hasü olmuş eşkâl ve vaziyet haricine çıkarak bü muahhedei sulhi
ye müzakeresini 340 kişi üe bilmüzakere ret ve kabulüne dair karar vermekliğimiz doğru 
değildü. Bunun fenalığını bizden evvel görmüş mületlerin, devletlerin ahvaliyle sabittü. Bi
zim dahi bugünkü vaziyetimiz buna delüdir. Burada cereyan eden böyle mühim bü müza
kere esnasında her türlü ahvali askeriyemizi burada izah etmek, ahvali maliyemiz hakkm
da tamamiyle malumat almak doğru değildü. Bunu ancak on kişi, yünü kişi, eğer az ise 
bunlara on kişi daha Uâve edelim. Bunlara salâhiyet verelim. Bunlar muahedei Sulhiyeyi 
müzakere ve tetkik etsinler. Veyahut Heyeti Vekileye itimadımız yoktur diyelim, isüfa ede
lim. Benim fikrim budur. 

REİS - Efendün Hafız Mehmet Beyin takrüinden bendenizin anladığım ve izahatından 
anladığım bu meseleyi burada müzakere etmiyelim, kâfidir. Halbuki bendenizin anladığıma 
göre Heyeti Celile bu meselenin daha müzakeresine yeni başlamıştır. Kendilerinin buyur
dukları gibi malumat almak ise Heyeti Celilenizrn kabul ettiği takrirle karar verilmiştir. He
yeti muralıhasayı dinledikten soma Heyeti Veküeden ayrıca sualler vardır. Onlar da dinle
necek. Binaenaleyh bendeniz bundan müzakerenin ademi küayesi manasını çıkarmıyorum. 
Eğer müzekerinin küayetini kabul ediyorsanız lütfen ellerinizi kaldırınız. Kabul edilmemiş
tü. Şu halde müzakereye devam edebilüiz. Binaenaleyh söz beyindir. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Paşa Hazretleri, takrirleri reye koyunuz. Bu mecburidü. 

ABDULLAH EFENDİ (Bolu) - Zatı âliniz takrüleri hulâsa ediniz. O hülâsa üzerine reye 
koymanız icabeder. 

REİS - Pekâlâ efendim takrüleri reye koyacağım. 

Buraya heyeti murahhasadan izahat vermek üzere gelecek murahhaslar izahat verü-
ken evvelâ bize tevdi ettikleri muahededeki tercüme hatasım söyliyecekler, ondan sonra 
mukabil projeyi okuyacaklar. Yani o fasla ait proje neden ibaret, hangi maddeyi tay ve han
gi maddeyi kabul edeceklerini malumat verecekler. Ondan sonra izahat verecekler. Müza
kerenin bu yolda cereyanını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Bu tarzda kabul edümiştü. 
Söz Hasan Beyindü. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Paşa Hazretleri, benim takririmi reye koymadınız. 
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SITKI BEY (Malatya) - Verilen takriri bir defa reye koyunuz. Ondan sonra Hasan Beyi 
dinleyelim. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - Ne zaman tashih edecekler. 

HASAN BEY (Trabzon) - Ben ibareyi okuyamam. Hükümetin ve heyeti murahhasanın 
düşünüldüğünü söylerim. İbare okuyamam. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Nasıl okuyamazsın. Verilen karar mucibince okuyacak 
kim ise o gelsin. 

REİS - Hasan Bey Heyeti Celilenin kararı vardır. 

HASAN BEY (Trabzon) - Benim elimde birşey yoktur. Nasıl okuyayım. 

Efendiler muahedei sulhiye projesine dahil olan mesailin bendeniz tarafından izah edil
mesi lâzım gelen aksamı, mesaili maliye ve iktisadiyedir. Heyeti Celilenizce mütalaa buyru-
lan mukabil teklif projesinin 45 nci maddesinde mesaili maliye başlar. Konferans mesaisi
ne ait mesaili maliye ve iktisadiye şöyle bir taksime uğrar. Mesaili maliyeden deyince evve
lâ düyunu umumiye mesaili, ikinci mesele işgali askeri mesaili ki şimdi mevcut değildir, 
çıkmıştır. Bir de mesaili maliyeye müteferri olan mevadı müteferrika. Mesaili maliyenin hu
dudu esasiyesi şudur. Düyunu umumiye mesaili Düyunu Umumiyei Osmaniyenin sureti 
taksimi ve kimler arasında taksim edileceği, hangi deyn taksim edileceği, hangi esasa göre 
taksim edileceği - hangi deyn deyince hangi taraftan tediye edileceği demektir - Meseleleri
dir. Düyunu umumiyei idariye mesailinin tarihçesini yapmakta bir fayda yoktur. Meselenin 
son safhalarına gelmek ve meseleyi hülâsa etmek daha doğrudur. İlt defa geldiğim zaman 
bu meseleyi Heyeti Âliyelerine teferruatı hakkında uzun uzadıya arz etnüştim. Şimdi onla
rı izaha hacet yoktur. 

Taksimi düyun iki safha gösteriyor. Birisi Balkanharbini müteakip o zamanki Osman
lı devletinde husule gelen tebeddülatı arziyeye binaen mevcut düyunun alâkadar memle
ketler arasında taksimi. İkinci safha hargi umumiyi müteakip husule gelen tahavvülatı ar-
ziyenin istilzam ettiği taksim düyun meselesidir. 45 inci madde bunları beyan ediyor. Bida
yetteki noktai nazarımıza göre bu birinci düyuna dahil olması iktiza eden bir mesele idi. O 
da bundan kırk beş sene evvel Berlin muahedesiyle ayrılmış olan hissei düyunun bu tak
sim esnasında nazarı itibare alınması ve o hissei düyunun alâkadar olan memleketlere 
yüklenihnesi idi. Taksimi düyun hesabında ihtilaflı olduğumuz şeyleıden birisi de bu idi. 
Neticede bu meselenin arzumuz dairesinde halli imkânı olmamıştır. Sebebini arz edeyim. 
Berlin kongresinin Balkan devletlerine ayrılan bir kısım ki Babı Aliye mikdarı tebliğ edilmiş 
idi. Bu (1877) tarihinde vaki olan vaziyet o zaman daha Osmanlı memleketinde düyunu 
umumiye idaresi mevcut değil idi. Berlin kongresini müteakip bir iflas vaki olmuştur. Bu 
iflas neticesinde yapılan bir konkordato bir tesfiyei düyun ona sendika derler, öyle bir ma
sa yapılmış, tesviyei düyun yapılmış. Bunun kiminde yüzde dört, kiminde yüzde otuz bit-
tenzil düyunu umumiye idaresi meydana gelmiş ve (A, B, S) tertiplerinin de miktarı ve ak
samı muhtelifesi tespit edilmiş idi. Bu tesviyei düyun ve iflası, Berlin kongresinin Balkan 
hükümetlerine ayırmış olduğu bir hisse olmak itibariyle nazarı itibare alamayacağız ve o 
devletlerin hiç biri kırk beş sene evvel yapılmış projeyi yeniden kabul etmiyeceklerini sara
haten söylediler ve kabul etmediler. Bizim için de Berlin Konferansının ayırdığı hisseler me
selesi mesaili esasiyeden değil idi...ve kısmen tesviyei düyun muamelesi Berlin Konferansı
nın ayırdığı hisseler üzerinde de hukukan haizi tesir olması lâzım gelirdi. Taksim cetveline 
bunu ithal ettiremedik. Fakat büsbütün bu mütalaalarımızdan da vaz geçmedik. Bir vazi
yet hasıl olmamak için muahedeye bir madde rapt ettik, türkiye Berlin Konferansı ile Bal
kan devletlerine ayrılan hisselerin kendilerine tevdü için verilen hakkm istifasından bu de
fa dahi vaz geçmediğini ve bu hakkından her fırsatta istifade etmek istediği, bunu biz be-
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yanname raptı suretiyle bu babtaki mütalaamızı muvafakat etmek şeklini ihtiyar etti. İkin
ci safha içerisinde, yani birinci safhai taksimde mütebakisi itibariyle bu kırk beşinci mad
denin ruhuna muhalif değildi. 1912'de mevcut olan düyun Balkan devletleriyle Türkiye 
arasında taksim edilecek ve muahedenin meriyetüıe vaz edildiğinden itibaren mürettebatı 
seneviyeleri o memleketler hesabma işleyeceklerdir. Bu mürettebanı seneviyelerin tedavül
de kalanların suveri sairesi hakkında ayrıca maddeler mevcuttur. 45 inci madde hututu 
esasiyesinin bu esas dairesende kabul edilmiş ve kabul edilmesi icabeden bir maddedir. 
Taksimi düyun tatbikata iki suretle mevzubahistir. Deynin mürettebatı seneviyesi her han
gi bir esas dairesinde alâkadar olan devletler beyninde veyahut mürettebatı seneviyeye te
baan deynin resülmali sermayei itibarisi de ayrıca deyne dahd olur. Uzun uzadıya müna
kaşayı mucip olmuş, biz yalnız mürettebatı seneviyeyi değü müstekil bü deyn sahibi olmak 
ve herkesle alâkamızı füliyat üzerüıde yani şekü üzerüıde kesmiş olmak için deynin serma
yei aslîsini dahi yekûna koydurmak için ısrarda bulunduk. Bu noktai nazarımız kabul edil
miştir. Nail bü şekilde kabul edilmiş projede bunu itham edecek şekü koymuşuzdur. Yal
nız düyunu Osmaniyenin sermayei itibarisini teşkü için bu taksim edüdiği gibi bunun eş
kalini terviç için behemahal bü komisyonun toplanması ve bu komisyon mevkii meriyete 
konduktan üç ay soma nihayet bir sene sonra vazüesini fiüen ikmal etmesi ve ikmal etme
diği takdüde Türkiye'nin deyn için resen ve müştekiden yeni esham ve tahvilât çıkarmak 
salâhiyetini haiz bulunduğunu ihüva eder madde koynam şartiyle bu şeküdeki maddeyi de 
tashih ediyoruz. Alelumum düyun mesaüinde noktai nazar ve davamız şudur. Türkiye Os
manlı İmparatorluğunun mabaadı değddü. Temadisi değüdü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Ya nedü? 

HASAN BEY (Devamla) - İnkisam etmiş bü imparatorluğun haleflerinden büisidü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Babamızı neye inkâr ediyorsunuz? 

HASAN BEY (Devamla) - İnkâr etmiyoruz. Babamız olduğuna nazaran yalnız oğlu biz 
değüiz. Bizden başka evlâtları da vardır. Binaenaleyh vefat etmiş ve bü çok evlâüar bırak
mış bü babanm emlâki hakkmda tesviyei düyunu karşısındayız. Gerek deyni ve gerek ala
cağı. Şunu arz edeyim ki bu tez muhasımlarımız tarafından kabul edilmiş değüdü. Onlar 
bizi daha ziyade Osmanlı İmparatorluğunun yegâne vârisi ve onun temadisi şeklinde gör
mek istemektedü ve teklifleri de daima o şekü dairesinde yapmışlardır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Fark var mıdır ben anhyamıyorum. 

HASAN BEY (Devamla) - Esaslı fark vardır. Tatbikatta gösterüiz. Binaenaleyh düyunun 
sermayei itibarisi taksim eden 46 ncı maddede sayam kabul olmayacak bü şey kalmamış
tır ve zaten bu muahede muhtasaran bu şeküde lehimize oluyor. Sermayei itibarînin taksi
minden doğacak olan müşkilât diğer hissedarlar için yapılacak işlerin teferruatma geçme
yelim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşefür) - Surette tashih ediniz ki yazacağız. 

HASAN BEY (Devamla) - Evvelâ kırk ikinci, kırk beşinci maddede bü şey vardır ki onu 
çıkarmak lâzımdır. Tay edümiştü. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Kırk beşinci maddeyi oku; 

HASAN BEY (Devamla) - Bana bütün maddeleri her kelimeyi ayrı ayrı okutacak mısı
nız? Böyle başa çıkmaz. Kırk beşinci maddedeki tashihat 19 uncu sahüede ikinci satır ve 
beşinci maddede (Kuyudu ihtüaziye) kaydını tay ediyoruz. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehü) - O halde düyunu umumiyei Osmaniyenin teahhudat se-
neviyesini okumuyorsunuz. 

HASAN BEY (Devamla) - Bunlar ayrı, ayrı şeylerdü. Hem teahhudatı seneviyenin itiba
rı mevcuttur. Hem de sermayei itibariyi istediğimiz şekilde tefrik için de müstekülen ayrıca 
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koymuşuzdur. Ve onun tahsisatını ayrıca okuyacağım. İrae edilmediği ve gerek gösterilen 
karışıklıklar kifayet etmediği takdirde tarzı tediyesi hakkmda ihtilâf zuhur eylediğinden iba
rettir. Orada bir (gerek) ister. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Canım Paşam şunu baştan aşağı okusanıza. 

HASAN BEY (Devamla) - Okuyorum efendim. Bu madde şu şekilde oluyor. Karışıklık
lar irae edilmediği takdirde gerek gösterilen karşüıkların kifayeti ve gerek tediyesi hakkın
da ihtilâf her alâkadar devlet veyahut bu babda düyunu umumiyei Osmaniye hamilleri bu
lunanlar... (Düyunu umumiye idaresi) tay edilmiştir. Vemiyeti Akvam tarafından bir lâyiha 
çıkarılmıştır. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüşhane) - (Lehlerine Türkiye'den arazi ikraz 
edüen) cümlesi de üâve edümiştir. 

HASAN BEY (Devamla) - Sonra 52 nci maddede uhdesine bırakılmış olan nüshalardan 
(hiç bir veçhile) kaydı ilâve etmek lâzımdır. 

REİS - Yani 46 nci madde tay edilecek tashihi okuyor. 

HASAN BEY (Devamla) - Tashih efendim. Alâkadar hükümetler her birine isabet eden 
teahhüdatı seneviyeden hissesini taksim etmesi hususuna halel gelmeksizin düyunu umu
miye idaresinin sermayei itibarisi alâkadar devletler tarafından işbu muahedenin mevkii 
meriyete vazından sonra nihayet üç ay sonra taksimine ibtidar olunacak. Bu taksimat key
fiyeti aynı tarihten itibaren on iki ayda ikmal edilmiş olacaktır. 

REİS - Efendim 46 nci maddenin başında beşinci satırın nihayetinden taksim oluna
bilir kadar tay ve bunun yerine şu şekil kaim oluyor. Söylüyorum efendim yazınız. "Düyu
nu umumiye meclisinin 51 inci maddede muharrer şerait dairesinde alâkadar hükümetten 
her büine isabet eden teahhüdatı seneviye hissesini taksim etmesi hususuna halel gelmek
sizin düyunu umumiyei Osmaniyenin sermayei itibarisi alâkadar devletler arasında işbu 
muahedenin mevkü meriyete vazından itibaren nihayet üç ay zarfında taksimine ibtidar 
olunacak ve taksim keyfiyeti aynı tarihten itibaren (12) ay zarfında icra edilmiş bulunacak
tır" ondan sonra bu taksim için kabul edümiş olan. Balkan muahedede mevcuttur, yazma
yınız. 

Nihayet en son satırında isabet eden hisselerin tediyesi istikraz ve avans faslı hazırın 
ahkâmı nazarı itibare alınarak yapılacaktır. Sonra maddenin ek sabrında isabet eden his
seleri tekasiti seneviyenin taksimi için kabul edilmiş olan nisbetlere göre (mürettebatı se-
neviyeden isabet eden hisselerin tediyesi sermaye taksimine müteallik ahkâmı sahteden do
layı telif edilemeyecektü. Bu kısım tay edüecektü) "Bunun yerine her devlete mürettebatı 
seneviyeden isabet eden hisselerin tediyesi sermaye taksimine müteallik hisseleri ahkâmı 
salüeden dolayı telü edüemeyecektir." 

HASAN BEY (Devamla) - Karşılıkları kâfi gelmediği takdüde yeniden aksamı varidattan 
teminat verilmesi aksamını ihtiva ediyor. 

REİS - Kırk yedinci madde kamilen tay. Şimdi bu iki madde hakkmda malumat vere
cektü. 

HASAN BEY (Devamla) - Kırk yedinci maddeyi tay ediyoruz. Kırk yedinci maddenin is
tihdaf ettiği badettaksim Türkiye'nin hissesine isabet edecek olan hisseden tediyesi serma
ye taksimine müteallik ahkâmı salüeden dolayı telü edilemeyecektü. 

Birisi düyunu umumiye idaresinin tesisine esas olan istikrazı salife vardır. Bunların ne 
suretle tespit edileceğine daü esas mesele üe alâkadar. Frankla mı, Osmanlı parasiyle nü 
tediye edeceğiz diye mühim bü mesele vardır. Onunla alâkadar görüyoruz. Çünki bü kaç 
kısımdan mürekkeptir. İtmam etmek mucburiyetini tahmü ediyor. Bu mesele düyunu 
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umumiyenln bakiyesini ne suretle taksim. İkinci kısım istikrazat ki düyunu umumiye ida
resinin teşkilinden sonra yapdan isükrazat bunun fenalığı düyunu umumiye idaresinin te
sisi, bunlardır. Bunun için devlet temşiyet, idare, cibayetini düyunu umumiye idaresine 
vermek şartiyle bir mukavele yapmıştır. Binaenaleyh bu kısım düyun için yeniden teminat 
vermeye devletin mecburiyeti yoktur. Temin edilen istikrazlar bakiyesi o da düyunu mütte
hide ve demiryolları bir teahhüt almak mecburiyeti yoktur. Saniyen buradaki teahhüt usu-
sî varidat mukavelatında şayet verüen karşüık senedeki varidata kifayet etmiyecek olursa 
mütebakisinin varidatı devletten ikmali zaten muahedet iktizasındandır. Binaenaleyh teah
hüt esnasmda mevcut iken buraya ayrıca bir teahhüt almak lüzumu yoktur. Gösterüen 
karşdıklarm baddettaksit düyunu umumiyeye verilecek... Merbut olması itibariyle kırk ye
dinci maddenin tayyı icabeder. Halbuki orada devletin varidatından ikmali meşruttur. Bu 
ikisi arasında fark vardu. Vaziyeti hukukiyesinin böyle olması icabeder ve esasen mesele 
bakiyei düyunumuzun tarzı tesviyesine tealluku itibariyle ve onun da saniyen buradaki te
ahhüt hususî varidat, ademi kifayetindedir. İtiraf etmek mecburiyetindeyiz ki hamiller na
mına düyun... 

REİS - Mukabil proje. 

HASAN BEY (Devamla) - Yani orada da kabul etmemşizdir. Şimdi de kabul etmiyoruz. 
Mukabü proje verirken çıkararak veriyoruz. Kırk sekizinci maddenin metnindeki tebeddıi-
lat bir kere. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bunu nasıl anladınız. 

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

REİS - Mütekabü projedir. Bizim tay ettiğimiz. 

HASAN BEY (Devamla) - ... Haiz olarak onlar namına bizimle bağlanmaya salâhiyattar 
değillerdir. Müracaatlarını... mütekabü bir teahhüt almalarına hakkı kanunüeri yoktur. Be
nim kendi kanaatim böyledir. Diyoruz ki böyle tediye etmek istiyoruz. Onlar efradın vekâ
leti şahsiyesini haiz olarak bağlanmaya salâhiyettar değüiz. Hamüler namına düyunu umu-
miyenin bakiyesinin tarzı tesviyesi olacağına dair mukabü tarafın müessirîeriyle hamülerin 
vekillerine doğrudan doğruya hal etmiştir. Bu gün bu mesele muhik bir meseledir. Bunun 
emsali vardır. Sizden evvel başka memleketlerde geçmiştir. Romanya geçmiştir. Bulgaris
tan geçmiştir, İspanya geçmiştir. Fakat her biri bu meseleyi hamüleriyle doğrudan doğru
ya hal etmişlerdir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Kimler? 

HASAN BEY (Devamla) - Murahhaslar. Onlar diyorlar ki bu muhik meseledir. Sizni... 
Hal etmişlerdir. Siz de bu yolu takip etmek mecburiyetindesiniz. Siz de burada düyunu 
umumiye namına bakiyei deyninizi istikraz şeraiti hüâfına olarak şu veya bu para üe tedi
ye edebilirsiniz diye bir teahhüt alamayız. Binaenaleyh bu meseleyi ayrıca hal etmek mec
buriyetindeyiz. Bunu hal edebilmek için elimiz ayağımız serbest olmalıdır. Binaenaleyh 
şimdi buna bir teahhüt alacak olursak üeride bir ( ) geleceğiz deride birinci lahika mer
but onu kabul edecek olursak bunu kabul etmiş oluruz. Bunları çıkarıyoruz ki bu pazarlı
ğı tarafeynin menafii üzere serbestçe hal edebUelim. 48, 45, 46 ncı maddelerde mezkûr te-
ahhudatı seneviyenin benveçhi ati vukubulacaktır. Teahhudatı seneviyenin yerine düyunu 
umumiye demişizdir. Fakat bu sonra kabul edümiştir. Balkan devletleriyle Türkiye arasın
da taksim edilecek olan düyunu kast ediyorum. 2l inçi sahifede. Saniyen bunu taksimden 
sonra Türkiye'nin uhdesinde kalan, Türkiye'nin değü Osmanlı İmparatorluğu uhdesinde 
kalan kelimesi olmak lâzım gelir. Devleti Osmaniyenin düyunu umumiyesi harbi umumî ni
hayetine kadar yaşıyordu. Binaenaleyh bu tashihattan katı nazar 48 inci maddede bir şey 
yoktur. 
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HAKKI BEY (Van) - 48 inci maddenin birinci satırını lütfen okur musunuz& 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Harbi umumî esnasmda yapılan istikrazlar... ilâve et. 

HASAN BEY (Devamla) - Onlara geleceğim efendim. 

HAKKI BEY (Van) - 46 ncı madde mezkûr. 

HASAN BEY (Devamla) - Aynen ibareler. Bendeniz zan ediyorum ki hükümet mukabil 
ne vermek istiyorsa matbaaya verip tevzi etmek lâzım gelir. Burada ibare okumakla bir şey 
çıkmaz. Bunun izahatını böyle veririm. Fakat mademki izahatın ibarenin tashihiyle vavma, 
mimine kadar izahatım teferruaüyle vakanın künhüne varıncaya kadar burada arzına lü
zum kalmıştır. 

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

DURAK BEY (Erzurum) - Beyanatını ikmal etsin ondan soma. 

HASAN BEY (Devamla) - Saniyen iki şekü taksimi de böyle bırakıyoruz. Yalnız 49 un
cu madde olarak bir madde üâve ediyoruz. Yani 1914 düyunu, 1918 düyunu deyince ara
ya giren şunlardır. Evrakı nakdiye birinci derecededir. İsükrazı dahdî ikinci derecededir. 
Bir duyünü müteveccihe dediğimiz tekâlifi harbiye mazbata bedelleri vesaiti nakliye maz
bata bedelleri diye ortalıkta dönen ve ne olacağmı kimsenin bdmediği düyundur. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) - Lütfen toparlar rakam söyler misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) - Var efendim; söyliyeceğim. Evrakı nakdiye Osmanlı İmpara
torluğu içerisinde harp ihtiyacı için çıkarümış 158 küsur milyon evrakı nakdiye çıkardık. 
Biz diyoruz ki devlet borucudur. Yani babamızın borcudur. Taksim edeceğiz. Onlar da di
yorlar ki harp düyununu hiç bir memlekete taksim edemeyiz. Harp düyununu harp eden 
memlekette kalır. Dediğiniz doğrudur. Ama sizinle taksim mevzubahis olsa söylediğiniz 
doğru. Fakat biz bizimle beraber harp eden, yani başımızda harp eden memleketlere bun
dan hisse ayırmak istiyoruz. Bunlar harp düyunu da olsa harpte bizimle aynı derecede me
sul olan aksamı memleketin hisselerini af etmeye sebep olamaz. Onların da bizim gibi işti
raki lâzım gelir diyoruz ve hukukan de kuvvetliyiz. Siz kendiniz taksim ediyor musunuz bu 
borcu, ediyoruz. Ne malum bu kâğıtları tediye edecek misiniz diyorlar. Biz diyoruz ki ne ka
rışırsınız biz tediye ederiz etmeyiz. Biz borcumuzu vereceğiz vermeyeceğiz. O bizimle hamü-
leri arasında olacak bir şeydir. Yağma yok. Mademki bir borç verüiyor. Mademki bir borç 
verümesi mevzubahis oluyor, harp düyunu ayrdan memlekete taksimi. Çünki onları siz zor
la harbe sürüklemişsiniz diyorlar. Onun için hakiki bir taksim mevzubahis ise siz de bu kâ
ğıtları tediye etmelisiniz ki bu kâğıtların hamüleri de bedelini istemeye hakkınız olsun. Siz 
bana kâğıtiarın mukabüini tediye etmiyorsunuz. Kalacağı malum değüdir. İhtimal ki hiç te
min edümeyecektir. Çünki dünyada hiç bir memleket yoktur ki evrakı nakdiyesini müba
dele etmek için altın üe mukabele etmek teahhüdünü alabilsin. Bunun ne elli senede ne de 
altmış senede imkânı yoktur. Şimdi diyorsunuz ki bu ayrdrmş memleketier borçlarını tedi
ye etsinler. Binaenaleyh mesele şayanı kabul değüdir diyorlar. Binaenaleyh tetkikati itiba
riyle Suriye'den şuradan buradan para istemenizin üitimalı, imkânı yoktur. Çünki bir kere 
ödemiyor sunuz. 

SITKI BEY (Malatya) - Cevapları çok saçma. 

HASAN BEY (Devamla) - Herkes kendi davasını kendi delaili üe okur, müdafaa eder. 
(Devam devam sesleri) Binaenaleyh biz teklifimizde biz diyoruz ki Türkiye mademki Türki
ye'nin zimmetine kalıyor ve Türkiye bu borcu kabul ediyor. Türkiye ne vakit imha ederse 
kısmın veya tamemen imha ettikçe diğer ayrdan memleketier de bu imha ameliyesine işti
rak etsinler bu hisse meselelerine diye bir teklif yapıyoruz. Görülüyor ki cevapları saçma 
değüdir. Müşterek bir borcu vermezken o verir olmaz. Hepsi birden vermesi lâzım gelir. Bi-
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naenaleyh şöyle bir teklif ediyoruz. 49 uncu madde yerme Osmanlı İmparatorluğunca te
davüle çıkarılan evrakı nakdiye kısmen veya tamemen imha edilmedikçe imhasına karar 
verilen kısma işbu muahede mucibince lehlerine arazı terk edilen devletler 49 uncu mad
dede muharrer nisbet dairesinde iştirak eyliyeceklerdir. 49 uncu maddede muharrer demi
şiz ama belki numara değişir. 1918 düyunu içerisinde dahil olan aksamından düyunu 
mebhusenin hiç muahedeye girmeksizin bir faslı bir taksimi vardır. Biz ancak Türkiye me-
malikinde kalan ve orada yapılan tekâlifi harbiye vesaireden yapılan tekâlifi harbiye vesa-
ireden dolayı kendimizi mesul ad ederiz. Onları da vereceğimize ayrılan memleketlerde ka
lan tekâlifi harbiyenin bizim tarafımızdan tediye mevzuubahis değildir. Binaenaleyh düyu
nu umumiyenin düyunu mütemevvice meselesinde ayrıca ahkâm vücude getirmeye hiç bir 
sebep yoktur. Fiilî bir taksim vardır ve bunu bir mesele haline sokmayı istemedik. Meskût 
bırakılmıştır. Bu şekil de böyledir. Biz sizinkini tediye ettik, fakat siz bizimkim tediye etme
diniz. İstikrazı dahiliye gelince biz anlaşma zemini olmak üzere biz şöyle teklif ediyoruz. Ya
ni istikrazatı dahilîden bu memleket hissesine isabet eden 3,5 mdyon lira kâğıt meselesi 
vardır. Bunu kabul etmedikleri için aramızda ihtilâf meselesi, yani aramıyoruz, hissemize 
üç milyon kâğıt isabet eder. Onlar bu madde... ikinci madde taydır. 

REİS - Efendim; burada bir aklım. Tekrar bir buçukta içtima etmek üzere celseyi tatü 
ediyorum. 
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İKİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atâ Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Efendim celseyi kuşat ediyorum. Hasan Beyefendi izahat veriyor dinleyelim : 

HASAN BEY (Trabzon) - 54 üncü madde zan ederim 52 nci madde tadilen kabul edil
miş. Osmanlı İmparatorluğu kelimesiyle yalnız merbut düyun cetveli diye tashih etmişiz. 
Son fıkradan sonra son fıkrayı okuyorum. 52 nci maddenin son fıkrası tahrir yerine meş
rut olacaktır. (Ah ne oldu sesleri) Bunu kabul edeceğiz, 52 nci madde içinde Türkiye keli
mesi var. Onun yerine de Osmanlı kelimesini koyuyoruz. On sene zarfında faiziyle birlikte 
tediye edecekleri muharserdir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - 1920 Martından itibaren kelimesi. 

HASAN BEY (Devamla) - Böyle kalıyor efendim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - Bizim mukabil projede mi böyle? 

HASAN BEY (Devamla) - Madde 53 tamamen tebdil ediliyor efendim. Şu şekli alıyor. 45 
inci maddede muharrer devletler kendilerine isabet eden hissei düyuna ait olup tekasiti se
neviye mebdelerinden itibaren müterakim bulunan mürettebatı senevilerini işbu muahede
nin mevkü meriyete vaz'mdan itibaren yirmi sene zarfımda bilâ faiz tesviye edeceklerdir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti dahi kendi hissei deynine ait olup tesviye edilme
miş bulunan tekasiti aynı şerait dahilinde tesviye edecektir. Yirmi sene zarfında Balkan 
devletlerinin tediye edeceği müterakim tekasitin bedelleri düyunu umumiyei Osmaniyenin 
henüz tesviyesiz kalan mütedahillerine sarf ve tahsis edilecektir, tarzına geliyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bundan maksat harp esnasında filan falan im? 

HASAN BEY (Devamla) - Evet. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bunlardan işletme şeysini istemeyecek miyiz? Borcumu
za dair. 

HASAN BEY (Devamla) - Şimdi onun bizim hissemize düşen bir miktarı var. Bu deynin 
mütedahilleri bilâ faiz diğerleri gibi değildir. Fakat evvel beevvel Balkan devletlerinin tesvi
ye edeceği tekasitten düyunu umumiyei Osmaniyeden mahsup edilecek ki bu şekli alıyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Tam buradan para kopartmak istiyorlar. Yani oradan 
mahsup yaparak koparmak ümit ediyorlar. 

HASAN BEY (Devamla) - 54 üncü madde tay, 55 inci maddeyi kabul ediyoruz. Çünkü 
diğer devletleri istihdaf eden maddedir. Çünkü biz deynimizi ayırdıktan sonra bununla alâ
kamız kalmıyor. Mamafih biz de bunun içerisine dahiliz. İstersem 56 nci maddenin birinci 
kısmı var. Muharrem kararnamesi ve daha bazı kararnameler ve 14 Eylül şu tarihli karar
name teyidi tasdik olunur kelimesine kadar kaldırıyoruz. 56 nci maddenin buraya kadar 
olan kısmmı kaldırıyor. Evvelce de arz etmiştim. Biz düyunu umumiye idaresini tanıdığı
mıza dair muahede metninde bir madde teklifi karşısında kaldık. Bu madde budur. Bu 
maddeyi kabul etmek düyunu umumiye idaresine beynelmilel bir mahiyet vermek olur. Si
yasî bir muahedede vücudu tasdik olunan bir müessese beynelmilel mahiyeti iktisap eder. 
Biz bunlara itiraz ettik. İtiraznamemizi bidayetten beri yaptık. Dedik ki Düyunu Umumiye 
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İdaresi doğrudan doğruya Osmanlı Devletleriyle kendi hamilleri arasında itilâf neticesi te
essüs etmiş bir müessesedir. Vakıa bu müessesenin teşekkülünü vaktiyle Babı Âh devlet
lere bir nota ile tebliğ etmişti ve-bunu onlar ileriye sürdüler. Vakıa bir idarei dahiliyedir. Biz 
de bunu idarei dahiliye olarak kabul ediyoruz. Ancak bu idaei dahiliyenin tesisi Babı Âli 
hükümeti filan tarihli nota ile alâkadar olan hükümetlere tebliğ etmiştir. Binaenaleyh bu
nun mahiyetini değiştirenleyiz. Fakat muhafazasına taraftarız. Borçlarımızı tediye edinceye 
kadar. "Fakat buna beynelmüel bir mahiyet veremeyiz ve size bunun hakkında bir teahhüt 
almaksızın sizin arzunuza bunu bırakamayız. Büsbütün lağv etmeyeceğiz ne üe emin ola
lım diyorlar. "Beynelmüel bir şekü veremeyerek bizim muhtaç olduğumuz teahhüdü temin 
edecek bir şekü bulursanız o şekli kabul ederiz." Dedüer. Bizim düşündüğümüz şey doğru
dan doğruya Türkiye Büyük MiUet Mechsi Hükümeti tarafından, gerek Maliye Veküi imza-
siyle ve gerek Heyeti Murahhasa Reisi imzasiyle hâmillere hitaben kendi alacaklılarımıza 
hitaben Türkiye Büyük Mület Meclisi muahedei umumiye ile husule gelen tebeddülatı na
zarı itibare alarak kendi bakiyei düyunu için muahedei hazıra veçhüe muharrem kararna
mesi ve zeyülerini idame etmek arzusunda bulunduğunu ve borcunun itfası nihayetine ka
dar düyunu umumiyeye mevdu vezaifin kemakân vereyan edeceğini kendi hâmillerine hi
taben bir beyanname neşrini muvafık gördü. Bununla hem Düyunu Umumiye İdaresine 
beynelmüel bir mahiyet vermemiş, hem de alâkadar olan memleketlerin arzu ettikleri em
niyeti ifa etmiş olmak itibariyle arz ettiğim mealde Maliye Vekilinin imzasiyle veyahut He
yeti Murahhasa Reisinin imzasiyle doğrudan doğruya Düyunu Umumiye hâmülerine hita
ben bir beyanname yazmayı Düyunu Umumiye İdaresine beynelmilel bir şekil ve mahiyeti 
tecviz etmediğimiz için bu kısım tay edilecek ve bu meyanda bir beyanname muahedeye 
merbut olacaktır. 56 ncı maddenin Türkiye Hükümetinin Almanya üe münakit Versay mu
ahedesinin bir maddesini bize kabul ettirmek teldifini havidir. Bu maddeyi biz aynen kabul 
etmiyoruz. Tadüât üe kabul ediyoruz. Tadüât da şudur. Ahkâmı mezkûre mucibince Türki
ye'de Düyunu Umumiye Meclisine mezkûr delederden Mecliste bulunun dayinler veküini ve 
o devletler tebaasından bulunun mezkûr devletleri bulundurmamaya her türlü malî ve ik
tisadî ve idarî teftiş, komisyonlarda her türlü teşküâtta mümessil bulundurmak veya bun
lara iştirak etmen hakkından feragat etmelerine, yerine Düyunu Umumiye Meclisine mez
kûr devletler tebaasında olan dayinler vekilini bulundurmamaya. Dedik ki biz bu madde
nin ihtiva ettiği şeyden ne istiyorsunuz? Almanlar müttehittirler, Avusturyalüar müttehit
tirler dayinler vekih bulundurmayacak bu mudur? Kast o ise tasrih ediniz. Bu ibare 
Sevr'den aynen alınmıştır. Teklifteki ibare tamamen Sevr'den alınmıştır. Türkiye'de Düyun 
İdaresinden maada ecnebi vekü ve müessis bulunan hiç bir şey yoktur ki her türlü teftiş, 
malî ve iktisadî ve idarî teftiş deyip veriyorsunuz. Bunların hepsi mülgadu. Avusturya ve 
Almanya dayinler vekilleri bulundurmak şartiyle bunu sarahaten tasrih edelim. Bunu sa
rahatle kabul ederiz dedik. Ve maddeyi o surede tashih ediyoruz. Almanya ve Avusturya 
dayinleri Türkiye Düyunu Umumiye İdaresi Meclisinde bulunduramaz. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Yani feragat etmişler kelimesi daha iyi değü mi? 

HASAN BEY (Devamla) - Bulundurmaktan, bulunmaktan feragat, hangisini derseniz 
deyiniz. Yahut bulundurmamaya muvafakat, hangisini isterseniz mana budur. Elverir ki 
ibare sarih olsun. Veküleri Düyunu Umumiyede bulunmayacaktır. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Kararların ihtiva ettikleri zeyüler ve istikraz mukave
lenamesi dahü ve baki midir? 

HASAN BEY (Devamla) - Hayır onlar ahkâmı iktisadiyedendir. Rejinin buraya tealluku 
yoktur. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Tadü edilen maddeyi lütfeder misiniz? 
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HASAN BEY (Devamla) - Madde efendim şuradan aşağı değişiyor. Ahkâmı mezkûre 
mucibince mezkûr devletler Türkiye'de Düyunu Umumiye Meclisinde mezkûr devletler ya
ni - Alman, Avusturya vesaüe - tebaasından dayüıler veküi bulundurmamaya... 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - Hasan Beyi orada açık bü şey kalıyor. 

HASAN BEY (Devamla) - Ne kaldı? 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - Fransız, İngüiz, bunlara muvafakat mı edüiyor? 
muharrem kararnamesi mucibince... 

HASAN BEY (Devamla) - Tabu muharrem kararnamesinin muhafazası Fransız, İtalya, 
ingüiz dayüıler veküinin Düyunu Umumiye Meclisinde bulunmasım tazammun eder. 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - Yalnız siz bu işi beynelmüel bü şeküden kurtarı
yorsunuz. Eski haline bırakıyorsunuz. Yalnız Almanya'yı şunları, bunları hariç bırakıyor
sunuz değil mi? 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Bu yine kapitülasyonların bü nevi değü midü? 

HASAN BEY (Devamla) - Evvelce arz ettim ki Düyunu Umumiye İdaresinin şekli teşki-
ü itibariyle. 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - Yalnız sualimi mahiyeti itibariyle... 

REİS - Abdullah Efendi rica ederim, sizden evvel sual için söz alan var, kayıt ediniz, ni
hayetinde sorarsınız. Muhavereye başlarsak işin içinden çıkamayız. 

HASAN BEY (Devamla) - Biz muharrem kararnamesiyle müteşekkü Düyunu Umumiye 
İdaresini mütekü bir idare ve beynelmüel mahiyette görmediğimiz gibi kapitülerde görüyo
ruz. Fakat bu idarenin fiilî bü takım haiz olmadığı salâhiyetleri istimal ettiğini görüyoruz 
maziye... Fakat muharrem k ar ar n anı esinin ahkâmı tamamen muhafaza edilirse ve Düyu
nu Umumiye İdaresi üzerinde devletin haiz olduğu hakkı teftiş ve murakabe bihakkın üa 
edüecek olursa sırf orada hâmiller namma ecnebi vekülerin bulunması bunu (Kapitel) bü 
mahiyete sokmuyor kanaatındayız. Bu halden Düyunu Umumiyenüı bakiyesi mevcut ol
dukça, ne diyeyim yani bunu gayrı mümkün görüyoruz, muharrem kararnamesini değiş-
tümeyi gayrı mümkün görüyoruz ve hakikat budur. 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - Reis Bey sualimi ikmale müsaade etmiyorlar, son
ra görüşürüz. Yalnız böyle olursa tekrar rücu edüecektü. Yalnız şu varidi hatır olmalıdır 
ki... (Sonra sonra sesleri) (O sesleri) 

HASAN BEY (Devamla) - Şimdi efendün, büinci lâyihaya daü bü şey vardır. Prosuskal 
dediğimiz bu çıkacak. Bü de Düyun meyamnda taksim edüen düyun bu cetvele güiyor. Bu 
cetvelde az çok hatalar vardır. Tashihleri yapılmaktadır. Musahhih bü cetvel güecektü. Bu
nun için de bü kısım düyun vardır ki şünendüerler düyunu; bunlarda ikinci lahikanın kast 
ettiği bü mana vardır. Onu, ikinci lahikayı arz ediyorum. Yunanistan murahhaslarının tek
lifleriyle bü mesele hadis oldu. Taksim edüecek düyun üzerine şimendüerlerin filan şube
deki teminat akçelerini ithal etmemişiz. Yunan murahhası bir iddiada bulundu. Dedi ki : 
1912'de devredilen arazi meyamnda Yunanistan'a devredüen arazi meyamnda borcu üe be
raber Yunanistan'a gelen bü harp cetveü Türkiye borcuna Osmanlı Devle tinin taksim ede
ceği düyun meyanına büumum düyun konmuştur. Biz de isbeti varidat esasma göre borcu 
sizden alıyoruz. Fakat bunun jarjı vardır. Büyük bü yükü vardır. Ve bu yük münhasıran 
Yunanistan'a aittü. Selanik - İltisak hattının teminat akçesi var idi. Bu hattm takriben se
nevi (285 000) lüa işletme teminat akçesi vardı bizim terk ettiğimiz zaman. Büâhare 1919 
tarihinde Yunanistan şüketinden bu hattı iştüa etti. Mademki diğer şünendüer borçları 
taksim ediliyor. İltisak hatlarının teminat akçeleri de böyle borç olmak itibariyle taksim 
edilmelidü dedi. Bu teklüi diğer murahhaslar da muvafık gördüler. İngüizler, Fransızlar da 
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bunu kabul ettiler. Hakem teklif ettiler. Şayet kabul etmezseniz bun bu hususta hakime gi
dilmesini teklif ediyorum. Dedi. Sonra hepsi kabul ettilre. Bunun üzerine vaziyeti biz bü ge
ce Paşa Hazretlerinin riyaseti altında maliyeci, iktisatçı arkadaşlarımızın iştirakiyle müza
kere ettik. Hakikaten biz kabili taksim düyun cetveline bizim hatların dahi işletme ve kilo
metre (kurentenlerinden) mütevellit olan senevi borçları ithal etmemiştik ve bunu bü dev
let borcu olarak telâkki etmemişük. Mukayese ettik 17 senelik karanti ve küometrik deni
len teminat akçelerini hesap ettik. Bu rakamları bulduk. Bizdeki hatların mecmuu 385 
088, Selanik Utisak hattımn teminat akçesi 385 000 lüa. Irak'da böyle bir hat yoktur. (Ka
ranti Küometrik) demlen teminat akçeleri kabüi taksim bü devlet borcu olarak telâkki edü
diği zaman bütün Osmanlı İmharatorluğunun şimendtferlerine ait akçelerin yekûnu bü şu-
uf yekûn olarak devletler arasında taksim edilecek olursa Yunanistan ehemmiyetli bü su
rette kazanacak. Onun kazancım diğer memleketler borç olarak aralarında taksim etmiş 
oluyorlar. Gerek Balkan hükümetleri, gerek Suriye, gerek biz, gerek Irak hükümetleri gibi 
ve bundan takribi olarak senevi bizim hissemize isabet edecek olan teminat akçesi yekûnu 
5 - 6 yüz büi biraya bağliğ oluyor. Yani senevi 5 - 6 yüz bin lira zararımız oluyor. Yine Yu
nanistan'ın ve Arnavutluğun şünendüer borçlarına ait diğer bir teklifi var. Diyorlardı ki şi-
mendüer borçları diğer aksam düyun gibi taksim edümesin. Bunlar bütçe açıklarını doldur
mak için yapüan istikrazlar gibi olmasın. Mademki umuru Nafıa borçlarıdır. Umuru Nafıa 
hangi memlekette kalmış ise ona göre taksim edilsin dediler. Yani deynin menşeüıe göre 
taksüıı edilsin dediler. Biz bu iki teklü arasında mukayese yaptık. Deyıün menşeüıe göre 
taksimde bazı yerden alacakü çıkıyoruz. Balkanlara çok borç bırakıyoruz. Suriye'ye büaz 
bırakıyoruz. Irak'a hiç bırakmıyoruz. Netice iübariyle bü müyon lüa kadar bü zarar oldu
ğunu anladık ve en nihayet dedik ki bunların garanü diye ileri sürdükleri borç hakiki borç 
olduğu da şüphelidü. Hakem önünde behemahal kaybedeceğimizi de bilmiyoruz, zan et
miyoruz. Hakem önüne gideceğimiz takdirde kaybedersek ve bu şeraitle muvafakat eder
sek, yani bizim şimendiferlerin hepsini birden (garanti küometrik) heyeü umumiyesiyle bü 
borç yapıp aynı esas dahüinde taksime dahil olursa 5 - 6 yüz bin lüa zararlı çıkıyoruz. Fa
kat aynı zamanda hakemen bu devlet borcu değildü diye hüküm vermesi âdeta menafü ik-
tisadiyei umumiye için Devletin menfaai namına... Telâkki edilmesi de melhuzdur. Nitekim 
bu davayı biz esnayı müzakerede üeriye sürmüştük. Fakat hakeme gittiği zaman eğer Se
lanik ütisak hattının teminat akçeleri de devletin Osmanü İmparatorluğunun borcu olmak 
itibariyle taksim edilecek düyun meyanına güecek olursa Osmanlı İmparatorluğunun diğer 
aksamında mevcut şimendüerlerin dahi böyle işletme ve inşaat küometre teminaüarı da ay
nı nispeüe cem edilecek ve nispeü varidata göre aynı memlekeüer arasında taksim edilmek 
şartiyle biz de hakeme gitmeye muvalukat ettik. Burada görüldüğü veçhile ikinci meseleyi 
çıkardüar. Şayet hakem meıüı karar verüse - ki biz buna muvafakat etmemişizdü. 27 nci 
sayfada ikinci sual diye ilâve vardır. Şayet, hakem teminat akçelerinin kabüi taksim düyun 
meyamnda olmadığına karar verecek olursa bizim (tabloya) koyduğumuz Soma - Bandır
ma, hattma ait olan düyun Bağdat hattına ait olan düyun ve bü de Hudeyde San'a hatla
rına ait hattır ki San'a şimendüeri nanüyle bir şünendüer yoktur. - Bu istikrazda diğer is
tikrazlar gibi borcumuza sarf edilmiştir. Bunların da çıkması lâzım gelecek dedüer. Biz de
dik k i : Bu sual mevzubahis olan mesele ile alâkadar değildü. Bu mevcut oldukça bizim ha
keme iştüâke mecburiyetimiz yoktur. Ve hakikaten efendiler bu ikinci sual mevcut olduk
ça garanü kilometre tertibatının kabüi taksün düyun olmadığma karar verüecek olursa bu 
iki sual dolayısiyle bütün şünendüer istikrazlarının taksimden çıkarüıp üstümüzde kalmak 
ihtimali vardır. Bunun yekûnu yümi milyondan ziyade oluyordu. Binanenaleyh bu iki su
al baki kaldıkça bizün hakeme gitmek imkânımız yoktur. O vakit de büinci şekli tercih et
mek, yani Kilometre tevziat itibariyle şünendüer hatlarının borcunu kabul etmek tarikim 
ihtiyar ettik. Etmedik değil. Fakat bidayetteki teklü şünendücrler düyununda menşe aran-
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maksızm düyunu devlet gibi nispeti varidata tevfikan taksim edilmesi bu defa ikinci mese
leden dolayı hakemi çıkarıyoruz. Hakemi çıkırca Kilometre itibariyle taksimin de esas itiba
riyle eski tekile rücu ederek nispeti varidata göre şimendifer borçlarının taksimi ifa ederek 
mukabil teklifatımızı ona göre yapmak istiyoruz. Binaenaleyh bu hakem meselesi yoktur. 
Görülüyor ki mesaili maliye meyanındaki projede şekildir. Çünkü son zamana kadar sü
rüklemişlerdir. Masarifi işgaliye diye bizden istedikleri bir milyar frank altından vazgeçmiş
lerdir. Bu son safhaya kadar bunu sürüklemişlerdir. İkinci masarifi Maliye olarak tamirat 
meselesini ileri sürmüşlerdir. Binaenaleyh 57 nci maddeden itibaren ta mevaddı mütefer
rikaya kadar mevzu olan mevat tamirat meselesinin şekli kabulü, sureti hal ve tesviye ve 
itfa vesairisine mütealliktir. Tamirat meselesinin son aldığı şekli biliyorsunuz. Biz birinci 
tertip evrakı nakdiye karşılığı olan beş milyon küsur altının istirdat etmek teklifinden ve bir 
de İngilizlerden mubayaa edilen gemiler bedelinden sarfınazar edecek, onlar da tamirat me
selesinden sarfınazar edecekler. Bu suretle bir takas mahsup muamelesi yapılacaktır. 
Efendiler bu mesele üzerinde biraz durmak isterim. Son günlerde buna dair bazı neşriyat
ta nazarı dikkatimi celbetti. Mademki buna mukabil bizim verdiğimiz şeylerde bizim haki
ki hakkımızdır. Neden mahsup ediyoruz? Müeccel bir borcu muaccel bir alacakla neden 
mahsup ediyoruz? Bu, bizim zararımıza değil midir? Diye arkadaşlarımızdan bazılarını da 
zihninde bir şey vardır. Fakat mesele tetkik edilecek olursa öyle değildir. Evvelâ şunu arz 
edeyim ki evvelce de gelidğim vakit arz ettiğim gibi, İngilizler gemi bedellerini bize nakden 
vermek teklifini katiyen kabule yanaşmamışlardır. İngilizler bunu inkâr etmişlerdir. İngiliz 
Maliye memurlarından Mösyö (Villi) İngilizlerin borcu olduğu tebeyyün ederse bunu nak
den değil, fakat ayniyat halinde eşya halinde iade etmek imkânı vardır. Fakat İngiltere'nin 
borcu olduğu tebeyyün etsin şeklinde devam etmiştir ve son celselere kadar müzakeratın-
da dahi anlaşılmayan bir ibare ile ( . . . ) diye başlayan bir ibare ile bu gemi borçlarım yani ge
mi meselesini İngilizlerden Türklerin aramaması için bir teklif yapmışlardır. Son zamanla
ra kadar o teklife muvafakat etmedik. Binaenaleyh onlar da gemilerin bedelini ve altınları 
bize hiç bir zaman iade etmeye muvafakat etmiş değillerdir. Soma bunları bir an için bun
ları kabili tahsil birer istihkakımız olarak kabul edelim. Bir kere gerek gemilerin bedeüni, 
gerek altınlar meselesini müşterek bir alacak hesabma kayıt etmek mecburiyeti arşısında 
kalıyoruz. Yalnız gemilerin bedeli (5) milyon küsur İngiliz lirasıdır. Sonra, birinci tertip ev
rakı nakdiyenin karşılığı olan Almanya'da (Rayiştebank) Avusturya(da Avusturya - Maca
ristan bankasına mevdu olduğu halde işgal dolayisiyle itilâfçıların alıp götürdükleri bu pa
ra ki evvelce arz ettim. Biz bunu bir borç olarak istememişizdir. Yani bunu Türkiye bir bor
cu olmak üzere Türkiye'ye iadesine hiçbir zaman muvafakat etmedik. Yalnız dedik ki bu pa
ralar Düyunu Umumiyenin kefil olduğu Düyunu Umumiyenin birinci tertip evrakı nakdi
yenin karşılığıdır ve bu para sureti katiyede Düyunu Umumiyenin emrine Almanlar tara
fından konulmuştur. Her ne kadar esas Osmanlı Devletinin Almanya'da yaptığı hakiki bir 
istikraz ise de mademki Almanların onlardan alacakları olan paraların hepsini bu bağışla
dığınız para meyamnda bu borç da sakıt olur. Fakat Düyunu Umumiyenin eline geçmiş ol
mak itibariyle bir vediadır. Bu vediayı (yahu orta söyle sesleri) o halde arkadaşlardan rica 
ederim, şu tarafa bu tarafa müteveccih olunuz demesinler. 

Binaenaleyh Düyunu Umumiyenin vediası mahailine sarf edilmek üzere biz bunu bir 
borç olarak kabul etmiyoruz. Mavuzu lehine sarf edilmek üzere bu parayı da vereceksiniz. 
Düyunu Umumiye de bu para ile birinci tertip evrakı nakdiyeyi ortadan kaldıracak. Birin
ci iddia bu idi. Şu halde Türkiye Hükümetine nazaran bu beş milyon nedir? Bu beş milyon 
lirayı bu şekilde bize iadeyi kabul ederlerse Düyunu Umumiye İdaresi bu parayı alacak ve 
birinci tertip evrakı nakdiyeyi orta yerden kaldıracak. Türkiye'nin bilâhare tediye etmek 
mecburiyetinde kalacağı beş milyon liralık evrakı nakdiye orta yerden kalkmış bulunacak. 
Hali hazırda bizim nazarımızda bu beş milyonun kıymeti beş milyon kâğıttır. Türkiye Dev-
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leti için bu beş milyon altının kıymeti beş milyon kâğıttır. Eğer bunu alıp da bütün evrakı 
nakdiyemize karşılık tutmak imkânı hâsd olsaydı o vakit kıymeti büsbütün başka olacak
tı. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Düyunu Umumiye altın olarak vermeyecek mi? 

HASAN BEY (Devamla) - Hayır, kefaleti sakıt oluyor. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) - HâmiUerin hakkı... 

HASAN BEY (Devamla) - Yalnız birine itertip evrakı nakdiyenin bir senelik hâmdlerin 
hukuku ne oluyor ve müteakiben her bir sene fasıla üe altın olarak mübadelesi iktiza eden 
diğer evrakı nakdiye hâmülerinin hukuku ne oluyor? Altı aylığı ne olacak? Rica ederim. Hü
kümetin nazarında münakaşa etmeyelim. Soma münakaşa edeceğiz, binaenaleyh devletin 
nazarında muhtelif evrakı nakdiye hâmülerinin hukuken hiçbir farkı yoktur. Devletin bor
cu olmak itibariyle... Düyunu Umumiyenin kefaleti orta yerden sakıt olunca birinci tertip 
evrakı nakdiye ile ikinci tertip evrakı nakdiye arasında hukuken fark yoktur. Bu da birin
ci tertip evrakı nakdiyeden kim müstefit olacaktır? Bunda kimin elindedir meselesi vardır. 
Evvelce de arz ettim ki bir buçuk müyon liralığına karip miktarı Osmanlı Bankasınm elin
dedir. Osmanlı Bankası 1918 - vekayiini müteakip bu kâğıtların yedkdiğerinden farkı kal
madığı ortaya çıktığı zaman birinci tertip evrakı nakdiyeler ile diğer tertip evrakı nakdiye-
ler arasında kıymet itibariyle hiçbir fark olmadığı zaman nuamelei sarrafiye itibariyle eline 
geçen birinci tertip evrakı nakdiyeyi almış istek etmiş ve bir buçuk müyonluk kâğıt yığmış
tır. Bunun küüiyetli bir istoku da Düyunu Umumiye elinde bir buçuk müyon miktarı, son
ra toplu olarak İtibari Müh Bankasının elinde üç yüz bin liralık vardır. Hüâli Ahmer Şüke-
tinin elinde 30 - 35 bin lüa vardır. Binaenaleyh bu beş müyon liranın üç müyonu toplu ola
rak şu veya bu ecnebi müessesenin elinde bulunmaktadır. Bümiyoruz. Bmaenaleyh ekse
riyeti azünesi itibariyle müessesei ecnebiye elinde bulunan büinci tertip evrakı nakdiyeyi 
diğer evrakı nakdiyeden müstesna tutmakta Türkiye'nin Büyük Mület Meclisinin hiçbü 
menfaati yoktur. (Neye sesleri) Hükümet namına hiçbü menfaati yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Üç müyon altın mületin eline geçecektü Ha
san Bey. 

HASAN BEY (Devamla) - Mületin eline geçse mesele değişü. Yine bununla mületin bor
cunu veriyoruz. 

OSMAN BEY (Kayseri) - Hangi borcunu? 

HASAN BEY (Devamla) - Yani borç olarak milletten istenüen şey... 

OSMAN BEY (Devamla) - Kabul etmiyoruz. 

HASAN BEY (Devamla) - Siz kabul etmezsiniz. Sonra efendim; demek ki mahsup mu
amelesi bizim için devlet noktai nazarından beş milyon kâğıt olan evrakı nakdiye ile gasbe-
dilmiş altınlar. Esas kabul edümeyen ve en nihayet belki ayniyat olarak üç kuruşluk şeyi 
sekiz kuruşa satmak suretiyle bize iadesi sezdüilen gemi bedelleriyle mahsup ettiğimiz ve 
mahsup telâkki ederek orta yerden kaldırdığımız bü tamüat meselesi vardır. Bunu biz bü 
yekûn olarak senevi altın olarak vermeyi kabul edip bütün dokuz yüz mdyon lüayı vermek
le mukayese edip memleketimizin lehine gördüğümüz şekli arz edeyim. Şurasını da arz ede
yim ki teklifin ihtiva ettiği şey defaten alın, sizin paranızdır, demek şeyinde değüdü. Muh
teviyatını söylediğim zaman görürsünüz ki be beş müyon, bu on beş müyon altın tamüatm 
her sene (900 000) lüası altına mukabü teminat tutulacaktır. Ne zaman? Be sene, altı se
ne buna muadü bü miktarı "Anovite" olarak (900 000) lüa olarak verecek olursak o zaman 
bize iade edeceklerdü. Ne demek, o iade mi demektir? Ben her sene (900 000) altından yi
ne beş müyon altını (5) sene zarfında onlara vereceğim. Ondan soma onlar da bize beş se-
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ne Düyunu Umumiye, Osmanlı Bankasma gitmek üzere iade edecekler. Biz bunu iade et
mekte bir faide görmedik. Saniyen acaba hakiki bir altın da olsa muadil ve hakiki bir mat
lup da olsa bunu muayyen bir borca kapatmak mı lâzımdır? 

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

HASAN BEY (Devamla) - Kabul ettiğimize göre borcu kapatmak mı lâzımdır. Yoksa bor
cu müeccel yapıpda "Anovite", tekasiti seneviye ile kapatmak mı lâzımdır. Yoksa borcu (900 
000) lira yapıpda "Anovite", tekasiti seneviye de vermek mi doğrudur? Şunu arz edeyim ki 
(37) sene (900 000) Lira altını senevi vermek şartiyle bu tamiratın itfası mecburidir. Yani % 
1 faizle itfası nazarı itibare alınmış ve şu hale göre her sene verdmek üzere nazarı itibare 
alman miktar (37) milyon (200) bin altın eder. Demek ki müeccel şeklinde yaptığımız tak
dirde tabii (34) bin (200) altın vereceğiz. Otuz senede bu tamirat meselesi bitsin. Dünyada 
altın vaziyetini tetkik edecek olursak ve milletlerin meydanı tedavülünde bulunan vasıtai 
mübadeleleri tetkik edecek olursak her sene (900 000) al t m vermek ne demek olduğunu 
anlarız (900 000) altun ki takriben senevi biz (6 430) kilogram altun mubayaa edip verece
ğiz. Bunu nereden mubayaa edeceğiz efendüer. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Amerika'dan... 

HASAN BEY (Devamla) - Hayır... Amerika madencileri altun satmamaktadırlar. Tetkik 
edenler büir. 

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

HASAN BEY (Devamla) - Böyle bir şey yoktur. Bunu muhtasaran memleketin içerisin
de mevcut altın olmak üzere evrakı nakdiye ile mubayaa edip vermek mecburiyetinde ka
lacağız. Yani (37) senelik taksiti - Eğer memlekette kalmışsa - Ödemek memleketteki bütün 
altun mevcudunun bümübayaa her hangi baha üe olursa olsun itüâfcdara teslim etmek 
manasında bir tekliftir. Başka hiç bir teklif değildir. Rica ederim yüz bin altın mubayaası
na kıyam etmek evrakı nakdiyenin kıymetini çıkarmaktır. Binaenaleyh bize teklif edüen bu 
müeccel şekü katiyen gayri kabüi kabuldür. Onun için esası meşkûk ve hiç bir zaman ve
receklerini söylemedikleri bu parayı mahsup etmeği, yani ne siz bunları bizden ar ay m, ne 
de biz sizden isteyelim teklifini kabul etmeği memleketimizin menafiine daha muvafık ve 
daha hayırlı bulmuşuzdur ve böylece hareket etmişizdir. Binaenaleyh bu mahsup mesele
si bundan ibarettir. Şu halde bizim düşündüğümüze göre tamirat meselesi şöyle bir şekü 
alıyor. Türkiye üe düveli akidei saire beyninde Yunanistan hariç olarak düveh mezkûre te
baasının ve düveli mezkûre tabiiyetini haiz olan eşhası hükmiyenin 1 Ağustos 1914, 1918 
senesi üe işbu muahedenin mevkii meriyete vazi tarihi arasında duçar oldukları zarar ve zi
yanı Türk tebaasının hükümeti mezkûreye karşı aynı mahiyetteki matleplan takas edile
cektir. 28 Haziran 1919 Tarihinde almanya Ue münakit muahedei Sulhiyenin 19/258 inci 
maddesinin birinci fıkrası mucibince Alamanya ve Avusturya devletleri tarafından devredi
len mebaliğin tediyesinin düveh müttefikadan İngütereye mukaddema tediye ettiği mebali-
ğin tediyesini İngütere hükümetinden talep etmeğe muvafakat eder. Düveli müttefike teba
ası 1914 Tarihinde Osmanlı tebaası dahüinde bulunup zaü olan, yahut ahvali harbiyeden 
tasarrufat ve müsaderattan vesair büumum efal ve harekâttan naşi hazarzede olan büu-
mum emval. Hariç olmak üzere Türkiye'ye raci Düveh mutelife arazisinden aldığı emvale ait 
kâffei mütalip sakıt olmuştur. Şeklinde olacak Yunanistan'ın Anadolu'da ika ettiği tahri
battan dolayı Türkiye'nin tamirat matalibatı Düveh müttefika Ue Yunan Hükümeti arasın
da bitüâf hal edüecek ve itüâf hasü olmadığı takdirde tamiratın takdiri miktarı hakeme ha
vale edüecektir. Yunan tamiratı hakkmda bizim istediğimiz de budur. Mamafih bunu kabul 
edeceklerinden emin değüiz. Yunan tamiratını anaprensip kabul etmiş değillerdir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Biz o maddeyi ve tamın etmeyi kabul ettik. Binaena
leyh tazminatı şahsiye prensibi kabul edümiştir. 
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HASAN BEY (Devamla) - Avrupalıların kabuliyle değil. Bir de Yunanistan'ın kabulü lâ
zımdır. Yani verecek olanın kabulü lâzımdır. Mevaddı müteferrika : Bunun birinci madde
sinde Osmanlı İmparatorluğuna ait bir müşterek matlup var. Bunu müştereken takbim et
mek meselesi var. Onlar diyor ki memaliki meşgulede kalem emlâk devlet ve hazinei haas-
saya ait olan emlâk mahalli Hükümetlerine aittir. Mukabil teklifimizde biz de diyoruz ki, 
Emvali devleti anladık. Fakat hazinei hassaya ait olan düyunu biz veremeyiz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Kimindir? 

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

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Kimdir? 

HASAN BEY (Devamla) - Makamı hilâfet... Osmanlı İmparatorluğunda kendi lehlerine 
Osmanlı İmparatorluğu namına mukayyet olan kâffei emval ve emlâki meccanen temellük 
edeceklerdir. Hazinei hassa namına mukayyet, Hazinei mezkûrenin hukuku mahfuz kala
caktır. Bunu şöyle arz edeyim. Mevzubahis iki mesele vardır. Birisi devletler emvali husu-
suyei devlet ile hazinei hassaya ait olan emlâk ve emval... Matlup ikidir bizim. Devlete irat 
getiren emvali devleti de istiyoruz. Hazineyi hassaya ait olanları da istiyoruz. Onların tekli
fatı da tamamen bunların zıddıdır. Emvali devletin de hazinei hassaya ait olan ki kâffesi-
nin de mahallerinde meccanen kalmasıdır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hicaz demiryolu. 

HASAN BEY (Devamla) - O iktisat mesaili meyamndadır galiba... Bizim tuttuğumuz na
zariye itibariyle eğer emvali devletin, yani baba malının taksimi lâzım gelirse yalnız e m vah 
hususiyei devlet onlarda değil, bizde de vardır. Binaenaleyh emvali hususiyei devleti de ba
ba malı diye taksim edeceksek hepsini bir hamur yapmamız icabeder. Yalnız borcu değil. 
Matlubatırı şartı taksimi böyle olmak icabeder. Hazinei hassa hakkındaki iddiamız daha 
kuvvetlidir. Çünki diyoruz ki devletin malı değildir. Devletle alâkası yoktur. Devleti emvali 
meyanında ne bir varidat getirir, ne de bunlarm idaresi için vukubulan masarif bütçeye gi
rer. Makamın da şahsî malı değildir. Makamın malıdır. Her kim o makamda bulunursa o 
tasarruf eder ve gayrı kabili taksimdir. Şudur, budur. Onlar da diyorlar ki bu emvalde mil
li bir şeydir. Nasyonal bir şeydir. Binaenaleyh devlet eşyası gibi ayrılan memleketlere kal
ması icabeder. İtilâfımız buradan neşet ediyor. Nihayet mukabil teldifimiz de irat getiren va
ridat hususuyemizden ahvali hususiyei devlete ait olan hukuktan sarfı nazar ederek hazi
nei hassaya ait olan emvalin muhafazasını teklif ediyoruz. 66 nci madde zaten kabul edil
miş bulunuyor. 67 nci madde de bir tadilâtımız var. Diğer düveli akide kendi matlupların
dan bu suretle. 

MUSTAFA BEY (Kozan) - Hasan Bey 66 nci maddeyi okuyunuz. 

HASAN BEY (Devamla) - Kabul etmişizdir canım. 

MUSTAFA BEY (Kozan) - Anlamadık ki. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Ne olacak onların hakkı. 

HASAN BEY (Devamla) - Hulâsası şu olacak : Suriye'li olupta, oraya merbut olupta ma
aşı için bize gelmek yok. Maaşı için de tebamıza girmek yoktur. Bizim memleketimizde olan-
larmkini veririz, olmayanları vermeyiz. Nereden isterse alsın. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - İyidir iyi... Doğrudur. 

HASAN BEY (Devamla) - 67 nci madde Almanya Devletinin bizde vaki olan alacakla
rından bizi ibra ettiklerini mübeyyin bir madde vardır. İra kelimesiyle kullanmamışlar, esas 
alacaklılar kendileri olmadığı için ibra kelimesini istimal edemezlermiş. Bizden bu hususta 
bir şey talep etmiyeceklerini ilâve ediyorlar. Biz ibra kelimesiyle Alman'lara olan borçları
mızdan sureti katiyede ibra edilmiş olduğunu ifade eder bir madde istiyoruz ve muaddel şe-
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kilde bunu teklif ediyoruz. 68 inci maddedir. Bizim ne Almanya devleti ile ne Avusturya 
devleti ile hiç bir alâkamız olmadığı için kendilerine hakikatte devredecek bir şey yoktur. 
Olmadığı için de beyhude yere ihtilâf çıkarmakta bir mana yoktur. 69 uncu madde. Bu 
maddeyi çıkarıyoruz. Şurada birinci tertip evrakı nakdiyenin tediyesinden dolayı Düyunu 
Umumiye Meclisinin mülga olduğuna dair bir cümle var. Bunu kabul ediyoruz. Yalnız son 
ibareyi kaldırıyoruz. Mülga olup bu evrakın hâmillerine karşı Türk hükümeti yegâne me
suldür, ibaresini kaldırıyoruz. O evrakın hâmillerine karşı mesuliyetimiz diğer evrakın hâ
millerine karşı olan mesuliyetimizden farklı değildir öbürleri de mahkemeye gidecektir. 
Devlet bunu vermeyeceğim demiyor ki. Dünya ne zaman mübadelei medeniye haline gelir
se biz de o zaman icabına bakacağız ve arz edeyim ki bu gayrı kabili icra bir teklif değüdir. 
Her sene devletiniz bir müyon liralık varidattan vaz geçecek olursa muayyen olan bir zaman 
zarfında iki milyon lirayı mahvetmek suretiyle yok edebilir. Her sene varidatı devletten eli
ne geçen iki müyon lirayı yeniden çıkarıp imha etmek usuliyle evrakı nakdiyeyi imha etmek 
kabildir. Ve yegâne kabüi tatoik olan şekü budur. 

HULUSİ BEY - (?) Amma soma elimizde dolaştıracak paramız kalmaz. 

HASAN BEY (Devamla) - Yerine başkasmı çıkarırsanız. Yetmişinci maddeyi de tay edi
yoruz. Efendim çünkü. 70 nci madde her ne kadar ahkâmı maliyeye girmiş ise'de mahiye
ti itibariyle ahkâmı iktisadiyedendir. Yani sermayesinin ekseriyeti azimesi ecnebi olan Os
manlı şirketleri istihdaf ediyor. Mahiyeti itibariyle ahkâmı iktisadiyedendir. Bundan sonra 
tamamen muahededen çıkarılıp ayrıca tetkik ve intaç edilmesini istihdaf ettiğimiz bahis ge
liyor. 76 ncı maddeden ta yüz on sekizincimi 119 uncu mu, 116 ncı maddeye mi olan me-
vat mütealliktir. Fakat müsaade buyurursanız bu bahis hakkmda bir hulâsa yapalım. Bu 
bahis başhca iki kısma ayrılır. Bu doğrudan doğruya devletleri alâkadar eder. Devletler ara
sında cereyan eden münasebatı iktisadiyedir. Diğerleri bir çok ahkâm vardu ki, hali harp
ten evvel ecnebilerle Türkiye tabüyetinde bulunan Araplar arasında husule gelmiş muka-
velâttır. Dayindir, alacaktır. Vesairedir. Buraya konulan şeylerin hepsi behemehal bu kı
sımda olanların hepsinin behemehal ret edüecek şeyler değüdir. Bizim menafıimize tealluk 
eden cihetler de vardır. Efrat arasında tesis eden itilâf halinde bir sürati intaç için bir he
yeti hâkem kabulü deyn mübahisi, mukavelât mebahisi mukavelât kabul etmek için han
gi mekavelât verümiştir. Hangi mukavelât münkasemdir. Mukavelâtın feshinden dolayı ta
rafeyn akdin için hukuk nedir? Sonra sigortalarda ait olan mukavelât meselesi hayat sigor
tası kaza vesair hadise sigortaları için bunların hepsi şayanı ret bir şey değildir. Fakat bun
ların heyeti umumiyesi üzerinde mutabık kalmadıkça ayrıca haledümek için bunları mu
ahededen çıkarmak istiyoruz ve en nihayet mesaili sulhiye üe öyle pek de yalandan alâka
dar değü, içinde öyle mebahis vardır ki bir kısım mesaili mübahis vardır ki bu bizim için 
şimdiye kadar gördüğümüz mebahisin hepsinden haizi ehemmiyettir. O da başlıca beş kıs
ma ait olan meseledir. Bunların içerisinde Şimendiferler meselesi vardır. Eski imtiyazat me
selemiz vardır. Henüz muahedeler, meri olmayan imtiyazat meselesi vardır. İstanbul mu
kavelât meselesi vardır. Bu imtiyazların harp dolayısiyle, yani harp müddetince on sene re
sen, hukukan Osmanlı olan Anonim şirketlerinin Türk olan Anonim şirketlerinin sermaye
sinden ekseriyetini ecnebi hariç olmak itibariyle bunların muamelede tabaai ecnebiye gibi 
muamele görülmesi onların hukukunun kendilerinin tarafından muvafakat edilmesi tale
binden ibarettir. Şimendifer meselesi şudur efendim. Biz bu meseleyi kısmen Ankara İtüâf-
namesinde yaptık. Bağdat hattının cenubunda kalan aksamının biz Fransız grubuna dev
rine razı olduk. Şu şart üe ki; bu devirden dolayı bu şirket Bağdat şimendiferleri şirketi Tür
kiye'de hiç bir metalibatı maliyede bulunamaz ve bundan dolayı Türkiye'ye hiç bir mesuli
yeti maliye teveccüh etmez. Bu mesuliyeti maliyeyi devri yapacağımız şirket ve devlet mu
vafakat etmek şartiyle yaptık. Bunlarm bizim şebekei hadidiye üzerinde bir emvali iktisa-
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dileri ve siyasileri vardır. Olabilir ki Anadolu kunpanyası ile Alman şirketidir. Fakat bu şir
ket harp içerisinde veyahut tahakkuk ettiği zamanlarda bir... yapmıştır. Bu şirketin esba
bı İsviçredeki bir şirkete geçmiştir. Bu suretle Anadolu'daki Anadolu hattı şirketin tasfiye 
edip müttifiklere devretmek mecburiyetinden Almanya kendisini fiilen kurtarmıştır. Bu şir
ketler benim değildir, diyor ve bugün müttefikler karşısına İsviçre şirketi çıkarak diyor ki 
ben bunun yüzde elli yedisine malikim, ekseriyeti benimdi. Bu vaziyet, yani bu hatları ele 
geçirmek hususunda müttefiklerin vaziyeti gayet müşkü bırakmıştır. Esbab aramışlardır. 
Bunun izalesi için buldukları çare bütün şirkedere ait olan hatları Türkiyeye istihlâk et
mekte görmüşlerdir. Türkiye bu haüarı hakkı hâkime istinaden imtiyazlı hatları veyahut iş
letme hatlarını tamamen istimlâk edecektir. Bedeli istimlâki şirketlerin mukavelelerinde ta
yin edüen şeraiti bitaraf bir heyeti hakeme tayin edecektir. Takarrür eden, teayyün eden 
bedeli mukarrere üe Türkiye tarafından istimlâk edilecektir. Bu istimlâk muamelesini ya
pabilmek için Türkiye'ye muhtaç lütfen bunlar ikraz edecekler. Sonra bu ikraz muamelesi 
yapıldıktan soma Türkiye kendisi hat işllemediği için işletilmekte fayda olmadığı için bunu 
müttefiklerle Türkiye'nin dahü olacağı bir işletme şirketi, meselâ 30 sene müddetie alacak. 
Bu işletme hatları verilecek heyeti umumiyesi. Bu suretle bütün şebekei hadidiyemiz müt
tefiklerin bir grubuna devredümiş olacaktır. Bu suretle memleketin hayat damarları müt
tefiklerin elinde bulunacaktır. Biz oraya hissedar olarak dahü olacağız. Yüzde yirmisi bizim 
olacaktır. Ekseriyet kendüerinden olacaktır. Bu devri mubayaadan sonra tarifeleri şeraiti 
hazıraya göre yeniden tayin edeceğiz. Bu teklifi hulâsa edecek olursa : Evvelâ şimendiferle
rin üzerinde kendilerinin eh olmakla Türkiye'nin hayatı iktisadiyesine hâkim olmak. Bu 
haüarm temin ettiği menafii iktisadiye de kendilerine ait olmak. Bunlara hem siyasî, hem 
iktisadî kısmmı temin eder. Zaten eski haüar. 

İkinci kısım : Mukavelesi tamam olmayan kısımları ki 1914 mukavelesine merbut olan 
şimendiferlerin ve bu gün mevzubahis olan hututu hadideyi istilzam etmektedir. Onlar 
hakkındaki ahkâmı muhafaza etmedikleri için Türkiye'nin gerek şark ve gerek garp şebe
kei hadidiyesinin müttefeklerin eline verümesi. Vakıa mevzubahis olan imtiyazı yalnız Fran
sız'lara vermek olabilir. Fakat bizi kim temin eder ki Fransız'larda bu hatları inşa etmeye 
başladıkları zaman onlarla iştirak ederek bir grup halinde yapmayacaklardır. Bu emeüeri 
hâsü olacak olursa bütün Türkiye'nin hayatı iktisadiyesi üzerine vaziülyet bulunacaklar dır. 
Bu mühim siyasî bir meseledir. Ve artık Türkiye'de kendderinden başka fiilen iş yapar, 
Umuru nafıa husule getirir, fiüen bir hükümet bulunamaz vaziyeti hâsü olur. Bendeniz bu
nu muahedei sulhiyenin en mühim kısmı olarak görmekteyim. Kendi hesabımca büfiü mu
bayaa keyfiyetinin husulü için parayı bize ikraz edecekler. Bir kere biz haksızlık yapacağız. 
Bir şirketin imtiyazını, hukukunu tanımayacağız. Zamanı mubayaa gelmiş midir, gelmemiş 
midir? Ona bakmayacağız ve para isteyeceğiz. Bunun hakkında bir hüküm tayin ettirece
ğiz ve mubayaa edeceğiz. Yani hükümeti bir şirkete karşı haksızlığa cebren sevk ediyor. Va
kıa bizim bu hatların inşaatı için ve işletmesi için bir borcumuz vardır. Küometre temina
tından başka birinci, ikinci, üçüncü Bağdat tertiplerinin karşılığı olan borçlarımız vardır. 
Bunlar şirkederin meydanı tedavüle çıkardığı tahvilâtin itası için verdecek paralardır. Bun
dan başka bir de şirketin hesabı vardır. Şirketi mubayaa etmek demek eshamım mubayaa 
etmek demektir. O mubayaanın bedelini bize borç olarak vereceklerdir. Bunu temin edecek 
varidat göstereceğiz. Bittabi Düyunu Umumiye idaresinden ve bu suretle Düyunu Umumi
ye İdaresini yeni bir şeküde teşkü etmiş olacağız. İstikraz mukavelesine merbut olan ve mu
kavelesi tamam olmayan yeni şeyler vardır. İtiraf etmeli ki bu meselede hukukan zayıf bir 
vaziyetteyiz. Mukavele yapdmış fakat... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Tamam değildir. 

HASAN BEY (Devamla) - Parayı son santimine kadar almış yemişizdir. 
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TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - O da tamam değildir. 

HASAN BEY (Devamla) - Onu da biliyoruz. İhtiyaridir. Henüz sekiz milyon liranın ve
rilmesi ihtiyari bir şeydir. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - Devletin mtiyarisidir. 

HASAN BEY (Devamla) - Hayır onların efendim. Öyle itibar ediniz. Bir muvakele yap
tık. Size para verdik. Parayı tamamiyle yediniz, kendinize ait olan kısım icra edilmiş. Aley
hinize ait olan kısmı icra olunmuyor. Bize bu parayı vermediğiniz. Osmanlı hükümetine 
verdiniz. Osmanlı hükümetine verdiğiniz bu paradan dolayı biz zaten borcumuzu alıyoruz. 
Binaenaleyh bu teahhütle biz merbut değiliz ve bununla alâkamız yoktur, diyoruz. Bu ka
dar denmesi tarafdarıyım. Fakat hukukan meseleyi tetkik ettiğimiz zaman çok kuvvetli va
ziyette olmadağırmza da kaniim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) - Hukukan onların gayet zayıf vaziyette oldukları me
sail pek çoktur. 

HASAN BEY (Devamla) - Müsaade buyurun mesaili iktisadiye meyanında ehemmiyetli 
olan birinci mesele budur. İkinci mesele : İstanbul mukavelâtıdır. 1918'den beri İstanbul 
hükümetiyle itilâf hükümetlerinin yaptıkları mukavelâtın bütün teferruatına henüz kâfi de
recede vakıf değiliz. Ancak malum olan şunlardır. (Nasıl olur da vakıf değilmisiniz.) Bazan 
perde arkasından yapılmış şeyler olur ki elli sene soma da haberdar olmazsınız. 

TAHSİN BEY (İzmir) - Rontfen kullanınız. 

HASAN BEY (Devamla) - Bu mukavelâtın bir kısmı biliyoruz ki İstanbul hükümeti ta
rafından idare için istikraz şeklinde Düyunu Umumiyeden, bilmem Osmanlı Bankasından, 
Rejiden, bilmem Osmanlı Bankasından, Rejiden vesair yerlerden alınıp yenilen paralardu -. 
İstikrazı dahili : Osmanlı hükümeti istikraz yapmış maaşları vermek için. Bunu kabul et
mek lâzım mıdır. Değil midir? Bu bir... İkincisi şunu da söyleyeyim ki İstikrazın birinin kar
şılığı ellerindedir. Yani Osmanlı Bankasından dahili istikrazlarının eshamının faiz ve amor
tismanları için konmuş olan altın parayı vermek için vaktiyle konmuş. Üç dört yüz bin lira 
altın para vardır. Şimdi böyle rehin olarak hükümete para ikraz etmişlerdir. Şimdi bu is
tikrazı tanımamak iyi bir neticeye müncer olmaz. Bu istikraz mukavelâtı vardır. Bundan 
başka reji ile tesviyei hesap yapmışlardır. Bütün harp seneleri hesabatını reji ile görmüş-
erdir. Reji ile görülen hesapta Osmanlı hükümetine iyice bir şeyler yutturulmuştur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Evet yutturmuştur. 

HASAN BEY (Devamla) - Bir de elektrik şirketirün, Tramvay şirketinin imtiyazatı var
dır. Fiyatları, tarifeyi artırmışlardır. Bundan başka bir de Telefon şirketi vardır. Müddeti 
imtiyazım temdit etmişler ve şeraiti tebdil etmişlerdir. Bundan maada bizi ürküten İtalya 
ile Hariciye Nazaretinin yaptığı bir aranjman vardır. Listesini gördük. Neler vardır İtal
yan'ların matmaı nazarı olan mesaili iktisadiyeyi ihtiva etmektedir. Bunların hangileri ile 
ne dereceye kadar bir teahhüt manasında mukavele yapılmıştır? Bu malum değildir. Yal
nız deniliyor ki tetkik için, taharri için İtalyan'larla bir aranjman yapılmıştır. Fakat bu olur 
ki tebdili için tahvili tatbiki için verilmiş... 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Kaç tarihli. 

HASAN BEY (Devamla) - Son efendim. İzzet Paşanındır. Yani iki sene evvel filân. Asıl 
şudur ki manasını anlamadan, dinlemeden şeraitini tetkik etmeden kabul etmemeğe istih
daf ettiğimiz mesail bunlardır. Binaenaleyh İstanbul mukavelâtının meriyeti ve bir madde 
ile Heyeti Umumiyesinin kabulünü ihtiva eden madde gayet karanlık bir maddedir. Bunun 
bizim tarafımızdan kabul edilmesine imkân yoktur. Esasen görülmemiştir. Bize müzakere 
için salâhiyet verilmediği için kabul edilmemiştir. Üçüncü mesele : İmtiyazların on sene 
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müddetle temdidi. Alelumum imtiyazların on sene müddeüe temdidi midü? Bu haddi za-
ünda ehven görülüyorsa da mühim bü şeydü. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Reji. 

HASAN BEY (Devamla) - Reji gider. Derhal rejinin de bakiyesi müddetine on sene ilâ
veten temdit edümiş olur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bankada. 

HASAN BEY (Devamla) - Banka vesaüe her ne var ise imtiyazdan on sene kazanmış 
oluyorlar. Bunu yapmıyoruz. Haddi zatında küçük bü şey olduğu halde evvelki imtiyazına 
göre imtiyazmı yapmış olan bü şükete daha on sene hakkı imtiyaz vermek haddi zatında 
ona büyük bir şey vermektü. Oldu üç. Şirketlerin bilhassa şünendüer şüketlerinin vaziyet
lerini islah etmek şeraiti hazıraya göre tatbik etmek, yani adaptasyon dedikleri şeyi yapma
mızı istiyorlar. Bendeniz kanaati şahsiyeme göre zan ediyorum ki bunda haklıdırlar ve bun
ları biz şimdiye kadar yapmalı idik. Yalnız açık konuşalım. Dünyanın hiç bü memleketi 
yoktur ki hali harpten evvel tesis etmiş olan bü şüketin vaziyetini hâlâ eskisi gibi tutmuş 
olsun. Gerek ecnebi, gerek dahüi bü şirket olsun. Bü imtiyaz sahibi ise şeraitini şeraiti ha-
zırasını yapmamışızdır. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Yine kabahat onlarındır. Nafıa Vekâleti hazırdır. 

HASAN BEY (Devamla) - Vakıa son zamanlarda hükümet pek iyi hareket etmiştü. Bun
ları çağırmıştır. Konuşalım meselemizi hal edeüm. Eski tarüe üe Bugünkü şüketin işleme
si imkânı yoktur. Bu şüketi iflas ettirmektir. Ve bu da korekt bü harekettü. Bu meseleleri 
hükümet kendüerine konuşmağı tercih ettiği halde bizimle konuşmamışlardır. Burayı ter
cih etmemişlerdü. Lozan'a koşmuşlardır Belki bu şeye arzularının fevkinde olarak siyasete 
koparmak için başka tarik aramışlardır. Binaenaleyh her zaman bize gelülerse bu mesele
yi açık konuşmağa, tadilâtı yapmağa ben kendi kanaatim namına söylüyorum. Biz de mu
vafakat etmemiz icabı hak madelettü. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Emniyet etseler gelmezler mi? 

HASAN BEY (Devamla) - Müsaade buyurursanız noktai nazarımı arz edeyim. Vaktiyle 
Muvazenei Maliye Encümenine hakem olarak çağırmış idiniz. O vakit te aynı kanatı söyle
miştim. Sırf husule gelen tebeddül (Forsmajör) kuvvetini iktisap edemezlerdi. Fakat âlem
de vukubulan tebeddülatı iktisadiye şu veya bu şüketin şu veya bu memleketin ahvaline 
mahsus olmayan ahvali umumiyenin tahavvülünden mütevelüttü ki herkesin hakkı vardır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - EUi sene taviz etmek. 

HASAN BEY (Devamla) - Taviz isterseniz ne isterseniz isteyiniz. Yani Kanunu Ticaretin 
(Parsmajör) diye kabul ettiği şeyin dünya üzerinde bü daha bulmanın imkânı yoktur. Ben
denizce ahkâmı iktisadiyenüı bizim için en mühim ve en hayatî olan bu beş kısmıdır. Bun
lar arzumuz veçhile noktai nazarımıza muvafık halledecek olursak bakiyesi ki sigorta mu-
kavelâtı vesaü mukavelât kısmım istilzam eden mesaüdü. Bunlarda anlaşmak imkânı var
dır. Bü de Osmanlı şüketlerinin sermayesi ecnebi olduğu halde bunların ecnebi addedüme-
sine katiyen muvafakat etmemezin imkânı yoktur. Bunda gayet kıskanç olmaklığımızın 
hakkı vardır. Bunda memleketimizde Osmanü namı altında ve fakat ecnebi sermayesiyle iş
letmek gayesini istihdaf ediyoruz. Fakat her şüket parasına tebaan ecnebi olacaktır. Mem
leketimizin umuru iktisadiyesini, umuru nafıasını, Osmanü olacak olan şüketlerin idaresi
ne tevdi edecek bü şekle getüüiz ki bu da zannediyorum onların kendi menfaati ar mm 
aleyhlerinde hareket etmektedir. Çünki bu emniyetsizliği bize yapmak binnihaye vazgeçe
rek kapıyı onlara kapamamızı icabedecektü. Bu meselede de haklıyız. Bu mesaüi ayrıca 
halledebilecek olursak ahkâmı iktisadiyenin daha kolaylıkla halletmek imkânı vardır. Mü-
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teferri malumat arzu ederseniz ki çıkacak bir mesele olduğu için ben lüzum görmüyorum. 
Arzu ederseniz ait olduğu Sulh komisyonunda bu meseleyi müdafaa eder Zekâî Bey arka
daşımız söylesinler. Onu da dinlersiniz. Binaenaleyp mesaili maliye ve iktisadiyenen son bü 
kısmı kalıyor ki o da Ticaret mukavelesidir. Ticaret mukavelesi (Aneks) merbut bir muka
vele olmak üzere merbuttur. Soma bir de ecnebüerin vaziyeti maliyesi meselesi vardır ki Fa
za Nur Bey biraderimiz burada izah buyurdular. Bunun ruhu tebaa üe sureü mutlakada 
müsavat demektir. Yalnız vergide bir mesele vardır. Bundan ibarettir. Her maddesinde var
dır. 

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

HASAN BEY (Devamla) - Yalnız bir mesele vardır. Vergi meselesi de ihtilaflı noktalar
dan birisidir. 

Mecburî istikraz ile servet üzerine fevkalâde olarak vaz olunan müsaderelerden teba
alarını masun bulundurmak talebindedirler. Bu iki şekli biz memleketimizde şimdiye ka
dar hiç bir zaman yapmamışızdır. Son bir şekilde bir tekâlif yaptık. Yine ihtiyarımızla ecne-
büeri serbest bıraktığımız gibi şekli de kendüerinin setretmek istedikleri şeküden biraz fark
lıdır. Çünki tekâlifi müliyede kuruşlu mazbata verdik ve yüzde yirmisine kadar gümrük 
borçlarına mahsubunu kabul ettik. Hareket edeceğimizi daha tayin etmedik. İhtimal ki da
ha tekâlifi harp şekline de itiraz etmişizdir. Onlar tekâlifi harbiyeye tabi olmasm tekliflerin
den vaz geçmişlerdir. Mecburi bir istikraz yaparsak ve bir de her hangi ahvali fevkalâdeye 
istinaden malının yüzde onunu sizde malınızın yüzde yirmisini siz vereceksiniz gibi bir şey 
dersek bundan tebaalarım muaf tutmak için bize bu kaydı üâve ediyorlar. Ondan başka 
olan şey de muafiyet, yani müsavat muamelesidir. Bir de bizden bir şey istiyorlar. Teşviki 
sanayi maksadiyle veyahut her hangi bir maksada bizim tebaamıza vermek istediğimiz mu
afiyetlerden de müstefit olmak istiyorlar. Şu sanatı yapan Temettü Vergisi verecek olursa 
aynı vaziyeti yapan ecnebi de Temettü Vergisi vermiyecektir. Binaenaleyh bu ikinci kısım 
sanayü müliyenin tekemmülü noktasından sayam kabul değüdir. Kabul edümiş de değildir. 
Vakıa diğer memleketleri tetkik edecek olursak her hangi bir sanatı bir memlekette terak
ki ettirmek istiyorlarsa yapılan vergi muafiyetlerini diğer ecnebi tebaasmı seçmeksizin ya
par. Muafiyete saik olan sanattır. Şahıs meselesi değüdir. Onların memleketlerinde tuttu
ğu düstur budur. Fakat biz zayıf bir memleket olduğumuz için memlekette her hangi bir 
sanayün ihdasım arzu ederken birtakım muafiyet ve istisnaî muameleler verilmesi lâzım ge
len, hatta diğer devletlere birtakım mevburiyetler, külfetler tahmü edeceğimiz zaman arzu 
etmeyiz ki ecnebüer aynı işleri yaptıkları zaman bunlara muafiyeti yapamayız. Evvelki iki 
kısmın yapılmasında bendeniz bir mahzur görmüyorum. Gerçi kanaatlarımı söylüyorum. 
Mecburi istikrazata tabi tutacağız demek nasü olur bilmiyorum. Ne dereceye kadar doğru
dur. Mületin yüzde onuna yüzde yirmisine kendi tebaamıza tatbik edip zulüm yapacağım. 
Ecnebi tebaasmı muaf tutacağım demenin manasını kabul edenlerden değüim. Yalnız bu 
iki meselede kendimizi haklı görmekteyim. İhtimal ki vergi hususunda, ticaret hususunda, 
her muamelede ecnebüeri aynı müsaadeye tabi tutmak belki istiklâl üe serbestü tam üe 
gayri kabiü teltf olduğunu telakki eden olabilir. Hiç bü memleket bümiyorum ki orada te
baasının verdiği verdiği vergiden maada tebaai ecnebiyenin hiç bü vakit böyle mahsus, böy
le bü vergi olsun, böyle bü sistem bümiyorum. Tabüyet için vergi yapüdığını bümiyorum. 
Binaenaleyh bendeniz mevadı maliye, yani vergi mükellefiyeti noktai nazarından arz etti
ğim takyidat yaşam kabuldür. Ticaret mukavelesine gelince; ticaret mukavelesi uyuşama-
yacağımız meseleder büidü. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) - Sulh muahedesi üe ticaret mukavelesinin ne münasebe
ti vardır? 
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HASAN BEY (Devamla) - Onlar sulh ile muayyen bir zamanda her hangi muamelei ti-
cariyeye tabi tutulacaklarım da tespit etmek istiyorlar. Bu bir emniyet meselesidir. Başka 
hiç bir mesele değildir. Yanındaki mukaddemede küçük bir tadilimiz vardır. Hukuku düvel 
esasma, telif ve tanzimi mukavelât (Sayfa 123) mübadelâtı en emin bir tarzda temin etmek 
ve bir taraftan büyük Biritanya ve Fransa, Çekoslovak hükümetleri, diğer tarafında Türki
ye dedikten sonra (Kaçıncı sayfa sesleri) (Sayfa 12 yedinci zeyl) mukavelename projesi... 
Mukaddemede bu tadilâtı yapıyoruz. Tarafeynin arzusu ile bir ticaret mukavelenamesi ak
dine karar vermişler ve murahhaslarını berveçhi ati tayin etmişlerdir. (Murahhaseyni mu
maileyhim usul ve nizamına muvafık bir surette... salâhiyetnamelerini teati ederek ahkâmı 
atiyeyi kararlaştırmışlardır.) Birinci madde Türkiye'de gümrük hususunda eskiden mevcut 
olan mukavelâtın kapitülasyonların ilgasını ihtiva ediyor. Bu maddeyi buradan siliyoruz. 
Yani yeri burası olmadığı için siliyoruz. Ticaret mukavelesi son tadilât veçhile müttefikler
le beş sene için diğer imza eden devletlerle bir sene içindir. Binaenaleyh zamanla mukay
yet olan mukavelenamede gümrüğe müteallik olan bu müddet hitam bulduktan sonra baş
ka yerde yoksa eski ahkâm bakidir. Bunu buradan çıkarıyoruz. Ahkâmı müeyyide kısmmı 
ihtiva eden siyasî kısma koyuyoruz. Bütün kapitülasyonları ifade edecek tarzda bir madde 
koyuyoruz ve bunu buradan siliyoruz. İkinci maddede bazı tercüme hataları vardır. Aman 
bunları burada nasıl okuyacağım. "Yetişmiş veya oradan gelmiş mahsulâtı tıbbiyi ve ma
mule Türkiye'ye duhullerine kabili tatbik olan tarife 1 Eylül 1936 tarihinden mevkü meri
yete konan eşya tarifesinin aynı olacaktır". Burada tercüme hatası vardır. Başka bir şey 
yoktur. Yani ruhunda yanlışlık yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) - Bu kısmın tadilâtı yok mu? 

HASAN BEY (Devamla) - Bu kısım yok. Eski gördüğümüz tadilât vardır. Efendim bu
nun hututu esasiyesini arz edeyim. Bu maddeleri muhasımlar okusunlar. Sonraya kalsm. 
Biz diyoruz ki pekâlâ mukavelâtı ticariyemize bir intizam verelim ve şimdiden yapalım ve 
imza edelim diyorsunuz buna muvafakat edelim. Fakat müstakil olmak üzere. Yani her ye
ri ile ayrı ayrı imza ederiz. Müddeti iki sene, üç sene, beş senede ısrar etmişlerdir. Nihayet 
beş seneyi kabul etmişizdir. Tadilâtımız kabul edildiği takdirde üç dört devletin ve diğerle
ri için de bir sene olmak şartiyle kabul etmişizdir. Tarife olarak kabul edilen şeyin ruhu bi
zim şimdiki tarifelerirnizin ruhudur. Şimdi iltisinin orta yerine şimdi yeni bir tarife giriyor. 
Zaten eski memnuat kalkmış olduğu için buraya dahil olmayan, yine onikide bırakmak is
tiyorlar. Onlar da bizim ithalât kısmının en büyüğünü teşkil eden pamuk ve pamuklu men
sucatı da almışlardır. Dokuz misli tarifeyi biz yine on iki misli kabul etmek istiyoruz. Bu ta
dilât ile kabul ediyoruz. Buna mukabil bize verdikelri kendi memleketlerinde kendi kanun
larında hangi muamele ise onu takip edecekler, yani tarifelerim tespit etmiş değillerdir. Biz 
tarifeyi tespit etmişizdir. Onlar her zaman kendi kanunları mucibince yaptıkları muamele
yi taahhüt etmişlerdir. Soma istihlâkâtı dahiliye rüsumunu şimdiye kadar mevcut olan is-
tihlâkâtı dahiliye rüsumunu aynen kabul etmişlerdir. Bundan soma yapacaklarımızı da 
ancak dahilde resme tabi tutulanlara koyabiliriz. Bu müddeti mukavele zarfında istihlâk 
resmi koymayız. Mahalli vergilere dair tadilât koymuşlardır. Kabul etmedik çıkardık. Son
ra bidayeten talep ederlerse bu mukavele düveli müttefikanın tahtı idaresinde olan müs
temlekelerinde tatbik edilecektir. Binaenaleyh serbesttirler. Biz de onlara karşı serbestiz ve 
şu müddet zarfında meridir diye muayyendir. Bu müddet hitamından soma tarafeyn yeni 
bir mukavele yapmazlarsa, yani behemehal senesi zarfında bunun mukavelede kalması lâ
zım geür. Tarifeyi aynı zamanlarda yeni esaslara göre yekdiğerine karşı taahhüt almışlar
dır. Biz alırsak onlar alırlarsa yeniden birleşeceğiz. Yeni esaslara göre ticaret mukavelesi 
akdedeceğiz. Fakat bu mevkii meriyetten kalkacak. Şayet bu müddet zarfında muahede ya
pılmazsa bu muahede kalkacaktır. Bu mukavele bittiği vakit yekdiğerine karşı serbestisine 
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malik olacak diye bir madde koyduk. Hututu esasiyesi budur. Bu mukavelename bu mad
denin dediğimiz şekilde yaparlarsa şimdiden yeni bir mukavelename yapmaya mecbur ola
cağız. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Rayiç meselesini izah eder misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) - Rayiç meselesinde teklif ettiklerim aynen kabul etmiş değiliz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - İtiraz ettiniz mi? 

HASAN BEY (Devamla) - Evet ettik. Kabul etmiş değiliz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Biz kabul edildi biliyoruz. 

HASAN BEY (Devamla) - Hayır; yalnız ben rayiç usulünün kabul edümesi taraftarıyım. 
Şu itibarla mütebeddü tarife taraftarıyım. Bugün yekdiğeriyle mukavelâtı ticariye yapan 
mumleketler altı ay, bir sene gibi kısa bir müddet için yaparlar. Zaman veya paralarının te
beddülüne göre her ay, her hafta, her gün değiştirmek mecburiyetindedirler. İtalya ve İs
panya bu vaziyettedir. Biz bunlara dedik ki : Paramızın harp bittikten sonra daha uzun za
man aleyhimize olacağım zannediyoruz. Sebebi ise birçok sermayeler dışarı çıkacaktır. Tes
viyei düyun yapıyoruz ve her sene şu kadar parayı istikrazarımızın faiz ve amortismanları
nı ödemek için harice göndermek mecburiyetindeyiz. Bunlardan dolayı memleketimizin is-
tihsalâtı harice sattığımız şeyler çoğahncaya kadar paramızın lehimize tebeddül etmek ih
timali yoktur. Binaenaleyh paramızın sükut ihtimali daha ziyade vaki ise de sükutu müte
vellit farkı bü tarafa mütehavvü bü tarife Üe lehimize çevirmek faidelidü. Aksi olursa, yani 
beheri kâğıt bü altın ederken vasati yüzde yirmi gümrük veren bü gümrük resmi beş kâğıt 
bü altm olduğuna göre % 35'e çıkar. Bu ne adalet icabatıdır, ne de gümrük resminin teza-
yüdüne medar olacak bü şeydü. Binaenaleyh paramız hangi şeklim takip ederse ona göre 
tarife yapmak esasma müstenit olarak mütehavvü tarüe ona tabi bü meseledü. Mademki 
aleyhimize bü müddet devam edecektü. Kısa bü müddet yapılmış olması itibariyle ve kabi
liyeti tatbikiyesi olmak şartiyle her halde lehimize olduğu kanaatindeyim. Fakat bizim 
memleketimizde telgraf noksandır. Tatbikat fedadır. Bü tüccarın malı gelmiş olur daha 
emir gelmedi diye bir gün sonraya kalır. Tahriren tebliğ edilir. Bü gün evvel geldi, bü gün 
sonra geldi diye müşküât çıkar Bütakım suüstimallere sebebeyet verü. Bunun için sabit bü 
tarüe teklü ettik. Büiyorum ki bu bizim aleyhimizedü. Fakat bizim memleketimizde vesaiti 
muhabere noksandır. Telgraflar emin değildü. 

Müşküât çıkar. Yarın şikâyete başlarsınız. Onun için aleyhimize olarak bu muayyen bü 
müddet için tespit edümiş dedik. Paramız velevki muayyen bü zaman için olsun iyüeşü ve 
gümrük resmi yüzde yünü iken yüzde yüze, üç yüze çıkar diye bize mütehavvü bü tarüe 
teklü etmişlerdü. Fakat tekliflerinde büaz kurnazhk etmişlerdir. Mebde olmak üzere itiba
ra alınacak noktayı tespit etmemişlerdü. Mukavelenin mevkü meriyete konacağı tarihi tes
pit etmişlerdü. Binaenaleyh yapılan tarüe filân tarihte mevcut olan tarüedir. Ve muahede
ye konmuştur. Binaenaleyh kabüiyeti tatbikiyesi olacak bü şeküde bazı esaslar dahilinde 9 
- 12 misli değü aynı zamanda beş misli tabi olanlarında kâğıt para düşük iken kâğıt para 
düştükçe tahvüâtı takip edecek zannediyorum ki lehimize olur. Aleyhimize olmaz. Bunun 
için bu maddeye muaddel olarak kabul etmek doğru olur. Binaenaleyh üçüncü madde 
1916 tarihinde mezkûr rüsuma kabüi tatbik olan tezyit tarihleri 1 Mart 1923, 1920 tarihin
de şubat zarfmda Türk altın lüası ile Türk kâğıt parası olan farka göre demekle esas ola
cak olan mebdei kasdetmiş oluruz. 1 Mart 1923'dekl esasa göre hayır efendün bü de 1922 
senesinde. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Para vaziyetini esas tutacağız. 

HASAN BEY (Devamla) - Büisi 1 Kânunuevvel 1922, mevcut olan tarifler var. Tarife-
nen altın farkına nazaran mütehavvü olacak olan farka nisbetle mebde olacak tarifede 1923 
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Şubat zarfındaki Türk kâğıdı de Türk altın lirası arasında mevcut olan farka nisbet ediyo
ruz. Yani Maliye Vekâleti bakmıştır. Maliye Vekâleti şu zaman zarfında mebde ittihaz etmek 
üzere en iyi işimize gelen parayı bunu düşünmüştür. Bu mesde nisbetle tahvüâtı takip ede
ceğiz. Fakat istiyoruz ki bu mebde muayyen olsun çünki olabilir ki tarife koyacağı zaman 
yer yaparlar, kâğıdı düşürürler. Ona göre tarife yaparlar. Bir ay zarfında tetkikini teklif edi
yorlar. Maliye Vekâleti bir ay zarfında bunun tatbikine imkân olmadığı için üç aya çıkarı
yoruz. Fakat alün para tenezzül ede ede. Beş kâğıt bir altın olmuştur. Şey düşmeyecektir. 
Beş misü tarifeye tabi eşya meydandaki nisbete yüzde otuz farkı da üae etse beş misü olan 
tarüeye tenzü hâsd olduğu zaman o vakit o hasd oluncaya kadar lehimize olanları tenzü et
miyoruz. Sebebi biz beş misline tevafuk eden eşyayı ihtiyacatı asliyeye göre zaten altın pa
ra üe kâğıt arasındaki farka göre tezyit etmiş değiliz. Şimdiye kadar bunu böyle yaptık. Bi
naenaleyh mani ne olursa olsun yapmayız diyoruz lehimize bü kayıttır. Sonra dördüncü 
maddede hangi esaslara nazaran Türkiye memnuat vazedebüü. Orada unutulmuş bü me
sele vardır. İkinci olmak üzere, usulü iktisadiye tehlikesine karşı yapılmış olan mahazüi 
ciddiye mani olmak için tahdidat, memnuat yapabilir. Yani bu esaslar öyle bü esastır. Bu
nun içine güecek memnuat yoktur. Soma yedinci maddede inhisar vücuda getirmek veya
hut üıhisarlan idame etmek için dahi memnuat yapabilüiz. Diğer esaslara üâve edüü. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Mutavasıt cetveli lütfeder misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) - Vardır. 270 numarasını çıkarıyoruz. Oradan öbür tarafa gön 
deriyoruz. Hırdavat gibi şeylerdü. Yani aktar eşyası eşyası beş bin liralık, yirmi büi liralık 
ithal edden eşyayı ticariyedü. Bunlara altın para; Halbuki 170 numaraya dml olan pamuk 
ve pamuklu mensucat. 7-8 milyon hralıktır ithali teşkil eden kalem. Soma beşinci maddt 
de bü tadd olacaktır. Aynı veya mevazi yetişmiş olan veya oradan gelmiş olan emtia ancak 
Türkiye'de istihlâk rüzumatına tabi olmaktadır. Soma Osmanlı İmparatorluğundan ayrıl
mış olan diğer memleketlerde mukavelâtı ticariyeyi en ziyade naili müsaade olan devlet me-
yanına ithaline dair esas ittihaz etmeyeceklerine dair bü kayıt vardır. Ona büaz daha ka
yıt üâve edüdi. Hududu ticareti ancak yaptığımız mukavele vardır bu da şey olamaz. En zi
yade naili müsaade olan mesaüi olamaz. Soma dokuzuncu madde muaddeldü. İşbu kısmı
nın ahkâmı İngdtere, Fransa, Japonya tarafından diye okundu. Diğerleri için bü nesedü. 
Seyrisefain meselesinde serbestü ticariyeye istinaden kendi tebamız ancak kavanüı müdde
tini beş sene müddetle koydukları bü kayıttır. Binaenaleyh kuyudat hakkı somadan rücu 
üe buraya koydukları bü maddedir. (Kapotaj). Onu da çıkarmış tay etmişizdü. Kapotaj hak
kı mahfuz olarak saydı bahrisinde bizim kendi milli programımızda mutlak olarak... Bunun 
haricinde lünanumzdan eşya ve yolcu alıp Avrupa'ya götürmek ve Avrupa'dan getümek her
hangi bü limanımıza koyacakları, tabi olacakları muamele bizim programımızın tabi olaca-
ları muameledir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Müddet ne oldu? 

HASAN BEY (Devamla) - Hangi müddet? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Beş sene kapotaj hakkı. 

HASAN BEY (Devamla) - Onu ret ettik ve bu seyrisefain muamelâtı için on sene müd
det koyuyorlar. Onu da biz beş seneye indüiyoruz. Sonra vapurların şehadetnamelerin dü
veli ihtüâfiye tarafından şehadetnameler Türk şehadetnameleri gibi meri tutulacağını söy
lemişlerdi. Siz de biz ün vapurlarımıza verdiğimiz şehadetnameleri meri ve mukayyet tutar
sanız biz de tutarız dedik. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bu müddet münkati olduğu zaman. 

HASAN BEY (Devamla) - Yeni bü mukavelename yapacağız iktisab eder maddesi var
dır. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Nihayet bulduğuna dair içtimaa lüzum yok değil mi? 

HASAN BEY (Devamla) - Hayır efendim husule gelmezse tarafeyn yekdiğerine karşı ser
bestii t ammeyi ihraz eder diye bir madde vardır. 134 üncü maddede 18 inci maddeyi oku
du. 19 uncu madde tay. 20 nci madde ipkadır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Beş dakika istirahatten sonra soracağımız şeyler vardır. 

REİS - On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 

REİS : İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi 

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

REİS - Celseyi açıyorum, efendim. Sual sırası Sırrı Beyin. 

SIRRI BEY (İsmit) - Konferans dağıldıktan sonra gerek talik ve gerek inkıta ne derse 
densin, heyeti murahhasamızm bir tenkit şeklinde bazı mevaddı kabul ve bazı mevaddı ret 
etmek suretiyle vermiş olduğu projede zatı âlinizin de reyi var mıdır, yok mudur? 

HASAN BEY (Trabzon) - Sureti umumiyede şunu söyliyeyim ki, efendim heyeti murah
hasa orada ne yapmış ise müştereken yapmıştır. 

SIRRI BEY (Devamla) - Kabul olunan muahede zatı âlinizin reyi munzammıdır, değil 
midir? 

HASAN BEY (Devamla) - Konferansda mı? 

SIRRI BEY (Devamla) - Konferansta demiyorum. 

HASAN BEY (Devamla) - Anlamıyorum, hangi meseleyi karıştırıyorsun? Her hangi bir 
meselede olursa olsun, gerek mesaili arziye ve gerek mesaili iktisadiye ve gerek diğer me-
sailde olsun yapılan şeylerde ben tamamen arkadaşlarımla beraberim. 

SIRRI BEY (Devamla) - Şu halde maksadım anlaşılmadı. 

REİS - Tabiî anlaşılmadı. 

SIRRI BEY (Devamla) - Paşam siz cevap verecek değilsiniz. 

HASAN BEY (Devamla) - Sırrı Beyefendi muayyen bir noktayı kastediyorsanız anlama
dım. 

SIRRI BEY (Devamla) - Arz edeyim. Konferans dağıldıktan sonra siz buraya gelmek 
üzere tehlîi hareket iken tarafınızdan yani heyeti murahhasa tarafından müteliflere bir no
ta verilmiştir. Bu notada bazı mevad kabul edilmiş bazı mevad kabul edilmemiştir. Bu ka
bul edilen mevad içerisinde kısmı siyaseti sormuyorum, kısmı araziyi sormuyorum, yalnız 
size kısmı iktisadî ve malî hakkındaki zatı âlinizin reyi munzam olup olmadığını soruyo
rum. 

HASAN BEY (Devamla) - Efendi kardeşim, şurada anlamadığım bir nokta vardır. Bir 
defa konferans dağıldıktan sonra bir kere bizim nota verdiğimizi, anlamıyorum. Konferan
sın dağılması Pazar günü saat dokuz buçukta Lort Gürzon'un yevmi hareketi olduğu gün
dür. Ondan sonra heyeti murahhasa tarafından bir nota verildiğim bilmiyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) - Bu notayı saat sekizde verdiniz. O vakit reyiniz var mıdır? 

HASAN BEY (Devamla) - Saat sekizde verildiğim de bilmiyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) - Beyan ettiğim tenkidat hakkımı hıfzediyorum. Harbi Umumîye 
tekaddüm eden günlerde Fransızlarla bir istikraz mukabilinde Fransız heyetlerine bazı şi
mendifer şebekeleri teahhüt etmişsiniz. Bilâhare vermemiştik. Fakat hükümeti milliye ta
rafından bu istikraz mukabili size verilen imtiyazat hakkı mahfuzdur diye Fransız Hükü
meti tarafından resmî gayri resmî bilvasıta hiç bir tebligat vaki oldu mu? 

HASAN BEY (Devamla) - Olmamıştır. İstikrazı dahilîmizi Düyunu Umumiye kabul ede
rek müterakim faizleri verecek miyiz, vermeyecek miyiz? İstikrazı dahüînin iki kısmı vardır. 
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Birisi taksime ithal edilip edilmemek. Taksime ithal edilmemek istikrazı dahilînin bir borç 
olarak verilmesi faizlerinin verilmemesi manasım tazammun etmez. Bunlar ayrı ayrı şeyler
dir. İstikrazı dahilî harp içinde yapılmış bir istikrazdır. Bundan ayrılan memleketlere de is
tiyoruz. Bunu vermeleri nedir? Bunu bilmiyorum. Fakat devletin borcudur. Binaenaleyh 
devlet bunu ne şekilde halledecek, ne suretle tesviye edecek bilmem. Buralarının teferru
atını bilmem. Yalnız devletin borcudur bunu bilirim. 

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

HASAN BEY (Devamla) - Düyunu Umumiye bunu kabil etmemek istemiştir. Hatta ken
disinin mubayaa ettiği bir milyon lira vardır. 

Bidayetteki teklifleri görürseniz bir milyon liranın da güya ihtiyat akçesi kurtarmak is
temiştir. Biz bunu kabul etmek istemedik. Heyeti murahhasanın verdiği karar ekseriyeti 
haiz olan bir karardır. İtalya delegesi mevcut idi. Düyunu Umumiye meselesinin ekseriyet
le halli lâzım idi. Düyunu Umumiyei teşkil eden paralar eshamdır, paradır. Binaenaleyh 
bunu tediye etmemiz lâzım gelir diye ret ettik. Bu teklifleri çıkarttık. 

SIRRI BEY (Devamla) - Razı oldular mı? 

HASAN BEY (Devamla) - Razı olmuşlardır. Yani bunu ihtiyat sermayeleri meyamnda 
saklamaya razı olmuşlardır. 

SIRRI BEY (Devamla) - Yani razı oldular mı? 

HASAN BEY (Devamla) - Evet. 

REİS - Buyurun Tevfik Rüştü Bey sual hakkı sizindir. 

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

REİS - Buyurun Tahsin Bey. 

TANSİN BEY (İzmir) - Efendim; Donanma Cemiyetine ait olan yedi (7) milyon lira mah
sup edilmiş buyurdular. Bu para; alinin, velinin, şunun, bunun ianesinden hasıl olmuştur. 
Donanma Cemiyeti bir müessesei hayriye ve milliyedir. Hangi hak ve salâhiyet ile heyeti 
murahhasa bunun mahsubuna bakmıştır. Bu âdeta benim, şunun bunun, muharebeden 
evvel İngiltere'ye bir gemi siparişi gibidir. Bu gemiyi İngilizler almış. Muharebeden sonra 
bankada bulunan bu parayı ingilizler takası takas etmişlerdir. Binaenaleyh Donanma Ce
miyetine ait olan bu paranın ianeden mürekkep olan bu paranın, hususî mahiyeti haiz olan 
bu paranın takası takas edilmesi, hukukan katiyen gayri caizdir. Yani bunu biz Donanma 
Cemiyeti İngiltere mahkemelerine müracaatla bu parayı belki alabiliriz. 57 nci maddenin 
tazammun ettiği tazminat kısmma ne suretle ithal edilmiştir? Hiç münasebeti yoktur. 

HASAN BEY (Trabzon) - Şimdi efendim, takası takas şekli bizim teklifimizde yoktur. 
Onlara bizden tebaaları için, hazarzede tabaları için tamirat namiyle bir şey istemeyecek
ler. Biz de Düyunu Umumiye iadelisinin birinci evrakı nakdiye karşılığı olan beş milyon al
tını ve harpten evvel Armistrank Fabrikasma sipariş edilen gemilerin parasını talep etme
meyi taahhüt ettik. Bunu bir mahsup şeklinde ferz ediniz. İngiltere diyor ki, benim müsa
dere ettiğim gemiler, devlet gemileridir. 

TAHSİN BEY (Devamla) - Gemiler öyle, paralar? 

HASAN BEY (Devamla) - Paralar da öyledir. Hükümet gemi yaptırmıştır. Yaptıracağı ge
miye mukabul taksit para göndermiştir ve gönderilen para içerisinde Donanma Cemiyeti
nin parası da dahildir. Donanma Cemiyeti hakkının ziyamdan dolayı Hükümetten mütale-
bede bulunabilir. Yoksa gemi bedelinden dolayı Donanma Cemiyetinin gidip İngiltere Hü
kümetinden istemeye hakkı yoktur. Binaenaleyh Donanma Cemiyeti eşhası hususiye, eş
hası maneviye olmak üzere ma talibini Hükümetten talep edebilir. 
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ETHEM FEHMİ BEY (Menteşe) - Hükümet gemüerini teslim etmiş mi idi? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Canım Hasan Bey, parayı kim almış. Konturatoyu kim 
yapmış, Hükümet mi? 

HASAN BEY (Trabzon) - Hükümet. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendim, bir kere yekûnen borcumuz ne idi? Bunların 
teklifleriyle ne oldu? Siz indirdiniz? Bir yekûn veriniz. 

HASAN BEY (Devamla) - O halde cetveli açalım. Lazımüttaksim olmak üzere cetvele it
hal edilen muhtelif istikrazatın yekûnu bize cetvelde yüz elli dokuz milyon küsur lira veri
yor. Kabul ettiğimiz şekli taksim nisbeti varidat esasına göre birmci safhai taksim. İkinci 
safhai taksim birinci safhai taksimde Balkanlara isabet eden borç, 1913'te isabet eden 
borç. Yani Balkanların yekûn varidatı 19,4 tür. Şöyle bir şeydir. (19) küsur takribidir. Irak, 
Suriye, yani harbi umumî neticesinde bizden ayrılan memleketlere isabet edecek deyinin 
nisbeti de 22,5 dur. İsabet edecek olan deynin nisbeti, yani deynin isabet miktarı. Şu hal
de yekûn itibariyle 41,42 kadar bir şey demek yekûn borcun % 41*1 bizden muhtelif tarih
lerde ayrılan memleketlere gidecektir. Yüzde elli dokuz almması ki, yuvarlak rakam alırsak 
% 60'ı bizde kalacaktır. Yüzde kırkı onlara gidecektir. Yekûn borcun yüzde altmışını bizim 
için alıkoyunuz % 40'ını diğer memleketlere veriyor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu iki taraf arasında itilâf olunan şekil bu mudur? 

HASAN BEY (Devamla) - Evet, budur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - 914 veya 918 olması lazım geleceği istikraz farkları vesa
ire istikrazı dahilî farkları hepsi bunun içinde midir? 

HASAN BEY (Devamla) - İstikrazı dahilî farkları dahil değildir. Evrakı nakdiye du bu 
cetvele giremez. Bu şu borçtan bize kalacak olan borçtur. Yani bu % 50'nin % 60'ı 90 mil
yon eder. Sekizin yüzde altmışı da beş eder. Faiz vasatı olarak malumdur ki, faiz bizde 
muhteliftir. Bazıları % 4 ve bazıları da % 4,5, yekûn itibariyle amirtismanların olacağını ka
bul edersek, % 5,5 lâzımdır. Faiz amortismanları vermek için. 

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

HASAN BEY (Devamla) - Başka bir surede af edümiş değildir. Bşaka türlü şekli af yok
tur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Müekkillerle anlaşmak meselesini Hükümet getmeden ne 
için yapmadı? Mesaili iktisadiye için soruyorum. 

HASAN BEY (Devamla) - Hiç şüphe yoktur ki, borçlarımızın tarzı tesviyesidir. Bu me
sele hususunda bendeniz evvelce buraya gelişimden evvel müzakerenin ilk sırasında bu 
meseleyi ortaya atmışımdır. Belki gazetelerde... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Neden yapılmadı Lozan'da. Yani Paris'e gönderilip düyu
nu tasfiye meselesi? 

HASAN BEY (Devamla) - Evet efendim, bu mesele müzekere edilmiştir, bu hususta mü
şavir arkadaşlarımız biraz ihtilâfı ârâya varmışlardır. Ekseriyet bu noktai nazaran anlaş
mak zemini olmak üzere zaten borçlarımızın ekserisi Fransızlara olmak itibariyle Frank 
esasından anlaşmak idi. Bu mesele lâzım olduğu ve bunun muvafık olduğuna karar veril
miştir. Bendeniz buraya gelmezden evvel Reis Paşa Hazretlerinin riyaseti altında toplanan 
encümende müzakere edilmiştir ve böyle bir karara iktiran etmiştir. Şekli halli derhal Pa
ris'te portürleri toplayıp bir taraftan müzakeresi siyasiye devam edip diğer taraftan mese
leyi orada halledip usulü imza edince o meseleyi de bitirmek yolu mevzubahis olmuştur. 
Fakat bendeniz buraya gelmem lâzım oldu. Paşa Hazretleri bendenizi ayırmazlardı. Mesaili 
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üzerimize 200 milyon. İki yüz milyon fazla para düşüyor. Halbuki biz de bir çok memleket
ler kaybettik. Tutturmuşlar 1914'ten itibaren yapılan şeyleri. 

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

ZAMİR BEY (Devamla) - Görüyoruz öyle duyuyoruz. 

HASAN BEY (Devamla) - Sen Jermen muahedesini tetkik buyurduğunuz zaman o mu
ahedede diyor ki, harp düyunundan mütevellit mesuliyet bilhassa badettaksim kalan Avus
turya'ya aittir. Bunu sarahaten söyler Senjermen muahedesi. Harbi umumînin mağlupla
rından hiç bir memleketin harp düyununu hiç bir vakit nazarı itibara almamışlardır. Es
nayı taksimde nazarı itibara almamışlar ve onların sırtına yüklemişlerdir. Evrakı nakdiye-
de bendeniz meseleyi taallûku itibariyle, hatta biz esnayı müzakerede komisyonlar ve tali 
komisyonlar yalnız evrakı nakdiyede Avusturya'nın vaziyetinde taksime benzer bir şey var
dır. Fakat orada bir fark var. Oradaki evrakı nakdiye Avusturya Hükümeti tarafından çıka
rılmamıştır. Bir şahsiyeti maneviye bankası tarafından meydana tedavüle çıkarılmıştır. Ev
rakı tedavüle eshabları, bankasının taksimine dahil olmuştur. Ne bulmuşlarsa altın olarak 
Avusturya bankasıın kasalarında onu taksim etmişlerdir. Yalnız bir şey var. Avusturya'dan 
ayrılan memleketlerde kalan emlaki hususiyeyi devletle, buna muadil olan madenleri vesa-
ireleri, ayrılan memleketlerde meccanen bırakmışlardır. Ayrılan memleketlerde emlâki hu
susiye! devletin bilâbedel terk edilmemesini ayrı sormuşuzdur. Bize verilmesini istediğimiz 
zaman Avusturya misalim de ileri sürmüşüzdür. Ayrılan bu memleketlerde Avusturya na
mına mukayyet olan emlâki hususiyeyi tamirat komisyonuna düveli, müttefika namına al
mak için salâhiyet vermişlerdir. Fakat fiiliyatta tahkikatım mahalli hükümetleri bu emlâki, 
bu tamirat komisyonu tarafından satılıp parasının müttefiklere geçmesine de fiiliyatla ma
ni olabilmişlerdir. Çünkü kendileri talip olmamışlardır. Yalnız emlâkde yapmış oldukları 
muameleyi de Avusturya Hükümetine vermek için Avusturya'nın namına, yani tamirat na-
miyle almak için yapmışlardır. Fakat fiiliyatta buna muvaffak olamamışlardır. Binaenaleyh 
Avusturya'da harp düyunu olarak diğer memleketlere taksim edilmiş düyun yoktur. Sen
jermen muahedesinin 203 üncü maddesinden itibaren on - onbeş madesi mütevaliyen 
Avusturya'daki taksimi düyunda istihdaf eden şekillerdir. Tetkek buyurulursa böyle değil
dir. 

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

HASAN BEY (Devamla) - İmkânı hâlâ arıyoruz. 

BASRİ BEY (Devamla) - Ve kısmen de muallakta kaldı buyuruyorsunuz. Bandırma'da-
ki yalnız livamızın bir kasabasıdır. Yunanlıların ika ettikleri tahribatın miktarı (60) milyon 
liradır. Biz bu tamiratın parasını alamadığımız surette acaba bu tahribatı, bu haşaratı Hü
kümet tazmin edebilecek midir? Hükümet bu haşarata maruz kalan halkı ne suretle ikdar 
edecektir? Buna mukabil Yunan tebaasının emvali gayrı menkulesi olduğunu söylüyorsu
nuz. Bu emvali gayri menkule Yunanlıların ika ettikleri tahribatın yarımda pek ehemmiyet
siz kalır. Hükümet bu hususta ne düşünüyor? 

HASAN BEY (Devamla) - Yalnız şurasını arz edeyim ki Hükümetin vereceği cevabı ben
denizin vermekliğim doğru olmaz. Bir ikincisi heyeti murahhasanın bütün vazifesi Yunan
lılardan memleketimizde yaptıkları tahribata mukabil bir tazminat koparmaktır. Ve bu id
diamızı sonuna kadar yaptık yapıyoruz. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - niçin bir teminat almadınız? 
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HASAN BEY (Devamla) - Teminat almak teminata muvafakatla olur. Teminat verme
yince ne suretle teminat alacağız? Bugün Yunanlıları vesaiti cebriye ile yola getirmekten 
başka çare kalmamıştır. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hiç olmazsa Garbî Trakya limanlarının varidatını alaydı
nız. 

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

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - O halde biz bunu ne ile alacağız? 

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

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bunun fiili teminat çaresi olarak ne vardır? 

HASAN BEY (Devamla) - Yunan tebaasma ait emval ve emlâkden başka fiili ve malî bir 
teminat görmüyorum. Bundan başka Yunanlılardan bu muhik metalibatımızı istiyfa etme
dikçe onlarla münasebatı sulhiyeye girmekten istinkâf mı ederiz? Ticaretlerini de tahrip 
ederiz. Kendilerine elimizden gelen fenalığı yaparız. Her veçhile kendilerini Izrar yolunda 
yürüyoruz. Ta ki bu metalibatımızı kabul etsinler ve tazmin etsinler. Yani heyeti murahha-
sanız vesaiti cebriyeden başka Yunanlılara tamirat masrafını tediye ettirmeye mecbur tuta
cak bir şey göremiyor. 

SAMİ BEY (İçel) - Müstağni kalabilecek misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) - Hükümet verir, vermez noktasma gelince : Bendeniz Meclisin 
bir azası sıfatlyle noktal nazarımı söyliyeceğim. 

Memleketin kuvvayi maliyesi bu tahribatı Hükümet bütçesinden, yani tahribata uğra
mamış diğer kimselerin kesesinden ödemek kudretine malik olduğunu maalesef zannetmi
yorum. 

BASRİ BEY (Karesi) - Maalesef o halde yanan memleketlerin isimlerini haritadan kal
dırmalıdır. 

HASAN BEY (Devamla) - Efendim, fikri Hükümet şunu icabeder ki, ya yanan memle
ketlerin yakanlarından tahsil eder, mutazarrırlara verir veyahut bunu yapmıyorsa kendisi 
tazmin eder. Nitekim tamirat meselesinde bu dava ile bizim karşımıza çıkmışlardır. Demiş
lerdir ki, efendiler Harbi Umumî içerisinde sizin hükümetiniz de mevcut idi. Şimdi siz me
suliyeti harbiyeyi almak istemiyorsunuz. Fakat her halde onların yaptığı tahribat ile bizim 
tebaamızdan şu kadar mutazarrır olanlar var, şirketler vardır. Şunlar muz var, bunlarımız 
var. Bizim memleketimizde hiç bir hükümet yoktur ki, bu zararları telafi etmekten müstağ
ni olabilsin. Sizden almazsak cebimizden vermeye mecburuz. Binaenaleyh bu zararları te
lafi etmiyecek olan bir sulhu bizim Meclisimizden geçirmek imkânı yoktur. Çünkü bunları 
hükümet bütçelerinden temin ve tediye etmek mecburiyetindedir. Belki sizin memleketiniz
de siz de böyle hareket etmek mecburiyeti vardır. Binaenaleyh bu zararlarımızı sizden ala
cağız ve bundan bizim için vaz geçmek imkânı ve ihtimali yoktur. Yorulmayın diye bize sa
rahaten söylemişlerdir. Bu tamirat meselesi bu suretle meydana gelmiştir. Aynı meseleyi 
biz de söylemişizdir. Hatta dedik ki; bizim zararlarımızı aynı esas üzerine kabul ettiniz. Yu
nanlılardan alacağımız zararlardan mahsup edelim. Ne diyorsunuz (12) milyon, (20) milyon 
mahsup edelim ve üst tarafını nasıl alacaksınız ve ne veçhile temin edecekseniz ediniz. Ay
nı vasıta ile Yunanlılardan alacağımız parayı paylaşalım. Sizinki de bitsin, bizimki de bit
sin. Alalım diye teklifler yaptık fakat ne diyelim. "Elküfrü mületün vahide" eski menfaatla-
rmı bittabi ezmek istemiyorlar, himaye ediyorlar. Binaenaleyh Yunanlılardan bu hakkımızı 
vesait harbiye ile istiyfa etmekten başka elimizden hiç bir kuvvei teyide bulunmuyor. He
yeti murahhasa elinden geldiği kadar tamirat meselesini kurtarmaya çalışmıştır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Yunanlıları başımıza musallat eden müttefiklerdir. 
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REİS - Efendim, Hariciye Vekili Paşa Hazretlerini bir kere dinleyelim. Ondan sonra ka
rarınızı verirsiniz. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) - Muahedenin baş tarafında bulunan mesaili ar-
ziye ve siyasiyeyi en nihayete bırakacağım. Evvel emirde muahedede bulunan sair mevad
dı askeriyeyi ve memleketin müdafaasına taalluk eden mesaili arz edeceğim. Kitabın (75) 
nci sayfasındaki üserayı harp vardır. Üserayı harbe taalluk eden bu faslı nihayetine kadar 
kabul ettik. Üserayı harp, mezarlıklar; (75) nci sayfada üserayı harp, ondan sonra mezar
lıklar vardır. (82) nci sayfada ahkâmı umumiye dediğimiz şeyler geliyor. Onlar hariç... Me
saili askeriyeden değil. Üserayı harbiye, mezarlıklar meselesinde muvafakati efkâr hasıl ol
muştur. Bu muharebeden sonra, muhaberat esnasında tarafeyn elinde kalan ebirlerin mü-
tekabilen iadesine mütealliktir. Mezarlıklar meselesi tarafeyn muharipler yekdiğeri arazi
sinde mezarlıklar yapmak ve bu mezarlıkları kendi a taraflarından idare edebilmek... (İşit
miyoruz sesleri) 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) - Paşa Hazretleri işitmiyoruz. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Benim sesim bu kadardır. Sesinizi teserseniz dinlersiniz. 
(Handeler) Mezarlıklar; mütekabilen muharipler kendi memleketlerinde mezarlıklara hür
meti ve mezarlıkların muhafazasını taahhüt ediyorlar. Burada şayanı dikkat bir şey vardır. 
Gelibolu şibih ceziresi üzerinde yapılmış olan mezarlıklardar. Bu mezarlıkları şimdi kendi 
ellerinde iken ihzar etmişler. Onları olduğu gibi kabul ettiğiniz dediler. Bu hususta derha-
tır buyurursunuz ki bir çok münakaşat vereyan etmiştir. Nihayet mütekabil olmak üzere 
bu mezarlıkları olduğu gibi muhafaza etmeyi kabul ettik. Bir de, Arıburnu arazisinden me
zarlık arazisi gibi istifade etmeyi teklif ettiler. Derhatır buyurursunuz ki, Arıburnu arazisi
ni, dört kilometre arzında ve 1 , 5 - 2 kilometre tulünde bir arazidir. Bu araziden mezarlık 
gibi intifa ermeyi talep ettiler. O zaman münakaşat cereyan etti. Bir maksadı askeri ile is
tifade .... uzun münakaşat cereyan etti. Bir maksadı mahsus tahtında istifade olunabilir ve 
bu Arıburnu onun elinde âdeta Gelibolu şibih ceziresinin bir kısmım almışlar gibi bir ma
hiyette kullanılır endişesiyle fevkalâde mücadele ettik. Nihayet mezarlık maksadından baş
ka diğer maksatta kullanılmak üzere kullanılmasını temin ederek kabule mecbur olduk. 
Burada nazarı dikkate aldığımız mesele bir mezarlıktan ibarettir. Maksadı aslîde istimal 
olunamayacaktır. Mezarlıkların her birinde bulunduracakları muhafızlar tayin olunmuş
tur. Şimdi muahede müddetlerim şey edersek okuyayım bir defa dinleyin. 184 üncü mad
de : Harp esirleriyle sivil mevkufları derhal memleketlerine iadeyi taahhüt ederler. Yunan
lılarla aramızda münakit mübadelei üsera mukavelenamesi Heyeti Celileye arz olunmuştur 
ve tasvip buyurdunuz. 135 inci madde : Üseradan kabahat işlemiş ve mahkûm olmuş olan
ların affına mütealliktir. Zaptı rapta ait olan ceraimden maada vakayiden dolayı cezaya çar
pılmış veya maznun olanlar alıkonulacaktır. Onların tarafından... Fakat sonra ayrıca bir 
beyanname yaparak bunları da bırakmayı taahhüt etmişlerdir. Beyannamede Heyeti Celi-
lenin hatırında kalacak nokta konferansın başladığ tarihten sonra ika olunan ceraimden 
dolayı ellerine geçirdiklerim bırakmayacaklarını söylediler. Konferansın başladığı 20 Teşri
nisani tarihinden itibaren cinayetler ve bundan dolayı ellerine adam geçerse bunu bırak
mayacağız diyorlar. Çünkü bir vaziyet hasıl olacak ki, kabahat yapacaklar. Bir ay sonra bı
rakmaya mecbur olacağız ve İstanbul işgal mıntıkasında bir çok suikastlar oluyordu. Bu si-
ikastten endişe ettiler Uzun münakaşa neticesinde kabule mecbur olduğumuz bir mesele
dir. 

136 nci madde gitmek istemiyenlerin tahkikata mam olacağma dairdir. Sonra mezar
lıklar meselesi geliyor. Mezarlıklar meselesinde 141 inci maddesinde de hususî kayıt var
dır. Yani bu mezarlıklar ahkâmına Romanya dahil olmuyor. Yani bizim onların memleke
tinde ve onların bizim memleketimizde mezarlık yapmağa sebep yoktur. Bizim onların 
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memleketleride yapacağımız mezarlıklar için hususî bir surette ve ayrıca itilâf hasıl olmuş
tur. 144 üncü madde demin arz ettiğim mahzura aittir. 

Britanya Hükümeti ancak arazisi dahilindedir. Bunun bir lahikası vardır. Bu lahikada 
bir maksadı aslî ile istimaline mani olan şerait kabul ettirilmiştir. Bundan sonra askerî me-
sailde Boğazların serbestisine dair mukavele geliyor. Boğazların serbestisi bütün Cihanı 
alâkadar eden başlı basma bir meselei mühimmedir. Serbesti tabiriyle esasen kasdettikle-
ri büyük devletlerin kast ettikleri mana sefaini harbiyenin geçmesidir. Yani sefaini ticariye-
nin harpda ve sulhde gece ve gündüz geçmesi zaten umumiyetle kabul olunmuştur. 

Fakat Boğazların serbestisi namı altmda gerek İngilizlerin ve gerek Rusların ve gerek 
diğer devletlerin vesair alâkadaranın takip ettiği mesele sefaini harbiyenin geçmesidir. Bun
da Ruslar Boğazların kapalı olması sistemim müdafaa ettiler. Tahkim olunsun, Türkleri 
elinde bulunsun ve kimse geçmesin veyahut ahden kapalı kalsın. Yani tahkimat olmasa bi
le gemilerin geçmemesi için öyle kuyut vaz edilsin ki hakikati halde siyaseten Karadenize 
büyük donanmalar geçmesin. Bu Rus politikası Rus emelidir. Diğer taraftan düveli mütte-
fika İngilizler ve Fransızlar ve diğer devletler Boğazlar sefain harbiyeye açık kalsın. Bizim 
noktai nazarımız Boğazlar hakkındaki noktai nazarımız esasen misakı millîde sefam ticari -
yeye Boğazların küşade olunmasını kabul etmişizdir. 

Bir de misakı millîde Münakalâtı Beynelmilele küşade olunmasını kabul etmişizdir. Bi
naenaleyh, Münakalât beynelmilel namı altında kendi vaziyetimize, kendi arzumuza göre 
şu cins gemilere tahsis etmeğe imkân vardır. Fakat bizim Karadeniz Devletleriyle Bahrî dev
letler arasındaki politikaya müdahale etmek ve müessir olmaktan ziyade kendi menfaaü-
mızı misakı millînin dediği gibi İstanbul ve Marmarayı tahtı emniyette tutacak bir açıklıkla 
iktifa etmeyi muvafık bulduk. Biz zaten o noktai nazardan temin ettiğimiz Boğazlar Muka
velenamesine temin ettiğimiz mevad şunlardır. Bir defa Türkiye harbe girerse gerek sefaini 
ticariye için gerek sefaini harbiye için memleketin müdafaasının istilzam ettiği her türlü te-
dabiri ittihaz edebiliriz. Ondan sonra... Ha yalnız bunda bir şey vardır. Muhapip olduğu
muz devletler aleyhine her türlü tadibiri ttihaz ediyoruz. Bitaraf bulunan devletlerin seyrü 
seferine müruruna ahkâmı mahsusa vaz edilmiştir. Meselâ şu kayıtla ve şu tertiple geçebi
leceklerdir, diyoruz. 

Fakat büsbütün kapamak imkânı yoktur. Ondan sonra kâfi kuvvet temini. Bahrî ve 
berrî, Marmarada ve her yerde istediğimiz gibi donanma yapmak ve istediğimiz gibi kullan
mak. Bu hakkı muhafaza etmişizdir. Bir de İstanbul'u baskınlara karşı ve muhtemel tehli
kelere karşı müdafaa edecek mühim bir kuvvet 12 000 kişi mevzuubahis olmuştur. Bu da 
mutat olduğu veçhile silahı bu olacak, teşkilâtı şu olacak vesaire gibi bir kayıt yoktur. İs
tediğimiz silâhla istediğimizi, istediğimiz teşkilâtla gayrı müstahkem ve gayrı askerî mıntı
ka dahilinde 12 bin kişilik kuvvet bırakabiliriz. Cüz'i bir şey olmak üzere bütün memleke
tin müdafaasına taallûk eden ve esaslı bir süratte olarak müdafaa hakkı için hiç bir kayıt 
ve tahdidat kabul etmemişizdir. Boğazlar Mukavelesi biri gayrı askerî kılınacak tedabire, bi
ri de mürura ait olmak üzere başlıca iki fasıldır. Burada birinci fıkra namı altmda gördü
ğümüz sefaml gayrı harbiyenin sefahini ticariye vesairenen sulh zamanında mürurlarını ta
ahhüt ediyor, hiç bir resim vermeksizin gece ve gündüz geçmeğe serbesttirler. 

Yalnız şimdi bir takım resimler vardır. Fener resmi vesaire bunlar alınmakta olundu
ğu gibi idame edilecek. İkinci fıkra namı altındaki gördüğünüz mesele sefaini harbiye ve as
keriyenin sulh zamanında müruruna mahsustur. Yine gece ve gündüz geçeceklerdir. Ge
çen kuvvetin miktarı karadenizde en kuvvetli olan donanmaya göre tahdit edilmiştir. Esas
lı fark budur. Her devlet Karadeniz'de en kuvvetli olan şimdiki vaziyette Ruslar deısek o 
kuvveti haiz olan kuvvet aynı zamanda ondan büyük bir kuvveti geçirmeyeceklerdir. 
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her halde İngiltere, Japonya hükümetleri bu maksada Cemiyeü Akvamın vereceği kararla 
müştereken men edecektir. Yukarıki fıkrada muahedeyi hazıra ile ahkâm... (Okudu) 

Teminatı siyasiye meselesi de bizim ihtiyar ettiğimiz fedakârlığa mukabil biz istedik ki 
her hangi bir devlet Karadenizden veya Akddenizden Boğazlara ve İstanbul'a hücum eder
se imza edenler o devlet aleyhine kendiliğinden münferiden ve müştereken hali harp yapa
caktır. Boğazlar hakkında yapacağımız azamî teminat budur. Mademki açıyoruz, fedakâr
lık ediyoruz birisi haksızca bir tecavüz ederse o zaman bu tecavüzlere karşı hep birden düş
man olsunlar. 

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

İSMET PAŞA (Devamla) - Esasen talebimiz bu değildir. Onu ifnam edeceğim. İmkân ha
sıl olmadı. İki esası ihtiva ediyordu. Bir defa Boğazlara vukubulacak tecavüzlere karşı es
babı kâfiyei müdafaa bırakılmıştır. Şimdi siz Türkiye herhangi bir devletle harbe girerseniz, 
biz hiç hayrımız yok iken bütün vesaiti maddiye ve maneviyemiz ile o devlet aleyhine hare
ket etmek mecburiyetinde kalacağız. Bunu milletler kabul etmez. İkincisi diğer bir şey da
ha söylediler. Eğer biz sizin İstanbul'a karşı Payitahtımıza karşı hareket edecek bir devlet
le kendiliğimizden hali harbe girişirsek, o halde sizin o devlet münasebetiniz hali harbe 
müncer olmamak için daha evvelden, yani nevama bizim politikamızı tahtı mürakebeye al
mak kendiliğinden zarurî olacaktır. Sizin birisiyle münasebetiniz var. Romanya ile, Roman
ya ile harp yapar yapmaz bütün Japon donanması, Japon milleti Romanya'ya karşı ilâm 
harb etmiş olacaktır. O zaman siz daha Romanya ile münasebette bulunurken bu iş harbe 
müncer olur mu, olmaz mı? Biz de bunu mütemadiyen takip etmeliyiz ve böyle bir harbe 
mani olmak kendi menfaatimiz noktai nazarından muzır olunca müdafaa etmeliyiz. Hülâ
sa konferansın baştan nihayetine kadar cereyan eden müzakerat neticesinde hukukşinas-
lar ve bütün murahhaslar istediğimiz teminatı siyasiye için bizim istediğimiz şekil kabul 
edilmedi. Esasen kuvvet noktai nazarından uhut ve teminatı siyasiyenin hakikatte derecei 
kıymeti hepimizin malum ve mücerrebidir. 

Bununla beraber her hangi bir şeyin munzam bir fayda olmak üzere her hangi bir şe
yin istisnasını iltizam ettiler. Çünki bu tarzda olan teminattan böyle sarfı nazar etmekten 
evlâ görüyorlar. Bu Boğazlara ait mukavele bundan ibarettir; bu gün bunun mevaddmda 
muvafakati efkâr hasıl olmuştur. Bundan sonra Trakya hudutlarına ait proje gelir. Trakya 
huddutiarına ait itilâmame Trakya hudutlarının tarafeyninde otuzar kilometre tarafeyinin 
gayrıaskerî kılınması, bir de Yunanistan'ın elinde bulunan Midilli, Sisam, Sakız adalarının 
gayrı askeri kılınması vardır. Trakya hudutlarının gayrı askerî kılınmasında sureti mahsu-
sada istihdat ettikleri nokta Edirne Kalesinin istimal olunamaması, maddî olarak, buna 
mukabil Bulgarlarda Yunanlılara otuzar kilometrelik mesafe dahilinde kendi mıntıkaların-
daki araziyi gayrı askerî kılacaklardır. Her ne olursa olsun müdafaai memleket meselesin
de hudutiar tahdit edilmeden zarar hâsıl olacaktır. Esasını iddia ederek biz de bu hudut
ların siyaseten gayrı kabili mürur olmasını bidayetten itibaren ısrarla müdafaa ettik. Buna 
rağmen yine Cemiyeti Akvam ile men etmek tarzında bir madde konmuştur. Biz kendi içi
mizden Trakya hududu askerî olacak, gayrı askerî olacak bunu bir mesele yapmak kara
rında idik. 

Çünki bu meselede müdafaai memleket noktai nazarından esaslı bir surette zarar et
meyiz. Zaten memleketin, Trakya'nın müdafaası için seyyar ordu, seyyar vesaiti tercih et
mişizdir. Bu noktai nazardan ledelicap Trakya'ya kuvvet gönderilmesini men edecek kay
dın ortadan kaldırılmasına ehemmiyet verdik ve burada İstanbul'la beraber Trakya'da (20) 
bin kişilik kuvvetimiz bulunacaktır. Bunu çok ehemmiyet verdik. Sulh olsa bile ihtimal ki 
İstanbul'la beraber Trakya'ra yirmi bin kişi ya bulundururuz, ya bulundurmayız. Fakat ola
bilir ki icabeder. O zamana karşı kayıt altında bulundurmamak için, memleketimizi müda-
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faa için asker göndermek imkânı hâsıl olabilir. Bu otuz kilometrelik mıntika dahilinde yal
nız Jandarma bulundurulacaktır. Onların Jandarması mecmuuna muadil olmak üzere beş 
bin kişi bu demin arz ettiğim dördüncü maddedir. Bu dördüncü sayfadadır. Bu Trakya'da 
Kuvvetlerin tehdidine mütealliktir. Bu tay edilmiştir. Mesaili askeriye muahede de mesaili 
askeriye (gürültüler) 

REİS - Rica ederim dinleyelim. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Bu muahhededeki mesaili askeriye hitam bulmuştur. Bu
nunla muahedede sulh projesinin muahedenamede mevzubahis olmuş olmamış nokta kal
mamıştır. Şimdi baş tarafını açalım. Mukaddemede siyasî mevad meyamnda madde birdir. 
Orada tarafeyn arasında münasebatı siyasiye vücut bulacak ve memurini şehbinderiye hu
kuku düvel kaividi umumiyesiyle tayin edilmiş esasat dairesinde muamele edilecektir. Bu
nu tadilde teklif ettiğimiz şekil de şudur. İşbu muahhedei Sulhiyenin vesairenin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince tasdikini müteakip, sairenin tasdikina intizar olunmaksızın düve
li itüafiyenin tahtı işgalinde bulunanların kâffei derhal tahliye olunacaktır. Bunu teklif ede
ceğiz. Çünki muahhedenin tasdik olunmuş demek üç parlemento tarafından imza ettikten 
soma bir taraftan Türkiye, diğer taraftan diğerleri imza etmiştir. Memleketin tahliyesi o za
mana kalmamak için bizim Büyük Millet Meclisi tasdik eder etmez İstanbul ve Boğazlar 
tahliye olunsun diye talep ediyoruz. Ondan soma araziye tealluk ediyoruz. Araziye müteal
lik mevat Bulgaristan'la Yunanistan'la olan huduttur. Meriç nehrinin sol sahilinde istiyor
lardı. (Burada kalsın sesleri) Biz Meriçi teklif ediyoruz. Araziye müteallik mevatla Bulgar'la 
Yunanistan'la olan hudutları yalnız Meriç Nehrinin sol sahili olarak kabul olunmuştur. 
Onu mecrayı asliden çıkarmağa çalışıyor. Suriye'deki hudutlar. 2 Teşrinievvel 1921 tarihin
de akdolunan Türkiye - Fransa arasındaki itüâfnamenin sekizinci maddesinde musarrah 
olan itilâfname bizim teklif ettiğimiz budur. Teşrinievvel 1921 tarihinde Akdolunan itilâfna-
menin heyeti mecmuası meriyetini tamamen muhafaza eder. Fransa ve Türkiye itilâfname-
sinin sekizinci maddesinde muayyen ve musarrahtır. Yani Suriye hududunu mevzubahis 
ederken burada onlar Suriye itilâfhamesinin yalnız hududa ait olan kısmım almışlar. Çün
ki malumu âliniz Ankara itilâfnamesi Fransa Parlamentosu tarafından imza olunmamıştır. 
Yanlış bir iltibas hasıl olmasm. Çünki o mehalde Ankara itilâfnamesinde hudut yalnız de
ğildir. İskenderun'dan Antakya'ya kadar Türk ekseriyetiyle meskûn yerlerin tarzı muame
lesine dair bir takım hukuk vardır. Eğer maa merbutat heyeti mevmuasmı muhafaza eder
lerse Antakya ve İskenderun üzerinden ve diğer Türk ekseriyeti olan Türkçe konuşulan yer
ler üzerinde hukukumuzu muhafaza etmiş oluyoruz. Ondan soma Irak için diyor ki İşbu 
madde hakkında cemiyeti akvam tarafından bu babda ittihaz karar edilecek ve hüküm ve
rilecektir. Bu madde hakkındaki teklifimizin tarihi şu olacaktır. İşbu hudut Türkiye ile Irak 
arasındaki hudut ve işbu muahedenin tasdikinden bir sene sonra Türkiye ile İngiltere ara
sında dostane bir surette halledilecektir. İtilâf hasıl olamadığı takdirde Cemiyeti Akvam 
Meclisine müracaat edilecektir. Beşinci madde geliyor. Beşinci maddede : 

ETHEM FEHMİ BEY (Menteşe) - Yine İngiltere memurlarına müracaat edilecek. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Şimdi beşinci maddeye başlıyoruz. Dördüncü sayfada Tahdi
di hudut komisyonundan bahsediyor. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyanbekir) - Cemiyeti akvam bir sene soma bizim hakkımızı ver
mezse. 

İSMET PAŞA (Devamla) - O zaman harp ederiz. Ondan soma mesaili araziyede bir de 
bir şey var. Onu arz edeceğim. Madde 12 Şark ve garp hatları üzerinde ve İmroz ve Bozca-
adaları üzerinde, Bozcaadaya merbut ve merkep (eşek ad.) adalardan, orada ufak adalar 
vardır. Ondan ibarettir. Ondan sonra on beşinci madde Adalar, terkibi İtalya lehine atide-
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ki adalar üzerindeki hukuktan feragat eder. Tahtı işgalinde bulunun Jopulba, Rodos, Ka-
limnos, Delos, Ligus, Leros, Limni burada koyduğumuz madde budur. Burada Meyis ada
sını kara sularımıza raptedebiliyoruz. Yani İtalya elinde bulunan adalar Türkiye hâkimiye
ti elinde kalmasını talep ediyoruz. Ondan sonra on altıncı madde feragati ifade ediyor. Ona 
diyor 20 teşrinievvel 1921 tarihli Ankara itilâfnamesinm yedinci maddesiyle itilâfnameyi 
mezkûreye merbut ve maddei mezbureye matuf bir protokolün ahkâmına halel getirmiye-
cektir. Burada mevzubahis ettiğimiz hudut haricinde kalan yerlerdeki hukukumuzdan fe
ragat edeceğiz. İskenderun, Antakya vesaire hukukumuzdan feragat ediyoruz, 17 nci mad
de : 

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

İSMET PAŞA (Devamla) - Bütün hukukumuzdan geragat (O sesleri) Bunlar üzerinde 
kâm arazi işbu muahede üzerinde, hatta bu suretle tanınmış olan (Gürültüler) lütfedin 
efendim. 17 nci madde Türkiye'nin Mısır ve Sudan üzerindeki bütün hukukundan feragat
tir. Temin edilen kâffei düyun ve taahhüdattan Türkiye ibra olunmuştur. Soma Kıbrıs ada
sında 19 uncu madde : Kıbrıs adasında sakin olanların Britanya tabiiyetini iktisap ettiğine 
dair bir şey. Diğer ayrılan yerlerde ahali Türk tabiiyetine avdet etmek için iki sene muhtar
dırlar. Bu Kıbrıs adası için İngiliz'ler bunu kabul etmemişlerdir. Orayada bunu ithal ediyo
ruz. Diyoruz ki Britanya tabüyetini terk eden bu eşhasm Türk tabiiyetini ihraz için filan 
yerde muharrer ahkâma tabidir. Şimdi burada bir şey vardır. Kıbrıs Adasında mütevellit ve
ya sakin olan Türk tebası demişlerdir. Onlar Kıbrıs adasında mütevellit veya saldın olan Bri
tanya tabiiyetini iktisap edecek ve bunlar da iki sene müddetle Türk tabiiyetine avdette 
muhtar olacaklardır. Ahkâmı mahsusada boğazların serbestisine dair bir şey vardır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) - Yetişir Paşam, yetişir. Artık kafa kalmadı. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Kamilen bitti efendim. Ufak tefek teferruat vardır. Eğleniniz 
diye söylüyorum. Ahkâmı mahsusa var, kabul olunmuştur. Bir de yirmi beşinci madde : 
Burada diyoruz ki memurini ruhaniyenin ruhani imtiyazatına halel gelmeyecektir. Bunun
la dahili bir imtiyaz gibi telakki edilmemelidir. Soma 26 nci madde mühimdir. Bilhassa bu 
hatırınızda kalsın. Tarafeyn akideyn Türkiye'de duhul ve ikâmet hususunda gerek adli ve 
vergi hususatmda kapitülasyonlar usulünü ilga ediyoruz ve yine kapitülasyonlardan mü
tevellit usulü İktisadiyenin mülga olduğunu söyletiyoruz. Muahede dahilinde kapitülasyon
ların olduğunu sureti sarihada olan bir şeydir. Onlar diyorlar ki bu hususta bu gün ifa edi
len hususi mukavele bilmem nedir. Onu çıkarıyoruz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) - Evet hususi mukavele nedir Paşam? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Bu muahede münderiç imiş gibi tatbik edilecek. Bunu ifa edi
yoruz bir madde yalnız kapitülasyonların mülga olduğunu ifade ediyoruz. Tabüyet mesele
si geliyor ki geçen gün bahsettim. Heyeti Vekile bize vermiş olduğu projeyi baştan aşağıya 
maddeyi de tetkik etmiş ve tamamen malumat ita etmiş bir vaziyette bulunuyorlar. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Şimdi s izm vermiş olduğunuz projeyi söyleyiniz (Yarın ya
rın sesleri.) 

REİS - Rica ederim gürültü etmeyiniz. 

HAFIZ AHMET EFENDİ (Biga) - Sual hakkı mahfuz kalsın. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) - Efendim heyeti Âlinizin izhar buyur
duğu arzu ve ittihaz ettiğiniz karar üzerine murahhaslarımız kendilermm meşgul oldukla
rı muahede metnindeki şeyleri izah ettiler. (Müşavirler kaldı sesleri) Müsaade ederseniz 
müşavirler hakkındaki noktai nazarımı yar m arz edeyim. Vaktinizi dar görüyorum. (Ekse-
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riyet yok seslen) Yalnız şunu arz edeyim ki murahhaslarımızın izahatı tamam olduğuna na
zaran yarın Heyeti Vekileniz benim ağzımdan noktai nazarını bir kere daha levha halinde 
Heyeti Âliniz her türlü tenkidatta tabu bizi hırpalamak ve her türlü sualde bulunacaksınız. 
Her şekli tatbik etmek suretiyel : biz de ondan sonra noktai nazarımızı kemali hürmet ve 
samimiyetle Heyeti Âlinize arz edip devam ve yahut ademi devamı anlamak isteriz. Şekil va
zıhtır ve ona göre düşünelim ve yarın bunun üzerine müzakereyi devm ettirebilirsek emi
nim ki milletin hakiki mümessilleri olan sizler milletin hakiki arzusuna göre bir arar ittihaz 
etmiş olursunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) - Rauf Beyefendi, yalnız bir şey anlıyalım 
mademki beyanı mütalaa edeceğiz, on iki maddeli bir nota vardır. Onu anlayalım. 

RAUF BEY (Devamla) - Efendim, müsaade buyurun Heyeti Âli terki mevki edip gidiyor
lar, yarma kalmıştır. Yarın onu ayrıca müzakere ederiz. 

REİS - Yarın fevkaladedir. Saat birde içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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Gizli Celse Zabıtları 
C. 4 - S. 74 : 104 

4 Mart 1923 Pazar 
DÖRDÜNCÜ İNİKAT (Birleşim) 

BİRİNCİ CELSE (Oturum) 
REİS : Reisisin! Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Âtıf Bey (Kayseri) 

REİS - Celseyi açıyorum efendim. 

2. - MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

18. - Lozan Konferansındaki tekalifi sulhiye üzerinde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin 
Rauf Bey, Hariciye Vekili İsmet Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa müşavirlerinden Diyarbekir 
Mebusu Zülfü Beyin izahatı. 

REİS - İsmet Paşa Hazretleri, sualleri vardır. Hakkı Sami Bey suallerinizi sorunuz. 

HAKKI SAMİ BEY (Sinop) - Paşa Hazretleri "Karadeniz'e geçecek olan sefain miktarı Ka
radeniz'de mevcut olan hükümetlerden en ziyade bahriye kuvvetini haiz olan bir devletin 
sefaini harbiye miktarını tecavüz etmeyecek" buyurdunuz. Paşa Hazretleri, bu gün bir ta
kım zümreler vardır. Meselâ; İngiltere, Fransa, İtalya bu gün aynı gayeyi takip eder bir züm
re olmak itibarile, bunların her üçü namına da Karadeniz'e sefain geçecek mi? Yoksa bun
lardan yalnız birisinin sefaini mi geçecektir? Bugün taazzuv etmiş zümreler vardır. Meselâ: 
İtalya orada bulundukça diğerleri geçmeyecektir. Konferansda bu söylenmiş midir? Nazarı 
dikkate alınmış mıdır? Yoksa söylenmemiş ve hiç mevzuubahis olmamış mıdır? 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) - Bir zümrei ittifakiyenin geçireceği kuvveti 
cem'an Karadeniz'deki en kuvveüi donanma kadar olmak. Şöyle yapalım, Meselâ: O gemi 
geçecek. Bu on gemi, İtalya ayrı İngiltere ayrı Fransa ayrı her biri böyle ayrı ayrı onar gemi 
geçirmek hakkına mı maliktir? Yoksa itilâf namı altındaki altı devlet cem'an on gemi mi ge
çirecektir? Hakkı Beyin tavzihine istedikleri hususun bu olduğunu zannediyorum. 

Bizim kabul ettiğimiz, mevzuubahis olan Boğazlardan her devlet ayrı ayrı on gemi ge
çirecek. Beyefendinin buyurdukları gibi, bir zümrei ittifakiyenin cem'an on gemi geçirmesi 
mevzuubahis olmuştur. Bir çok teklifat gerek onlar tarafından, gerek bizim tarafımızdan 
yapılmıştır. Fakat kabul edilmemiştir. Bu şekil kabul edilmiştir. 

HAKKI SAMİ BEY (Sinop) - Müsaade buyururlarsa : Şu halde, devleti müttefik anın Bo
ğazlardan serbestii müruru hakkındaki teklifatının suikaste ve niyete müstenit olduğu bu 
teklifi ret etmeleri ile meydanda iken İstanbul'un emniyetini temin ettik diye biz ne suretle 
kanaatte bulunacağız? 

İSMET PAŞA (Devamla) - İstanbul'un emniyeti için birinci derecede mevzuubahis olan 
vasıta, hali harp karşısında bulunursak, vesaiti müdafaayı bilâ kaydüşart kullanmaktır. 
Hali harpte vesaiti müdafaai kullanmak elimizdedir. Soma, gayri müstahkem mıntaka o 
kadar tahdit edilmiştir ki İstanbul Boğazının iki tarafından, yani Şark tarafından ve Garp 
tarafından on beşer kilometre yani üç saatlik mesafe dahilinde (12) bin kişilik hazarı bir 
kuvvet bulunduracağız ki bu mühim bir kuvvettir. Bunun haricinde istediğimiz kadar kuv
vet bulundurabiliriz. 

Şimdi arkadaşlar, bundan daha fazlası, yani eskisi gibi tahkim edip müdafaa etmek bu 
esas itibariyle başlı basma bir siyasettir ve biz bunu Misaki Millîde bir esas olarak kaydet-
memişizdir. Bir fedakârlık kabul etmişizdir. Kabul ettiğimiz esas dahilinde azamî emniyet 
istihsal edilmiştir. 
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HAKKI SAMİ BEY (Sinop) - Paşa Hazretleri bir de Gelibolu sahilinde düşman tarafın
dan Çanakkale muharebesinde tahü işgalde bulundurulmuş ve düşman maktullerini ihti
va eden kabristanın İngiltere'ye terk edildiği söyleniyor. Bu terk, İngiltere'nin kendi cüz'ü 
arazisi gibi, istediği şekilde tasarruf mahiyetinde ve binaenaleyh imtiyazı haiz bir şekilde 
midir? Yoksa ancak orada bulunan mekabiri muhafaza etmek ve başka surete bir hakka 
taalluk etmemek sekimde midir? 

İSMET PAŞA (Cevaben) - Efendim arazi terkinde, hâkimiyetin muhafazası veya terki 
başlı başına bir şeydir. Eğer hakkı hâkimiyet bir devlete terk olunursa oraya her suretle ta
sarruf eder. Bir de tabiratı tamamiyle yerinde sarf edebilecek mi bilmiyor. Temellük vardır. 
Satın almış, temellük etmiştir. Fakat esası itibariyle başka bir şekilde istifade eder. Bura
da mevzuubahis olan milletin hakkı hükümranisini terk etmek değildir. Hakkı hükümet, 
hakkı hükümranî bizdedir. Sonra, o araziden istifade mevzuubahis oluyor. İstanbul'daki 
İngiliz kabristanı nasıl terk olunmuş ise, onların malı ise, bunlar da onlardan daha hafif 
şerait dahilinde tahtı tasarruftadır. Bu vaziyettedir. 

SIRRI BEY (İzmit) - Paşam; bütün münakaşatı siyasiye esnasmda Trakya'da ve İstan
bul'da hükümeti milliye tesis etmemiş olsa idiniz, daha cesur davranacağınızı ümit eder mi 
idiniz? 

İSMET PAŞA (Cevaben) - Bilâkis. Eğer İstanbul'da ve Trakya'da mevcudiyetimiz olma
saydı bugünkü vaziyetimizden daha zaif olurduk. Çünkü; bütün millet karşısında İstan
bul'da ve Trakya'da mevcudiyeti Hinlerimiz karşısında ve bütün dünya karşısında anlaşıl
mış olurdu. Şimdi biz Mudanya Mukavelenamesinde Trakya'nın tasarrufunu bir emri vaki 
olarak istirdat etmiş olduğumuzdan, bütün konferans esnasmda Şarkî Trakya'dan hiç bah
sedilmemiştir ve hiç bahsettirmedik. Eğer öyle olsa idi, Yunan tasarrufuna İstanbul'un ka
pısından müzakere başlardı ve Meclise karşı da, Hükümete karşı da bunu itilafçılar ellerin
de bulunduracaklardı. Diyeceklerdi ki, Şarkî Trakya'yı, istanbul'u alır mısınız, yoksa bütün 
şeraiti sulhiyeyi tasdik eder misiniz? Tasavvur buyurunuz, Meclisimizi bütün millet karşı
sında daha ziyade tazyik altmda bulunduracaklardı. Diyeceklerdi ki, İstanbul'u ve Trak
ya'yı almıyorlar. Veriyorlar, almıyorlar. Fakat bugün bütün Konferans esnasmda siyaseten 
İstanbul'un tasarrufuna, Trakya'nın tasarrufuna dair harfi vahit geçmemiştir. Kabul olun
muş bir emri vakidir. Eğer konferansın herhangi bir zamanında Şarki Trakya'nın ve İstan
bul'un tasarrufuna dair bir söz geçse idi, haklı olarak, bütün dünya muvacehesinde dera
kap kendileri kat'i bir vaziyet alabilirlerdi. Meric'in sevahilindeki arazi hiç mevzuubahis ol
mamıştır. Eğer, biz Meric'in sevahilinde ve İstanbul'dan Trakya'nın tasarrufundan bahis et
tirmeyerek diğer mesailden bahsettirmiş isek. Şarkî Trakya'nın tasarrufunu ve İstanbul'un 
sulh akdine tahliyesi meselesini emri vaki olarak kabul ettirememizdendir. 

SIRRI BEY (İzmit) - Münakaşatım esnasmda bu husustaki noktai nazarımı ayrıca zatı 
âlinize arz edeceğim. Son dakikada düveli müttefikanın tarafı âlinizden verilen notada ba
zı maddeleri kabul ve bazı maddeleri ret etmek suretiyle bir teklifte bulundunuz. Bu tekli
fi dermeyan ederken Heyeti Vekileden salâhiyet aldınız mı idi? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendim malumu âliniz, ben Başmurahhasım. Elimde talimat 
vardı. İmza eder gelirdim. Değil dermeyan etmek, bu gördüğünüz maddelerin on beş misli 
aramızda teati olunmuştur ve günlerce müzakere edilerek karar verdiğiniz maddelerin on 
beş misimi biz yirmi dört saat içinde almışız ve vermişizdir. Tamamen salâhiyetim dahilin
de idi. Yalnız bir şey vardı. Bana verilen salâhiyeti tatbik hususunda ittihaz ettiğim hattı 
hareket hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin tashihat ve mukarreratına muvafık mı idi, 
değil mi idi? Bu bizim dirayetimiz meselesi idi ve dirayetimize muhavvel bir şeydi ve bunu 
da Heyeti Celilenin takdirine vaz ettim. Tetkik buyurursunuz. Eğer verdiğiniz salâhiyetleri, 
verdiğiniz fikirleri anlayarak tatbik etmiş isek, tasvip ettiğiniz salâhiyetleri verdiğiniz fikir
leri anlayarak tatbik etmiş isek tasvip edeceksiniz. Onu anlayacağım. 
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SIRRI BEY (İzmit) - Bu maddeleri tespit ederken müşavirlerinizle müdavelei efkâr bu
yurdunuz mu? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Gerek murahhaslarımla ve gerek müşavirlerimle görüşmü-
şümdür. Fakat ben Meclisi Âliye, müşavirlere karşı olan münasebatımızı bu münasebetle 
arz edeyim. Her meselede müşavirlerin fikrini almaya atfı ehemmiyet etmemişimdir. Amma, 
her mesele için, her müşaviri toplayıp münhasıran böyle umumî bir içtima akdetmeye ne 
imkân hâsıl olmuştur ve ne de bir mecburiyetim vardır. Ben demiştim ki, eğer herhangi bir 
müşavir kendi mütalâasının dinlenmediği kanaatinde bulunursa; burada alenen söylüyo
rum; hakkı vardır. Mütalâasını yazar, bana verir, der ki : Yaptığınız hattı hareket bizim te-
lâkkiyatı fenniye ve ihtisasımıza ve görüşümüze mugayirdir diye bir layiha verse idi imza 
eder, kendisine iade ederdim. Maaşşükran söylerim ki hiçbir müşavirimiz kendi mütalâası 
dinlenmediğini ifade edecek böyle bir vesikaya malik değildir. Hepsini dinledim ve onların 
kanaatları haricinde hiçbir şey yapmadım. Hepsini dinledikten soma onların kanaatları ha
ricinde bir şey yapmadığıma en büyük delil, hiçbirinin elinde böyle bir vesika bulunmama
sıdır. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bendeniz anlıyorum ki, zatı devletiniz projeyi vermezden evvel ken
dilerini haberdar ettiniz. Haberdar ettiğiniz için kabul ettikleri hakkında bir imza verdiler 
mi? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Her müşavirler içtimainin, meclisi içtimai gibi zaptını tutmuş 
değiliz. 4 Şubat sabahı tarihli bir teklif yapmıştım. 3/4 gecesi müşavirlerle beraber sabaha 
kadar çalışmışızdır. 

NECATİ BEY (Saruhan) - Paşa Hazretleri sual ve cevapla vakit geçerse üç gün geçer. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Yusuf Ziya Beyin takriri sualini ve cevabmı arz ediyorum. 

Şark hudutlarımızda alâkadaranla yaptığımız muahedatm mevzuubahis edilerek alelu
sul düveli itilafiyede tasdik ve teyit ettirilmesi lâzimeden iken mevzubahis edilmemesi ve 
tasdik ettirilmesine tevessül olunmaması esbabı nedir? Ve bahsedilmemesinden falde mi, 
mazarrat mı mutasevverdir? 

2. Cenup hudutlarımızın vaziyeti gayri tabüyesi şayanı nazar ve bu cihet konferansa 
gidilirken ihsas edilmiş iken mevzuubahis edilmemesi tashihine tevessül olunmaması es
bap ve hikmeti neden ibarettir? 

BiÜis 

Yusuf Ziya 

Efendim evvela birinci maddeyi izah edeyim. 

Bizim elimizde bulunan muahede projesinde düveli itilafiyenin diğer devletlerle yaptığı 
muahhedeleri tasdik etmeyi bize teklif ediyorlardı. Almanlarla, Avusturyalılarla, Bulgarlar
la, vesaire. Buna mukabil bizim de Şark'taki hükümetlerle yaptığımız muahhedatı tasdik 
ettirmek varidi hatır olmuştur. Bunu ben mevzuu bahis etmedim. Sebebi şudur ki, Ruslar
la düveli itilafiye arasındaki münasebat henüz tanzim olunmamıştır. Bu teklif ve Ruslarla 
düveli itilafiye arasındaki münasebatı mevzuubahis ettirecekti. Bu ise salahiyetimiz ve ah
dimiz haricinde olduğundan böyle bir şey bahsedersek Ruslarla Fransızlar ve diğer devlet
ler arasındaki münasebatı derakap mevzuubahis edecekler. Bu ise bize temas etmeyen bir 
meseledir. O noktai nazardan temas etmeye lüzum görmedim. 

Cenup hudutlarımızın gayri tabiî vaziyetine gelince : Bahis olunmuş mudur?" diyor ar
kadaşlar. Konferansın ilk gününde hissetiğimiz şekil şu idi : İngilizler müzakereye başla
mazdan evvel veçhe vahdetim temin etmek istediler. Derhatır buyurursunuz ki 13 Teşrini
sanide Konferans içtima edecekti. Halbuki 13 Teşrinisanide içtima etmediler. 20 Teşrinisâ-
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nide içtima ettiler. Bu müddet zarfında - tereşşuh ettiğine göre - İngilizler, evvelemirde, 
müttefiklerle Şark meselesini müttehiden hal etmeye tevessül etmiştir. Kabul edilmiştir, 
edilmemiş midir; bu, müttefiklerin kendi aralarında geçmiştir. Tahmin olduğuna göre ara
larında bir takım hututu esasiyeyi tayin etmeye çalıştılar. İtalya'nın işgalinde bulunan Ada
lar Ankara itilafnamesiyle İtalya'nın işgalinde bulunan adalar, Ankara itilafnamesiyle Suri
ye hududu ve Musul mesaili, bu üç meseleyi arazi meselesi olarak düveli selâse aralarında 
tevhit ettiler. Gazetelere tereşşuh eden budur. Şimdi onlar istiyorlardı ki her üç meseleyi 
birden mevzuubahis edelim. Evet veya hayır cevabiyle konferansı kat etsinler. Bunu vazı-
han ve sarahaten gördük. Diğer mesailden Ankara itilafnamesi aktolunmuş ve Meclisi Ali
de de programımı söylerken demiştim ki; imza ettiğimiz uhudata riayetkarız, bu nazar al
tında hal olunacak. Yalnız Musul meselesi vardır. Bu hattı hareketi takip ettik ve bütün 
kuvvetimizi Musul üzerine baştan nihayete kadar tevcih ettim. Arkadaşlar sizi temin ede
rim ki bu mücadelât gayet ciddi ve haşin olmuştur ve bütün dünyaya karşı olmuştur. Fen
nî, ilmî, siyasî bir tarzda bu mücadelâtı her gün matbuata vermişimdir. Bu mücadelât üze
rine İngilizleri istilzam ettiler ki, diğer hudutları mevzuubahis edelim. Mevzuubahis eder et
mez kendi müttefikleriyle yakinen alâkadar olduğu için hep beraber meseleyi ret etmek ted
birini ittihaz ettiler. Böyle siyasete ve gayri müsait bir vaziyete girmekten itiraz ettik. Neti
cede tuttuğumuz hattı hareketin selâmet ve isabetini teeyyüt etmiştir. 

REİS - Servet Efendi. 

SERVET EFENDİ (Bursa) - Vazgeçtim. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Soracağım şey; efendim İstanbul'da bir tahdidatı askeri
ye vardır. Malûmu devletiniz İstanbul'da 12 bin kişiden fazla bulundurmayacağız. Bu tah
didatı askeriye bir komisyon marifetiyle mi icra edilecektir? Yoksa ne suretle icra edilecek
tir? Oraya bir komisyon ve bir kontrol mu koyacaklar? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Durak Beyefendi esaslı bir noktaya temas ettiler. Dün Boğaz
lar komisyonundan bahsederken "vazifesi sulara münhasır sefaini harbiyenin miktarı ve 
sefaini harbiyenin geçecek miktarım takip ile muvazzaf' böyle ifade etmiştim. Esas bu ko
misyonun vaziyeti gayri askerî tedabiri murakabe, yani bu komisyon İstanbul'da ve Çanak
kale etrafında tayin ettiğimiz mıntaka dahilinde 12 bin kişi bulunduruyoruz. Bunu mura
kabe için bazı yerlerde tahkimat yapmayacağız. İstediği zaman murakabe edecek. Hâsılı di
ğer gayri askerî milletlere, diğer mağlup mületlere tatbik ettikleri askerî tedabir gibi mura
kabe edecek bir komisyon, bir şey. Ben böyle evham ettim. Bunun için esaslı mücadele ol
muştur. Konferansı açıktan açığa inkıta etmek derecesinde idi. Vaz ettikleri suali ben de-
faatle vaz etmiştim. O halde gayri askerî mıntakayı, İstanbul etrafında, bunu siz idare ede
ceksiniz. On iki bin kişi bulunacak, nasıl bulunacak ve nasıl anlaşılacaktır? Bunu anlamak 
için bütün İstanbul'da bulunan hükümetin kuyudatına bakmak ve muayene etmek lâzım
dır. Bu hususta o mıntakayı - mütarakede ihdas edilmiş olan komisyonlar gibi - herhangi 
bir vesile ile tahtı murakabeye tutmak demektir. Bu mücadele o kadar ileri vardı ki biz öğ
le vakti Lort Cürzon ve Fransız heyeti murahhasası son sözünü söylemek için geldi. Bu ko
misyonun askerliğini kabul ettikten sonra, bunun murakabe edilmesi zaruridir. Binaena
leyh bunu kabul edeceksiniz, dedi. Bu öğle vakti idi. Son sözünüz bu mudur ve ciddî mi
dir dedim. Eğer istanbul'da yapılacak bir komisyon ile murakabe düşünüyorsanız ve bu 
murakabe fikrini son ve kat'i bir çare olarak söylüyorsanız şimdi söyleyiniz. Telgraf dahi 
gelmeden derakap Ankara'ya hareket ederim, dedim. O kadar ciddî ve kafidir dedi. Biz 
memleketimiz dahilinde, her memleket gibi müstakil ve hür yaşamak murat ettiğimiz za
man, hiçbir murakabe olmaksızın yaşamaya ahdettik. Sizde bu kafa varsa şimdi söylersi
niz, derakap hareket ederim, dedim. Mesele bu kadar inkita derecesine kadar vardıktan 
sonra vazgeçmişlerdir. Biz ahden muahhedenin diğer maddelerini ne kadar tadil, tebdil et-
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miş isek de İstanbul'da kuvve timiz 12 bin bunları ahden taahhüt etmişizdir. Mesele bun
dan ibarettir. 

M . DURAK BEY (Erzurum) - Şayet bir gün olur da siz de burada 12 bin değil, 15 bin 
bulunduruyorsunuz kontrol edeceğiz derlerse ne yapacaksınız? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Red edeceğiz. 12 binden fazla bulunduruyorsunuz derlerse 
derhal büyük bir müzakeratı siyasiye açılır. Bu muahedei sulhiye bir münakaşai siyasiye
dir. O vakit onu devlet bir meseleyi münferide olarak hal eder. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Yani istedikleri zaman kontrol edemeyecek değil mi? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Asla! 

REİS - Biga Mebusu Mehmet Beyin sual takririm okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Evvelki gün Hariciye Vekili İsmet Paşa Hazretlerinden Anadolu'ya mücavir adalar bak
landa sorduğum suale henüz bir cevap vermediler. Berveçhiâti sualimi tekrar ediyorum. 

1. Limni, Midilli, Sakız, Sisam doğrudan doğruya Türkiye asayişim ihlale müsait bir va
ziyeti coğrafiyede bulunan adaların Yunanlılara terkine Lozan'da rıza göstermişler midir? 
Göstermişler ise vatanımızın Yunan eşkiyasından vikayesini teminen Lozan'da ne gibi te
minat alabilmişlerdir? 

2. Boğaz medhalinde Bozcaada, İmroz adalarında emniyetimiz için asker ve jandarma 
bulundurabilecek miyiz? Aksi takdirde selâmeti vatan için ne gibi tedbirler ittihazı mukar
rerdir? Şu iki sualime şimdi Mecliste cevap ita etmelerini rica ederim. 

Biga Mebusu 

Mehmet 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) - Efendim, Limni, Midilli, Sakız ve Sisam gibi 
adaların Yunan tasarrufundan hariç olarak, gayri askerî ve muhtar olmalarını iddia ettik. 
Esasen bizim mevzuubahisettiğimiz zemin bu idi. Fakat nihayet bunların gayri askerî ol
malarını iddia ettik. Esasen bizim mevzuubahis ettiğimiz zemin bu idi. Fakat nihayet bun
ların gayri askerî olmalarına iktifaya mecbur kaldık. Bu adaları istihsal etmek için ne Mec
lisi Âlinin kararı ve ne de milletin arzusu ve ne de bana verilmiş bir talimat vardı. Bunu 
orada görür görmez gayri askerî tedabirini bir faidei munzama olarak istihsal ettim. 

MEHMET BEY (Biga) - Boğaz methalinde Bozcaada ve İmroz adalarında emniyet için 
bir kuvvet bulundurabilecek miyiz? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendim, bu adalar on seneden beri Yunan işgalindedir. Bu 
adalar haklonda, hatırınıza getireyim, Balkan harbi nihayetinde düveli müttefika bize bir 
nota vermişlerdi. Bozcaada ile İmroz adaşım bize iade edeceklerdi. Limni ve Midilli adaları
nı da Yunanlılara vereceklerdi. Bu muallâk kaldı. O zamanki hükümet bunu kabul etme
miştir. Kabul etmedi, amma Bozcaada ile imroz adaşım aldı da mabadini kabul etmedi de
ğil. Bunu kabul etmemişti. Bunu kabul etmemekle Bozcaada, imroz adası Yunanlılar işga
linde devam ede durdu. On seneden beri münhasıran Rum meskûn olan bu adalar da Yu
nan kıtaatı işgali altındadır. Şimdi biz bu adaları Yunanlılardan almışızdır ve Boğazlar mın-
takasının tabi olduğu gayri askerî bir şekle tabi kılınması zaruridir. Çünkü Bozcaada ile 
İmroz adasını tahkim ettik mi, Boğazları kapamışız demektir. Bir taraftan Çanakkale Bo
ğazının ve diğer adaların Yunan adalarının gayri askerî tabirine tabi olması zaruridir. Jan
darma bulundurabileceğiz, istediğimiz kadar. 

Mehmet Beyin sualinden bir parça : Selâmeti vatan için ne gibi tedbirler ittihaz edil
miştir? 

684 

TBMM KUTUPHANESI



Selâmeti vatan için tedabiri bugünkü vaziyetimiz tamamen göstermektedir. KuvveÜi bir 
ordu, sağlam ve mamur bir memleket halinde bugünkü vaziyette bulunursak, dünya onla
rın ittifakında iken Bozcaada'dan İmroz adasından çıkmaya mecbur ise, tekrar ellerine geç
mek imkânı yoktur. 

Cemal Paşanın suali : Ankara itilafnamesi... 

1. Fransa itilafname ahkâmına riayet etmemiş. 

2. Fransa Hükümeti Meclisleri itilafnameyi tasdik etmemiş. 

3. Cürzon meselesinin mevzuubahis olmasını teklif etmiş iken niçin cenup hududu 
mevzuubahis olmamıştır?.. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendim, biraz evvel arz ettim ki Fransa'nın Suriye ile cenup 
hududunu tercihan mevzuubahis etmek, diğer muallakta bulunan arazi meselelerim de 
düveli müttefikanın arasındaki resaneti aleyhimize olarak tahrik etmekten ibarettir. Soma 
"Fransa itilafname ahkâmına riayet etmemişlerdir." Bunu bendeniz tekraren söyledim ve 
daima şikâyet ettim. Benim şikâyet ettiğim şu idi : İtilafnameye göre Fransa sulh müzake
resi esnasında Fransa gerek kapitülasyonlarda ve gerek diğer mesailde müsait bir hattı ha
reket takip etmek; müsait bir hattı hareket takip etmiyorsunuz diye şikâyet ettim. "Fansa 
Hükümeti Meclisleri itilafnameyi tasdik etmemişlerdir" ve nitekim şimdiye kadar etmemiş
lerdir. 

Malumu âlileri Meclisi Âli de bu itilafnameyi tasdik etmemişlerdir." "Cürzon meselesi
nin mevzuubahis olmasını teklif etmiş? elbette görüyorsunuz, istiyordu. Görüyor musunuz 
beraber bu cepheyi sökmek lâzımdır. Beraber bu cepheyi sökelim. Bu işe başlayalım. Son 
zamana kadar Fransızlar buna girişmemişler iseler Fransızlar kendilerim Musul meselesi 
ile yakinen alâkadar addetmişlerdir. 

REİS - Tahsin Bey (İzmir) Sual ediyor, okuyorum. 

İsmet Paşa Hazretlerine : Sulh projesinde İstanbul'un derhal tahliyesi hakkında ne bi
zim tarafımızdan ve ne de mukabil taraftan hiç bir kayıt yoktur. İstanbul ne vakit, ne şart
la ve ne suretle tahliye edilecektir? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Bütün konferansımız esnasmda sulh olur olmaz İstanbul'un 
vc boğazların tahliyesi emri tabiî ve şartı mukaddim olarak görüşülmüştür. Mevzuubahis 
olmamıştır. Daima bahsolunurken onlar dediler ki tahliye olunacak. Biz dedik ki elbet tah
liye olunacak. Son anda bu tahliye meselesini mevzuubahis ettik. Onların söyledikleri kon
ferans tarafından bir beyanname yapacaklar; diyecekler ki sulhun tasdikinden on beş 
gün... 

REİS - Hacı Şükrü Bey... 

İSMET PAŞA (Devamla) - Zarfında tahliye edilmiş bulunacaktır. Muahedenin tasdikini 
dün Heyeti Celileye arz ettiğimi zannediyorum. Büyük Millet Meclisinden başka diğer üç 
parlamentonun tasdiki ile bu muahede tatbik olunacak. Bu muahede tasdik edilmiştir. De
mek ki biz meseleyi tasrih etmek için ve diğer parlamentoların tasdikine kadar tavik etme
mek için mukabil teklifimizi de dün arz ettim. Hatırınızda kalmamış. Biz ayrıca madde ilâ
ve ediyoruz ve diyoruz ki : Bu muahede Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından 
tasdik olunur olunmaz, düveli müttefike elinde bulunan Türkiye aksamı derhal tahliye olu
nacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Efendim Hakkı Hilmi Beyin sualleri vesilesiyle buyuruldu 
ki, evvelki yedi yüz nefere mukabil bu sefer on iki bin asker kabul ettirdik hakikaten bir 
muvaffakiyettir. Paşa hazretleri yalnız bir nokta vardır, ki bir memlekette yani o memleke
tin emmi asayişini kuvayı askeriyenin miktarı ile temin edecek olursa, onun iktisadiyatı 
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mütezelzil olur ve atisi tahtı emniyete alınmamış olur. Şu halde bizim muvaffakiyetimiz, âti 
itibariyle, müemmen bir muvaffakiyet midir? Ben binlerce asker besledikten... 

İSMET PAŞA (Devamla) - Emniyet vardır efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Ben binlerce asker besledikten sonra İstanbul'u tahtı em
niyete almaktan feragat ediyorum paşam. 

REİS - Konya Mebusu Refik Beyin sualim okuyorum : 

Paşa Hazretleri; eğer isabet ediyorsam, gerek tarafı âlilerinden ve gerek Heyeti Murah-
hasamızdan diğer zevat taraflarından şimdiye kadar vaki izahat neticesi son teklifte izrar 
manasını göstermektedir. 

1. Karaağaç'ın terki, Gelibolu'da mezar satılması, Musul'un ve mesaili iktisadiyenin bi
lahare muayyen bir müddet zarfında hal edilmek üzere muahededen ihracı üzerine, evvel
ki teklif tekrar edilse, başkaca bir teklif karşısında bırakılmayarak muhasimlarımız sulhu 
kabul edecekler mi? 

2. Lozan'dan ayrılırken yapılan teklif, bilahare anlaşıldığı veçhile, muhasımlarca kabul 
edilmemişken yine tarafımızdan aynı noktai nazarda sebat edilmesine sebebi hakiki nedir? 

Konya 

Refik 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendim; bizim yaptığımız teklif, elimize aldığımız proje gibi, 
elimize aldığımız müsvette gibi bizim de mukabil bir teklif yapmamız lâzımdı. (İşitmiyoruz 
sesleri) Muahede projesini kısmı küllisi bir taraflı olarak ihzar olunmuştur. Yani esaslı me
sai! konuşulmuş, fakat şurasmda sonra konuşulan mesail bir araya getirilerek yazılmıştır. 
Bu yazılma, onlar tarafından kısmı küllisi yazılma. Binaenaleyh esaslı mesailde ihtilafımız 
var. Ondan soma ufak tefek şurada ve burada bir çok tashih olunacak şeyler vardır. On
lar karşı karşıya gelirse gayet makul ve mantıkidir kabul edilmesi. Bir kısmı vardır ki me
saili esasiyeye taalluk eder. Tatmin ile uğraşıyorlar. Onlar için müzakere etmek lâzımdır. 
Şimdi biz muahede projesi üzerinde evvelâ; büyük hutut üzerinde muvafakat istihsaline ça
lıştık. Evvelâ bunların projesini ele aldık. Bunda, tamirat vardır. Para istiyorsunuz tamirat 
için. Para vermeyiz. Evvelâ bunu anlayalım. Şimdi veririz veremeyiz diye mücadele ettikten 
soma bir hale koyduk. Ama yazmak lâzım. Bunlar oraya beş on madde yazılmıştır. Şimdi 
bunları bu esas üzerine yeniden yazmak lâzımdır. Biz nasıl yazmayı düşünüyorsak, bunu, 
mukabil projemizde yazıyoruz. İnkıta olduğu zamandan beri bir takım esaslar üzerinde tek
lif verdik. Bu teklif intaç edilmeden ayrıldık. Şimdi nevema aynı teklifi yapıyoruz. Hututu 
esasiye üzerinde çok şeyler burada görülmüştür. Hükümette ve Mecliste tezahür eden ef
kâra göre bizim düşündüklerimizden daha vâsi bir surette bir tadilât yaptık. Bu tadilâtı ka
milen, tahriren bildiriyoruz. Şimdi anlaşacağız, baştan nihayete kadar muahede için ne dü
şünüyoruz? Anlaşacağız. Bunun üzerine, eskisi gibi ret ederlerse, ret etmiş vaziyette onlar 
kalacaktır. Yem vaziyet olacaktır. Onu ayrıca müzakere edeceğiz bu muahedeyi vereceğiz, 
kabul edecekler veya etmeyeceklerdir. Buna dair bir şey yoktur. Fakat ayrıldıktan soma, 
bütün gazeteler, umumiyetle dünyadaki efkârı sulhcuyâne görülmüştür. Bu hakikat midir? 
Yahut sadece propaganda mıdır? Bunu tespit neticesinde anlayacağız. Eğer bu hakiki ise 
teşebbüs devam edebilir, hakiki değilse vaziyet tavazzuh eder. Şimdi Hariciye Vekili olarak 
makul bir sulh için son vesaite teşebbüs eden ve son şübheleri izale için Meclisi Âlinin kar
şısına her vasıtaya müracaat etmiş olarak çıkıyoruz. Şu veya bu kadar ordu var, yok de
mek, yahut sulh şu tarzda var veyahut yoktur diyebilmek için teşebbüs etmek lâzımdır. 
Kendi kanaatim ve kendi görüşlerim; yemden bir teşebbüsle vaziyeti meydana çıkarmaktır. 

REİS - Efendim Maraş Mebusu Hasib Beyin suali var okunacak. 
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Lozan'a teşrifiniz anlarında Meclisi Âliden verilen veçhelerle Heyeti Vekilenin verdiği ta
limat arasında tezat teşkil edecek noktalar var mıdır? Varsa hangileridir? Sual eylerim. 

Maraş 

Hasib 

İSMET PAŞA (Devamla) - Tezat yoktur. Gerek Meclisi Âlinizden aldığımız veçhede, ge
rek Heyeti Vekileden aldığımız talimatta tezat yoktur. 

HASİB BEY (Maraş) - Bendeniz isbat edeceğim ki tezat vardır. Lozan'a teşrif ettiğiniz 
zaman üç gün devam eden celseyi hafiyede Meclisi Âlinin üç gün devam eden celseyi hafi
yede Meclisi Âlinin verdiği veçhelerde, yegâne nokta olarak Antakya, Beylan, İskenderun 
havalisindeki beş yüz bin Türk'ün tahliyesi istirham edilmiş iken, Heyeti Vekilenin verdiği 
talimatta bu mevzuubahis olmamıştır. Eğer Heyeti Vekile ile bu mevzuubahis olsaydı Kon
feransta da zatı âliniz mevzuubahis ederdiniz. Bundan anlıyorum ki, Meclisi Alinin verdiği 
veçhe ile hükümetin verdiği talimatta tezat vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Heyeti Vekilenin vereceği ce
vabı Heyeti Murahhasa Reisinden sormak doğru olmaz, talimatı ben vermişimdir. Benden 
sormak lâzımdır. 

HASİB BEY (Maraş) - Ben alandan soruyorum. 

RAUF BEY (Devamla) - Ben talimatı Heyeti Vekile namına verdim benden sormak icab 
eder. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) - Yalnız bir şey arz edeyim. Meclisi Âli her mesele hak
kında fikirlerini izhar eder. Şimdi biz bunlardan tenevvür ediyoruz. Meclis azayı muhtere-
mesinden bir aza veyahut yüz arkadaş beraber kanattadır. Bunu anlıyoruz. Fakat takibe 
mecbur olduğumuz, arkadaşın münferiden ve müctemian izhar ettiği efkârı değildir. Karar
dır. Biz kararı tatbik ederiz. İzhar ettiğimiz efkârdan müstefit oluyoruz. 

HASİB BEY (Maraş) - Bu zemindeki maruzatım ve verilen tekarir Heyeti Murahhasaya 
verilmişti. Paşa Hazretleri. Demek ki şekli kanuniyet iktisab etmiştir. 

REİS - Hasib Bey, nazarı dikkate alındı. 

Mehmet Kadri Beyin bir suali var okuyoruz. 

Sual 

Musul vilâyetinin bir sene zarfında İngiltere ile aramızda müzakere ve hal edilemediği 
takdirde Cemiyeti Akvama havale edilmesi hususunda Heyeti Vekile tarafından zatı âlileri
ne salâhiyet verilmiş mi idi? 

Siirt 

Mehmet Kadri 

İSMET PAŞA (Devamla) - Evvelce böyle bir şey mevzuubahis olmamıştır. Heyeti Vekile 
de buna dair bir talimat vermemiştir. Ne salâhiyet vermiştir. Ne de mevzuubahis etmiştir. 
Vazifem Musul vilâyetim istihsal etmekti, bunun için çalışmıştım. 

REİS - Efendim Dursun Beyin takririni okuyoruz. 

Sual 

İstanbul Hıristiyanlarmın mübadeleden istisnası hususu neden neş'et etmiştir? İstan
bul'un mübadele edilerek Anadolu Hıristiyanlarının ipkası ciheti münakaşa edildi mi? 

Çorum 

Dursun 

İSMET PAŞA (Devamla) - İyi arılıyorsan, İstanbul'daki çıkaralım. 
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DURSUN BEY (Çorum) - Paşa Hazretleri Anadolu Hıristiyanlan mübadelesi takarrür 
etti. İstanbul Hıristiyanlan da yerlerinde kaldı. Birinci sualim, İstanbul'u mübadeleye tabi 
tutmak. İmkânsızlık iktiham edilecek derecede mi idi? Bu imkânsızlık neden ref edilemedi. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendim, İstanbul Hıristiyanlarının mübadele edilememesi
nin sebebi bütün müttefiklerin İsrar etmelerindendir. 

DURSUN BEY (Çorum) - istanbul Hıristiyanlarının mübadelesi mümkün olmadıysa 
Anadolu'da bunlardan daha iyi müstahsil olan Anadolu Hıristiyanlan münakaşa edildi mi 
edilmedi mi? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendim, münakaşa etmedik. Anadolu'daki Hıristiyanların 
her hangi bir şekilde ipkasım gösterir mi göstermez mi? Emri vaki olarak istihsal ettiğimiz 
mübadele meselesini mübadeleden rücu etmek için çok oyun yapmışlardır ve en çok çekti
ğimiz sıkıntı, gerek harbi umumide ve gerek şark taraflarında ve gerek bu sefer esnasmda 
Anadolu'dan gittiği iddia olunan, ki aslı yoktur, sekiz yüz bin Ermeni'nin memleketine ia
desi idi bunu mevzuubahis etmedik. Bunda çektiğimizi biz biliriz. 

Sual 

Musul meselesi bir sene zarfında menafii milliyemize muvafık bir tarzda hal edilemez
se netice ne olacaktır? Yani İngilizlerle muharebe mi edilecektir? Yoksa Musul'dan bütün 
bütün vaz mı geçilecektir? Lütfen izahı. 

4 Mart 1339 
Erzincan Mebusu 

Hüseyin 

İSMET PAŞA (DEVAMLA) - Harp ve sulh münhasıran Meclisi Âlinin kararma vabeste
dir. Bilmem bir sene sonra harp için veya sulh için ne karar verecekti. Bunun üzerinde söz 
söylemek salâhiyetim haricindedir. İdrakim haricindedir. Tahmin ederim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) - Paşa Hazretleri, malumu âliniz sulh muahedesinde ha
lifenin diyarı ecnebiyede bulunan İslâmlar üzerindeki hakkı iskat ediliyor. İşittim ki, Hin
distan, Mısır vesair biladı İslâmiyeden komiteler Lozan'a geldi. Bu komiteleri Lozan'da hu
kuku hilafet üzerinde yani halifenin kendi üzerlerinde olan hakkı kazasma ait konferansta 
bir muhtıra verdiler mi vermediler mi? Bu bir. 

Hindistan'da bulunan levce heyetinin azayı tabiisinden olan kaliyülkuzatın memuriye
tinin halife tarafından tasvibi üzerinde İsrar ettiler mi etmediler mi? Mısır'a bir kadı'nm 
gönderilmesi hakkında Mısır Komitesi bir muhtıra verdi mi vermedi mi? Buna dair tenev
vür etmek istiyorum. Bu sualim de, 1 teşrin kararının son maddesidir, ki halife Meclisi Mil
liye istinat eder, sözünden cüret alarak zatı âlinize bu sualimi soruyorum. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Hindistan'a ve Mısır'a bir kadı tayin edilmiş ve kadıulkuzatın 
memuriyetinin halife tarafından tasdiki ve halifenin Türkiye haricindeki İslâm memaliki 
üzerindeki hakkı kazasım tanımaktır. Böyle resmî teşebbüsattan haberdar değilim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Sevr ahidnamesini kabul etmeye zaten mecburuz bu gibi 
hususatta. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Evvelce muahede projesinde Türkiye sultanın, halifenin Tür
kiye haricinde hakkı kazasım iptal etmişlerdir. 1 Teşrinisani kararının mesut bir neticesi 
olmak üzere elimizdeki muahede projesinde bunu yapamadık. Çünkü burada Türkiye hu
dudu haricinde kalan yerlerde Türkiye'nin ve Türk memurlarının müdahalesinden feragati 
taahhüt etmişlerdir. Halife der demez bütün âlemi İslama ait bir meseledir. Bizim salâhiye
timiz dairesinde olan ve buradaki konferanstan husule gelecek bir mesele değildir. Halife 
âlemi İslâm üzerinde olan vazifesini ne suretle ifa edecektir? Buna karışamayız ve bu hu
susta bir fikir dermeyan edemeyiz demişizdir. 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Eh, bravo öye ise. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Onun için bir muahede de sulh projesinde Türkiye'nin hu
dutları haricinde kalan arazi üzerinde Türk memurlarının müdahalesinden feragat edile
cektir, dendiği zaman halifeye ait hiç bir tahdit kabul etmiyoruz. Ne Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda ve ne de bütün cihana karşı olan taahhüdatımızda ve beyanatımızda halife haz
retlerinin âlemi İslâm üzerinde olan vazaifine dair hiç bir müdahale kabul edilmemesini 
Türkiye'nin idaresi hakkında 1 Teşrinisani tarihli verdiğimiz kararın bir neticei mesudesi 
olarak telâkki ettik ve iktitaf ettik. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Sizce öyle. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bu tefsir yanlıştır. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) - Bu tefsir yanlıştır. 

İSMET PAŞA (Devamla) - Hayır, olmuştur. 

REİS - Muş Mebusu İlyas Sami Beyin sualini okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilenin mukabil teklifatında bir seneye talik edilen Musul için bir sene zarfın
da hal edilmezse Cemiyeti Akvama tevcihine sarihen bir taahhüt var mıdır ve Musul Tür
kiye'nin vahdeti meselesi olarak muhasımlara gösterilmiş midir ve Heyeti Vekile bu telâkki 
olduğunu isbat için sulh olsa bile bu maksadını istihsal edinceye kadar harbi millet için 
hali tabüdir diye ilân edebilir mi? 

Muş 

İlyas Sami 

İSMET PAŞA (Devamla) - Efendim dün mukabil bir proje arz ettim ve oradaki ifadem 
budur. İngiltere ile Türkiye arasında muahedenin tasdikinden bir sene soma Cemiyeti Ak
vama havale edeceğiz. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) - Paşam müsaade buyurulur mu? Cemiyeti Akvama gitmek bu
yurdunuz. Bir taahhüt ederek gitmek vardır. Yani şimdiden kabul vardır. Bir de hakem de
nilen bir heyet tarafından olur. Bir de tarafeynce muvafakat olur da soma mı Cemiyeti Ak
vama gider, yoksa bir sene bitmeden mi Cemiyeti Akvama gidecek, yoksa iki taraf kabul et
medikçe mi Cemiyeti Akvama gidecek? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Hayır, hayır. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) - Yani Cemiyeti Akvama esasen tevdi ediliyor, taahhüt ediliyor 
değil mi? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Türkiye'nin gayri kabili fek aksanımdan olarak bütün dün
yaya karşı taahhüt ettik. Sulh olsa bile bu maksadı istihsal edinceye kadar çalışacağız ve 
onun için yapıyoruz. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) - Evet sulhu istihsal için yaparızl. Harp de olmazsa nasıl olur? 
Musul muallak olarak sulh olursa, soma Musul'u istihsal için ne yapacağız? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Musul muallak olarak sulh olursa, Musul'u istihsal için bu
sene zarfında görüşeceğiz. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) - Olmadı? 

İSMET PAŞA (Devamla) - Ne karar verir isek o olacaktır. Meselâ, harb diyeceğiz... (Gü
rültüler) 

REİS - Suallerin kifayeti hakkında takrir vardır. Daha Heyeti Vekile Reisi söyleyecek
tir. Diğer söz alanlar söyleyecektir. Şimdi yalnız sualler hakkında bir takrir vardır. Takriri 
kabul edenler... Kabul olundu. 
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Buyurun Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Sivas) - Efendim müsaade buyurun, dün 
murahhaslardan sonra Heyeti Vekilenin beyanatta bulunup, ondan sonra arkadaşların be
yanatta bulunması takarrür etmişti. Necati Beyin bu takriri ile o kararda tezat vardır. Bu
nu... (Müdahaleler, gürültüler...) Böyle müzakere devam edemez. 

REİS - Müsaade buyurunuz, evvelâ murahhasları, bilâhare müşavirleri dinleyecekti
niz, ondan soma Heyeti Vekileyi dinleyecektiniz. Daha soma Meclisi Âli azaları söz söyle
yecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Suallerin kâffesine cevap verilmiş midir? 

NECATİ BEY (Lâzistan) - Paşa Hazretleri, Heyeti Vekile kendi noktai nazarım tespit et
miştir. Her halde bizden soma bir şey alacaktır. Yani bizim mütaalamızı aldıktan soma 
kendi noktai nazarını dermeyan eder. Herkes istifade eder. Şimdi Heyeti Murahhasayı din
ledik efendim. Sual cevaba ne vakit geçebileceğimiz malûm değildir. Herkes kanaatini izhar 
için çıkar bu kürsüden anlatır, onun üzerine Heyeti Vekile de ya bizi tasvip eder, yahut et
mez. Heyeti Murahhasanın mütalaatını üç günden beri dinledik. Heyeti Vekileyi dinleme
den evvel karar veremeyiz. Binaenaleyh söz Rauf Beyin olması lâzım gelir? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Sualler tamamiyle bitmelidir. Asıl ondan hakikati anlıyoruz. 

REİS - Heyeti Vekileden evvel arkadaşların söz söylemesini reye koydum. İki kişi el kal
dırdı. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - İsmet Paşadan vaki olan suallere cevap verilmelidir. Bunlar ni-
zamnamei dahilimizde de her suretle musarrahtır. Zaten sual sahipleri söz almışlardır. İs
tedikleri gibi söylerler. 

REİS - Bir buçuk saattir sual devam ediyor. 

REŞAT BEY (Saruhan) - Efendim Meclisi Âlinin kabul ettiği takrir henüz infaz edilme
miştir. Müşavirleri henüz dinlemedik. Müşavirleri de dinleyeceğiz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Onun için de malûmat vere
ceğim. 

REİS - Takrir de böyledir, efendim. Heyeti Vekile, murahhaslar, ondan soma müşavir
ler. (Hayır hayır sesleri) en son söz onlarındır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müşavir bey arkadaşlarımızın istima meselesini bir 
az tahlil etmek lüzumu vardır. İsmet Paşa Hazretleri ve ben aynı kanaatte olarak arz ede
riz ki; Heyeti Murahhasa ile müşavirler arasında bir ihtilâfı nazar olsaydı ve bu ihtilafı na
zarlarım sonuna kadar getirseydiler ve bu güne kadar da baki olsa idi. Heyeti Âliyeniz o ih
tilâfı nazara hakem olmak için Heyeti Murahhasayı ve ayrıca ihtilâf halinde bulunan mü
şavirliği istima etmek isteyebilirdiniz. Fakat bu gün de sarahaten başmurahhasamızın ifa
de buyurdukları gibi, dediler ki müşavirlerle her noktada mutabık ve müttehit idik. Her 
noktayı müzakere ettik. Bunun aksini isbat eden ellerinde bir vesika olmakla mübahiyim 
dediler. Şu halde... (Onlar söylesin) 

Sırrı Beyefendi zatıâliniz bir az gençleşiyorsunuz rica ederim. Bir az sözümü bitireyim 
söylersiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Ağızları tıkamaktır. 

REİS - Rica ederim, ağız tıkayacak kimse yoktur. Avni Bey dört gündür herkes istedi
ği gibi söylüyor. Yapmayınız. Meclisi Âlide her şey serbesttir. Dinleyelim efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şu halde efendiler, eğer müşavir beylerden bir kişi 
var ise, ki ben Heyeti Murahhasamızda sonuna kadar muhaliftim, ben şöyle söyledim, yap-
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madılar, şuna sebep oldular, buna sebep oldular. Mevcut ise kendisi ifade etsin denirse çı
kar. Halbuki başmurahhasamız da bunu alenen ifade etmiştir. Müşavirleri de aynı mesele 
üzerinde, aynı iş üzerinde bir daha tekrar ettirmekten ne faide vardır? Şu halde arkadaş
lar müsaade buyurursanız bu gün Heyeti Murahhasamızın buradan memuren azimeti ta
rihinden Heyeti Vekilenizin mukabil proje diye tasavvur ettiği mukabil esasatın tesbit etti
ği, son gününe kadar muttali olduğu esasat üzerinde yürüttüğü müzakerat, münakaşat ve 
muhakemat neticesinde vasü olduğu kanaati Heyeti Vekilenizin Heyeti Celile namına... 
(Müdahaleler) Rica ederim, sözümü bitireyim. Nihayetinde Heyeti Âliniz bizi enine boyuna 
istediğiniz kadar tenkit etmeye, cerh etmeye salâhiyettardır. 

REFİK BEY (Konya) - Yalnız bendeniz bir şey söylüyorum. Meclisi Âlinin bir kararı var
dır. Müşavirleri de dinlemek. Eğer şimdi vaz geçiyorsak tekrar yine bir karar vermekliğimiz 
lâzımdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Arkadaşlar,muazzam mücahedei milliyemizin ilk gü
nünde bu milletin hazinesini hiç bir emel, emek sarf etmeden ekil ve bel'e kendilerini min-
terefillah memur zanneden pek az insanlar müstesna olmak üzere, azim ettikleri gaye bu 
millete Türkiye diye çizmiş oldukları hudutlar dahilinde bir hayat kazandırmak idi. (Amin 
sesleri) Bu duada, hâlâ müştereksiniz. İftihar ediyorum, hâlâ bu kanaatinizi tebdil etme
mişsiniz, kanaatmızda sabitsiniz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) - Şüphe ediyorsunuz zannedersem kanaatlardan. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bu azim ile, bu iman ile sözden ziyade düşmanları
mıza köteğin kâr edeceğine kani olan millet, orduları ihzar etti. Anadolumuzu fiilen süngu-
süyle tathir etti. İstanbul ve Şarkı Trakya'mızı onun tesiriyle ve siyasetle tathir etti. İtilâf 
kuvvetlerinin İstanbul'da muvakkat bir zaman için mevcudiyetlerini kabul etti. Vaziyet bu 
halde iken gayemizi, teamül olduğu veçhile, muahedatı siyasiye ile tespit etmek için bu em
niyeti teminen Lozan'daki müttefiklerle Yunanlılarındır. Dahil olduğu sulh konferansına 
gönderdik, pekâlâ biliyorsunuz. Hiç şüphesiz müşterek kanaatimizdir ki tekmil muhareba-
tımızı bir sulh yapmak için yapmıştık. Hiç şüphesiz muharebe yapmak için değildi. Ve her 
fırsat zuhurunda sulhi teminen memurlar gönderdik, teşebbüsaü siyasiyede bulunduk. 
Muvaffak olamadık ve devam ettik ve hiç bir zaman muvaffak olamadık diye namütenahi 
harp edeceğine kanaatına gelmedik. İşte arkadaşlar Lozan konferansında Heyeti Murahha-
sanız, malumunuz olduğu veçhile misakı millimizin ana hatları üzerinde münakaşat ve 
müzakeratta bulunmak ve onu istihsal etmek emeliyle gittiler. 

NEBİOGLU HAMDİ BEY - Rauf Beyefendi misakı millî ana hatlarını anlayamadık. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Okuyayım mı? Bir ufak takrir var Meclisten çıkarıl
mıştır. Okursanız anlarsınız. 

REFİK BEY (Konya) - Teberrükân zapta geçirdi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Yalnız arkadaşlarımdan kemali hürmet ve tevazu ile 
istirham ederim. Müsaade buyursunlar. Malûmatımı mümkün olduğu kadar muvazzah ve 
müşekkel olduğu kadar arz etmek mecburiyetim. Çünkü vaziyetim gayet naziktir? Heyeti 
Vekileyi teşkil eden muhterem arkadaşlarımın kanaati müşterekesini arz ediyorum. O iti
barla belki sualler karşısında sürçü lisan bir hata yapabilirim. Yalnız size karşı değil emni
yetlerine mazhar olduğum vekil arkadaşlarımın dahi hilâfında hareket etmiş bulunuyorum. 
Bunun için istirham ederim. Sözlerimi bitireyim. Ondan sonra istediğiniz kadar tenkit bu
yurun. 

İşte arkadaşlar Heyeti Murahhasamız Lozan'da müzakereye başladıktan bu güne gelin
ceye kadar cereyan eden müzakeratın mühim kısımlarının aleni celsede ifade edilmesinde 
mahzur olmayanları bizzat hem İcra Vekilleri Reisi ve hem de Hariciye Vekâleti Vekili sıfa
tıyla arz eylediğimi zannediyorum. Zatı âlileri de derhatır buyurursunuz. Hafi celsede telg
rafları aynen okumak suretiyle malûmattar ettim. 
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SALİH EFENDİ (Erzurum) - Gazetelerde de gördük. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Salih Efendi konferansında müzakerata dair gazete
ler meskût değil, onlar da pazarlar. 

ZİYA BEY (Bitlis) - Zatı âliniz söylemezden evvel oralarda gördük. (Rica ederim, dinle
yelim sesleri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) -Bu arkadaşınız İcra Vekilleri Reisi diye mazharı itima
dınız olarak ve o mesuliyeti müdrik olarak maruzatta bulunuyor. Gazeteler muhabirlerinin 
iş'aratına atfen söylüyor. Tabu aradaki farkı takdir buyurursunuz.Murahhaslarımız Mecli
simizin emel ettiği gayeyi istihsal için, azim ile, iman ile, sükût ile, metanetle çalıştıklarını 
mükerrer ve vesilelerle imanım olarak arz etmiştim ve bu mesailerinde ne dereceye kadar 
muvaffak oldular, ne dereceye kadar muvaffak olamadılar? Bunu tespit ve tahlil etmek ne
ticenin sureti mutlakada tatbik ve fi'le intikali halinde ancak mümkün olabiliyor. Efendi
ler, murahhaslarımız çalışmışlardır. Fakat bir noktaya gelmiş dayanmışlardır. Oradan ile
risini misaki millinin hu tutu asliyesini... Etmek şar tiyle temin etmek ahkâmına mazhar ol
mamışlardır. Bu vaziyet hâsıl olunca ve behemahal müzakeratın tatil edileceğine kani ol
duktan sonra, bize sormuşlardır. Derhatır buyurursunuz, inkita muhakkak görünüyor. 
Gördüğümüz vaziyet şudur. Şudur, şudur ve bu husustaki noktai nazarınız nedir, diye bi
ze sormuşlardır. Ben de telgrafları aynen heyeti aliyelerine arz etmek suretiyle ve Heyeti Ve-
kilenin noktai nazarını da kıraat ederek Heyeti âlinizin müttefikan kararma iktiran eden bir 
talimatı, isal etmiştim. Bu talimattan sonra heyeti murahhasamız aynı esasat üzerinde de
vam etmiş ve aynı muhakkak inkita olduğunu gözüyle gördükten soma hiç bir kaydı siya
siyi tazammun ve teahhüt etmemek şartiyle hariç ve dahil efkârı umumiyeye sulhperverli-
ğimizi bir daha söylemiş olmak ve fakat hiç bir teahhüdü tazammun etmemek üzere beya
natta bulunmuştur ve bu kendüerinin salâhiyeti tabiiyetleri dahilinde idi. 

Arkadaşlar; murahhaslarınız, müzakere ile mükellef olan murahhaslarınız gayeyi istih
sal için mahallerindeki ihtisasatları, mahallindeki tetkikatları ve malûmatların hülâsasın
dan kendi ruhları ve ilimleri üzerinde hâsıl olacak ruhları istimal ederler. Eğer neticeden 
mazarrat zuhur ederse mesul olurlar, mazarrat zuhur etmezse kendi salâhiyetlerini hüsnü 
istimal etmiş olurlar. Bunun usuli budur. Yani müzakerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Makarn olan Ankara'dan tarzı cereyan ve kelimelerin şeklini idare etmenin imkân ve 
ihtimali olmadığına sizinle benimle müttefik olduğunuza kaniim. Murahhaslarımız böyle 
hareket etmiş ve hakikat bu mukabil teklifler vaki olduğu zaman İngiltere Hariciye Nazın 
ve Başmurahhası trene binmiş ve gitmiştir. Fakat inkita oldu dememiştir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Alacağını almış ve gitmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Eline hiç bir şey girmemiştir. Şükrü Bey, emin ola
bilirsiniz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Görürüz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Hay hay. Bendeniz de maruzatımla iknaa çalışaca
ğım. Yalnız müsaadenizle sözüme devam edebilmek imkânım bana bahşedin. 

Bunu müteakip Fransız murahhasları gelmişler heyeti murahhasamıza kendi verdik
leri projede bazı tadilatı gösterir bir nota vermişlerdir ve bu notada şunu şöyle yapabiliriz. 
Bunu böyle yapabiliriz, şunu da şöyle edebiliriz. Buradan gitmeyin demiştir. Fakat kendi
leri trene binip gitmişlerdir. Bu vaziyet karşısında bizim murahhaslarmnz da inkitai ifade 
etmeden ve böyle bir manaya maruz kalmayarak makarn hükümetimize gelerek vaziyeti 
haz ıradan heyeti âlinizi tenvir edebilmek için onlar da trene binmiş ve Ankara'ya gelmişler
dir. 
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Şu halde vaziyet nedir? Efendiler, vaziyeti bir levha halinde şu surede tasvir edebiliriz. 
Heyeti murahhasamız buraya geldi, onların verdiği mukabil projeyi tetkik ettik Fransız ve 
İtalyan murahhaslarının tadilat diye verdikleri mevaddı tetkik ettik. Mütehassısların ihti
saslarını istima ettik, o ihtisaslar hakkındaki şüphelerini istifsar ettik. Şöyle bir malûmata 
bu gün sahibiz. Heyeti murahhasamızı teşkil eden üç arkadaşımızın sırasiyle arz ve ifade 
ettikleri gibi, arzî, malî, iktisadî ve adlî olmak üzere üç mühim ve istiklâlimizle yalandan 
alâkadar ve eğer fedakârlık edilirse istiklâl mefhumiyle tearuz teşkil edecek nikat vardır. 
Bunlardan arzî olanların heyeti vekileniz şu surede mütalaa etmiştir; Musul'u bir sene İn
giltere ile başlı basma halletmek üzere talika çalışmak ve bilahara halle çalışmak, olmazsa 
Cemiyeti Akvama tevdi etmek şekli misaki millimizin ruhu aslisiyle - an abattı ile - telif edi
lemez bir şekilde görülmüştür. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Bunda ne faide var acaba? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Arazi kısmında bu noktayı misakî mmimizle saraha
ten telif eder görmemiştir. 

Adlî vaziyeti tetkik ettik. Adlî vaziyette en son anlaşılan şekil - ki şu noktayı tasrih et
mek istiyorum ve nazarı dikkati âlinizi ehemmiyeüe celbetmek isterim. İngilizler henüz bu
na sarahaten evet dememişlerdir. İtalyan ve Fransız murahhaslarının mukabil olarak ka
bul ettiklerini ifade buyurduğunuz, heyeti âlinizin müttefikan kabul edip heyeti murahha-
sanıza verdiğiniz müşavir şeklindeki... 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Bu şart üe değil Rauf Bey; 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Bu şart ile değil, buyurunuz yalnız bir arkadaş olarak ba
na hakkı kelâm bahşedersiniz değil mi efendim? Sözümü ikmal edeyim, ondan soma söy
leyiniz. Heyeti âliyeniz hükümetiniz tarafından intihap edilip parası bizden sureti hususi-
yede - muahedeye girmemek üzere - müşavirler istihdamını ve bunları tutmayı ve tarzını 
heyeti murahhasanıza bahsetmiştiniz. Biz de bu kararı heyeti murahhasanıza arz ettik bu 
günkü, yani Fransız, İngiliz murahhaslarımı! muvafık gördükleri ve kabul ettikleri şekilde 
tarafımızdan hususi surette ve muahedeye derç edilmemek şartiyle alınacak bu müşavirler 
İstanbul ve İzmir'de ecanibin hem mesakinin taharrisi, cürüm ve cinayet yüzünden tevkif
leri halinde kendi t ar allarından vaki olacak şikâyeti havi kâğıdı almaya, okuyup Adliye Ve
kiline arz etmek hakkı verilmiştir. (Bu hakkı kim vermiştir sesleri) Kimse vermemiştir. Tek
liftir diyorum, çok rica ederim. Müsaade ediniz başka türlü nasıl anlatırım, anlatmak için 
Allah'm bana bahşettiği bir Usan var. Onu kullandırmazsanız yoktur mesele. Mukabü tek
lifte bu vardır efendüer. Her hangi bir müfettişimiz bizim memurumuz olmak şartiyle Mali
ye müfettişimiz de Adliye müfettişimiz de zannederim edilen, verilen şikâyeti dinlemek hak
kıdır ve bu şikâyeti mensup olduğu vekâlete arz etmek vazifesidir. Bunu da biz istiklâli ad
limizle gayri kabili telif görmedik. Heyeti Vekilenizin kanaatini arz ediyorum. 

Bundan soma ahkâmı Maliye vardır. Mukabil proje; yani onların verdikleri proje ahkâ
mı Maliye hakkındaki mevaddı sırasiyle Hasan Bey arkadaşımız vaziyeti heyeti âlinize arz 
ettiler ve mukabilinde tashihen düşündüğümüz eşkâli de izah buyurdular bunlar anlaşıl
dıktan soma heyeti vekilenizin ve noktai nazarlarım arz etmekte olduğum arkadaşlarımın 
ve benim nazarımda sivrilip böyle tebarüz eden bir kaç mühim nokta vardır, onları misal 
olarak arz edersem ne dereceye kadar gayri kabili kabul olduğunu anlarsınız. 

Ahkâmı Maliyede ve düyunu umumiye meselesinde sermayenin bizden ayrılmakta olan 
memalikte tevzü esası kabul edildikten sonra, hududu millimiz dahilinde bulunan aksama 
ait olan borç miktarı senevi itfa ve faiz hisselerinin mecmuu, alettahmin, on beş milyon li
ra tutabilecek, tahmini olarak söylüyorum. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hangi paraya göre. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Arz edeceğim, takribi olarak bu on beş milyonu arz 
ettikten soma, faizini teşkil ettiği istikrazların ahkâmından da biraz bahsedeyim. 
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Malumu âliniz bu istikrazlar Fransa'dan, İngiltere'den şuradan buradan yapılmıştır ve 
bunların mukavelelerinde bazı sarih mevat derç edilmiş ve tarafeyni akideyince tasdik edil
miştir. Fakat bu istikrazlar hükümetler arasında akdedilmiş. Türkiye hazinesiyle Fransız 
milleti arasında, İngiliz milleti arasında hisse senedatı çıkarılmış ve bir şekilde alınmıştır. 
Bu mukavelatta kabul edilen ve memleketimiz için bu gün pek muzir olan bir madde var
dır. O da istikraz karşılıkları hangi bankaya arz edilirse o memleketin parası ile tediye edi
lecektir, şartı sarihi vardır. Şimdi o şarta istinaden hâmilleri hak olarak iddia edebilir ki, 
ben paramı İngilizlerden Londra bankasma götürüp vereceğim İngiliz parası İngiliz lirası
dır. Bunu da öyle olarak vereceksiniz ve bunu 7,5'la darp edeceksiniz, senede yüz küsur 
milyon lira olacak ve şu halde senevi varidatımızı versek eda edemeyiz. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüşhane) - Bize kalacak düyunun mürettebaü 
seneviyesi faiz olarak beş milyonu tecavüz edemez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Amortismanı?.. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüşhane) - Yalnız o hazine tahvillerinin müd
deti azdır ki sekiz on seneden fazla resulmalı imha etmek zarureti vardır. Bu azamî altı mil
yonu tecavüz edemez. Frank olursa azamî on beş milyon olur. İngiliz olursa beşi 7,5'la darb 
etmek lâzım gelir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurursanız bu noktada yanlış maruzat
ta bulunmuştum. Beş milyonu esasından alırsanız, İngiliz bankalarından alırsanız 7,5'la 
darba mecbursunuz, eğer Fransız bankalarından alırsanız bu günkü farkı fiyat meselâ 
2,5'sa onunla darb edersiniz ve anlarsınız. Fakat Türk kâğıdı üzerinden almayacakları an
laşılmıştır. Bunu sarih haklarına istinat ettiriyorlar. Efendiler, bu devletler arasında değil 
hazinemizle milletler arasındadır. Böyle olmakla beraber Heyeti Vekileniz her ne pahasına 
olursa olsun bunu kabul etmeyi istiklâli millimizle gayri kabili telif görmüştür ve demiştir 
ki, iki hakkı telif edebilmek için bunu Frank üzerinden kabul edeceğiz ve her yerde frank 
olarak tesviye edeceğiz. Bunların teklifi ise her yerde İngiliz altını üzerinden tediyesidlr. İş
te bu gibi malî mesailde esaslı noktalar kabul etmek kudretini kendimizde göremedik ve 
mukabil projemizde sarahaten zikrettik ve efendiler bu kabul edilmezse biz de kabul ede
meyiz. Vaziyet budur. Bu meyanda mesaili iktisadiye vardır. Mevaddı iktisadiye; bunlardan 
misal arz edeyim Heyeti Âliyenize. Faraza, sermayesi ecnebi olup da Türk kanunlarına ta
bi olarak teşekkül etmiş şirketler var. Türk şirketleri. Fakat sermayeleri ecnebidir. Bu in
sanlar kendilerini Lozan konferansında bir ecnebi kumpanyası şekline koymak, Türki
ye'den istifade etmek ve devletlerin "Akreditesi" altında zarar ziyanları tazmin ettirmeye ça
lışıyorlar. Biz bunu istiklâl ile, hakikat ile ve bedihiyatla gayri kabili telif gördük ve daha 
konferansa gitmeden evvel Maliye Vekâletimiz, İktisat Vekâletimiz bu gibi alâkadarlara teb
ligat icra etmiş ve demiştir ki ait olduğu vekâletlerle kumpanyalarımız arasındaki münazi-
infih mesaili hal edelim. Bunun üzerine Fransız şirketlerinden birisi mümessilim İzmir'e 
kadar göndermiştir. Bu adam İzmir'e çıkmış, buradan da davet edildiği halde, Lozan'da 
konferans içtima eder etmez, İzmir'i terk ederek Lozan'a gitti ve orada bunu beynelmilel bir 
hale koyup devletimizi, milletimizi nameşru emellerine ram etmek tarîkim iltizam etmişler
dir. Bunu kabul etmedik ve etmeyeceğiz ve bu şirketlerle hükümetimiz arasındadır ve bu
nu böyle hal edeceğiz. Şekli tabiîsi de budur, tarafeynin menfaati da budur. Gasıblığa ta
hammül etmeyeceğiz ve bu gibi mesaili, esasen İktisat namı altında sulhun akdinden son
raya talik etmeyi de kabul etmedik. 

BİR MEBUS - Ledünniyatını soma anlarsınız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Mesaili Maliyedeki mütebariz bir noktayı misal ola
rak arz ettim. Bu iktisadî mesailde şirketlere taalluk eden mesaili arz ettim. Bu gibi istik-
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lâlimizle, haysiyeti milliyemizle kabüi teklif görmediğimiz mevaddı ret veya kabul olunacak 
nıkatı üç murahhas arkadaşınız sırasıyla muaddel ve musahhah eşkâlini arz ettiler. Yeni 
bir proje ihzar ettik. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Şimendifer mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şimendifer meselesini de dün zannederim Hasan Be
yefendi izah ettiler. Anadolu hatları diye malûm olan Bağdat imtidat hattından evvelki in
şa edilmiş kısmını düveli müttefika bize satm alınız, satın aldıktan sonra müşterek bir şir
ket yapalım, hepimiz birer hisse alalım, işletelim, diyorlar. Belki bundan soma diyecekler 
ki size istikraz veririz. Biz bunu kabul etmiyoruz ve edemeyiz. Alman şirketi ile, Almanlar
la Versay'da müttefiklerin akdettiği muahhede mucibince Almanlar haklarını müttefikleri
ne feda ettilerse, devrettilirse o onların bileceği bir şeydir. Bizimle Alman şirketleri arasın
da mukavele mevcuttur. Onlarla anlaşırız, yok Almanların da değilse başka milletlerinse 
onlar gelir, Türkiye ile görüşür. Müttefiklerin arzusu veçhile biz onlardan borç alalım, yüz
lerce faiz verelim, onadan soma borçlara girelim, ondan sonra da gelin dördümüz müşte
rek olalım. Birtakım adamlardan satın alalım şeklini, menafii maliye ve iktisadiyemiz mu
vafık olarak bir şekil görmedik. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) - Beyefendi, ufak bir noktayı zatı âlinize hatırlatayım mı? 
Beyin şimdi söylediği söz Fransız itilâfnamesine mugayir düşüyor, bunu söylemek istiyo
rum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şimendiferler hakkında da vaziyet budur. 

Şimdi arkadaşlar itimat buyurunuz ki, her türlü hissiyatı şahsiyeden tecerrüt ederek 
kanaatimi Heyeti Âlinize arz ediyorum ve benim kanaati halisem ve hakikiyem mükerrer 
defa her türlü mesuliyeti müdrik olarak Heyeti Âlinize şimdiye kadar vaki olan maruzatım
da mukayyettir. Filhakika bazı rüfeka, latife de olsa, siyaset mi yaptınız dedilerse de, kana
ati hakikiyem bu kürsüden vaki olan maruzatımın isabet ettiği şeklindedir ve bu gün de o 
fikir içerisinde sabitim. Meselede arzî olarak Karaağaç'ı terk etmek Edirne'nin bir mahalle
si olarak mevzuubahis olduğu için, çok güç görüldü. Aleni celsede derhatır buyurursunuz 
Edirne iktisadiyatı noktai nazarından muhakeme ederek bunu yapamayacağımızı harice 
karşı ifade etmişimdir. Bu gün Heyeti Vekileniz müttefikan bu Karaağaç istasyonunun bir 
veşilei harb olmasını kabul etmiyor, yani ya Karaağaç'ı alacağız yahut harb edeceğiz fikrin
de değillerdir. Bu sarih olarak malûmdur. Şu halde bu mevzuu bahis değildir. 

Bundan sonra Musul gelir. Musul'un elimizden çıkması vatanı müşterekemiz için en 
büyük tehlikedir kanaati vardır. 

AB İDİN BEY (Lâzistan) - O kanaati muhafaza... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Musul deyince ekseriyeti kahiresi Türk ve Kürt olan, 
denen hatta aslen bir olan ve bir millet olmamak için hiç bir sebep mevcut olmayan ve bu 
iki ırkla meskûn olan mıntakayı murat ediyorum. Bu mmtaka muüak ve muüak Türkiye 
halkını teşkil eylemeli ve hududa dahil olmadı. Bu gün heyeti murahhasınızın aylardan be
ri mesaisi, münakaşatı ve intibaatının kendilerine verdiği bir kanaat, ki katidir, Musul'u be
hemehal alacağız fikrinde israr edersek, mutlaka ordu ile almak imkânı vardır. Çünkü bu
nun siyaseten almak imkânı olmadığına, heyeti murahhasamız kani olmuştur ve bize izah 
edince biz de kani olmuşuzdur. Eğer bir sene tehir edersek ve bu bir sene zarfında kuvvet
le çalışırsak hakiki teşebbüsatta bulunursak vaziyetimizi idare edebileceğiz ve siyaseten bi
zim tarafa geçirmek imkânı mevcut olacaktır. (Ne ile sesleri) Eğer bir sene zarfında İngiliz
lerle başbaşa anlaşamazsak, Cemiyeti akvama havale etmek şekli kabul edilmiştir. Heyeti 
murahhasanız arîz âmik düşündükten soma, bazı mahzurlarına rağmen, Heyeti Vekileniz 
de bunu kabul etmiştir? 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Müttefıkan mı kabul ettiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Şimdi arkadaşlar, Cemiyeti Akvama gittikten sonra 
Cemiyeti Akvam aleyhimizde karar verirse, ki herhalde öyle karar verecektir, kabul etme
yeceğiz. Kanaatimiz budur. 

HACI HAMDİ EFENDİ (Muş) - Lâhey mahkemesine müracaat etsek daha iyi değil mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Siz benden de genç değilsiniz herhalde. Biraz sükû
netinizi muhafaza ediniz, anlatacağım. Bu gün arz ettiğim gibi, heyeti murahhasanızm ka-
naatları ve izahatları üzerine Heyeti Vekilenizin de kanaati mutlaka harekâtı askeriye yap
maktır. Bu gün hareketi askeriye yapmadan almak ihtimali talik ile mevcuttur. İhtimalle 
arz ediyorum, muhakkak bir şey yoktur. Olmazsa cemiyeti akvama gidecektir. Zaif bir ih
timal vardır. Cemiyeti akvam aleyhimizde karar verirse kabul etmemek elimizdedir. Efendi
ler, dünyada her şeyin kuvvei müeyyidesi olarak kendi kuvvetimizi kabul etmek mecburi
yetindeyiz; her şeyi.yarın imza edeceğimiz muahhede için dahi. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - O halde bizde o yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Musul hakkındaki kanaatlarınız da arz ettiğim esa-
sata istinat ediyor. Adlî mesaili arz ettim. Şayanı kabul görüyorum. Malî mesaili, istiklâli 
malimizle gayri kabili telif gördüğümüz için ret ediyoruz. Bazı mukabil teklifat yapıyoruz. 

Boğazlar meselesine gelince: Zannederim arkadaşlardan bazıları anlamak istediler ve 
İsmet Paşa Hazretlerinden de istizah buyurdular. Arkadaşlar bu arkadaşınızı mesaili Bah-
riye'de bir talebe olarak kabul buyurursanız (Estağfurullah, mütehassıs sesleri) Ali Şükrü 
Beyefendi de o talebelerden biridir. Boğazlarda esas serbestli kabul ettikten sonra azami 
emniyet tertibatı alınmıştır. 

İBRAHİM BEY (Mardin) - 12 bin asker... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - On iki bin asker gayri askerî kabul ettiğimiz İstanbul 
mıntakasına mahsustur ve gayri askeri olan yerlere mahsustur. Zıt olarak yalnız oraya 
mahsustur. Trakya'da vesairede istediğiniz kadar asker bulunduracaksınız. Öyle değil mi 
İsmet Paşa Hazretleri. 

İSMET PAŞA (Edirne) - Evet. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - On iki bin askeri az telâkki etmeyin; hiç asker bu
lundurmamayı ahden kabul ettiğimiz yerlerde on iki bin asker bulunduracağız. Onun ha
ricindeki yerlerde istediğimiz kadar bulunduracağız. Size resim halinde arz edebileceğim 
birkaç noktaları söyleyeyim. Şayet herhangi bir devlet mületimiz aleyhine harb ederse Bo
ğazlar üzerinde her türlü tedabiri ittihaza bilakaydü şart salâhiyettarız. Demek ki demin 
hepiniz yüksek sadalarla müttefikan endişe buyurduğunuz gibi, bir tehlike yoktur. Derse
niz ki, kaleler yıkılıyor, şu oluyor bu oluyor. Efendiler kalelerden çok kuvvetli ve metin ola
rak Boğazları müdafaa edecek esbap ve vesait tekemmül etmiştir. Saniyen kaleye lüzum 
yoktur. 

Tetkik buyurdunuzsa Boğazlar müdafaasında Marmara havzasına torpil koymak hak
kı bizde yoktur. Sabit torpil koymak hakkı bizden ref edilmiştir. Bunda da mahzur görüle
bilir. Fakat tetkfkatınızı daha tamik ederseniz, bunda da tehlike yoktur. Çünkü seyyar tor
pil bulundurabileceğiz. Çünkü istediğimiz kadar tahtelbahir, istediğimiz kadar deniz tayya
resi bulundurabileceğiz. Bunları bulundurduktan soma bizatihi müteharrik olarak derhal 
taarruz ve tedafüi hareket imkânı mevcuttur. Bunun gayri denebilir, ki -suali mukaddere 
cevap veriyorum. Çünkü çok keskin asker arkadaşlarınım beni dikkatle dinlediklerim büi-
yorum- denebilir ki niçin filan hududu aynı askeri hale koydurmadınız, niçin her türlü ha
rekâta karşı cihan muhasematmı üzerlerine atacak bir şekli taahhüdü kabul ettirmediniz? 
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Bunların hepsi denebilir. Bunların hepsine ben ve heyeti murahhasa arkadaşlarımız çok 
çalıştık ve muvaffak olamadık. Farz edinki muvaffak olsaydık, bunların hepsi bir beyaz kâ
ğıt üzerine kara mürekkeple yazılmış şeylerdir. Bunu teyit edecek yine Türk'ün kuvvetidir. 
Hiç birine inanmayın. Kuvvetinizi zayi ettiğiniz anda muahhedeyi sigara kâğıdı gibi yırtar
lar ve istedikleri gibi yaparlar. İşte arkadaşlar bu malûmatı da telhisen arz ettikten soma 
Heyeti Vekilenizin istirhamım kısaca arz edeceğim iki cümledir. 

Evvelce de bilvesile arz ettiğim veçhile, size muahhede projesi olarak verdikleri şekli he
yeti umumiyesiyle kabul etmek imkân ve ihtimali yoktur. Hiç bir Türk, hiç bir Müslüman 
müstakil memleket ararken bunu kabul edemez ve bu gün onu atmalı ve muharebe yap
malıdır. Fakat heyeti murahhasamızın oradan ayrılmadan evvel verdikleri mukabil teklifler 
ve intibaat bize bir ümit daha vermiştir. Bu ümit de mukabil tadilâtla, Musul hariç talik 
edilmek, Karaağaç'ı terk etmek, umuru adliyeyi arz ettiğim gibi kabul etmek, ki hiç istiklâ
li adlimize muzir bir şekil yoktur. Tekrar bir müzakere açarsak, mutlak değil, yüzde muay
yen bir nisbette söylüyorum mesele yüzde altmış nibetinde harbsiz bir sulh yapmak imkâ
nım görüyoruz ve Heyeti Âliyenize bunu teklif ediyoruz. Sarahaten... 

İBRAHİM BEY (Mardin) - Ne kadar müddetle hitama erer? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Lâyalemülgaybü illallah. Bunu bilirsiniz böyledir. 

İBRAHİM BEY (Mardin) - Ben biliyorum. 

HÜSEYİN BEY (Mardin) - Ben biüyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bu tarzda bir sulh aramak ve sulhu bir daha harp 
etmeden ve fedakârlık yapmadan ve bunlara mecbur olmadan sulhe daha kuvvetli olarak 
geçmek noktai nazarından muvafık görüyoruz. Eğer Heyeti Âliyenizce bu muahhedeyi hiç 
münakaşa etmeyip kaldırıp yüzlerine atmak fikri varsa, bunda Heyeti Vekileniz muvafık de
ğildir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Bundan daha gayri bir şekil vardır. Hayır bu muahhede sa
yam kabul değildir. Mukabil projeyi verip bilmem ne yapalım. O da nasıl olur? Bekliydim 
bir az, bu mütalaata biz şahit olmuşuzdur. Biz bekleyelim. Nasü geldi Franklen Buyyon 
ayağımıza, gelsinler sulh yapalım. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - İddiasıdır işte bu. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Efendiler, kanaatlar muhteremdir. Nitekim lutûf bu
yuruyorsanız, benim de kanaatimi istima buyurursunuz. Yani marizi şikâyette arz etmiyo
rum. Böyle fikirler de vardır. Müşahidi oldum, onun için arz ediyorum. Heyeti Vekileniz ki, 
bu şekle taraftar değildir, bu şekil çok tehlikelidir. Zira... 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) - Reis Paşa Hazretleri mukadderatı memleket 
hürmetine olsun hatibin sözünü kesmesinler. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Sen de daha iyi ziyade kesersin. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarkı) - İzahat bittikten soma herkes söyleyecektir. 
Fakat hatibin sözünü kesmesinler. 

REİS - Rica ederim oturunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Herkes hatibin sözünü kesiyor. Gürültü oluyor, dinleyemi-
yoruz. Mukadderatı memlekete hürmeten dinleyelim. 

REİS - Bu sözü söylemekle siz de hatibin sözünü kesiyorsunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - İşte şimdi bir defa ve son olmak üzere söylüyorum bu ka
dar. Sabahtan beri bu kadar arkadaş itiraz etmediler de kırk yıldan beri bir söz söyledim 
bana mı söylüyorsunuz. 

697 

TBMM KUTUPHANESI



REİS - İhtar ediyorum, susunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Bana mı? 

REİS - Evet size. 

TUNALI HİLMİ BEY (BOLU) - Af edersiniz Paşa Hazretleri. 

REİS - Sen af edersin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu] - Ben af etmiyorum. 

REİS - Ben de hiç af etmiyorum. (Handeler) Devam buyurunuz efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Bendeniz, Heyeti Âliyenize sükûnetle maruzatımın is-
timaını istirham ederken çok müşkilâta ve sükûnetle maruzatımı kabul ettirebilmek imkâ
nım taharri ederken çok müşkilâta maruz kalıyorum. Müsaade buyurunuz, sözümü ikmal 
edeyim ve fazla da tasdi etmeyeceğim. 

İşte arkadaşlar bu ikinci şekli de Heyeti Vekileniz muvafık bulmuyor. Çünkü çok teh
likelidir. Malûmu âlinizdir ki Mudanya muahhedatiyle mukavelâtımızı Lozan Konferansının 
neticesine kadardır ve bu neticeyi alelfevr kabul etmiş olmamak için, heyeti murahhasamı-
zm buraya avdeti ve Heyeti Âliyenizde acele tetkik ve tahlil ederken bir karar verebilmek im
kânını taharri için inkıta ifade edilmemiştir. Ne bizim tarafımızdan, ne de mukabil taraftan. 
Eğer inkıta ifade edilmiş olsaydı bu gün halı harbte idik. Buna meydan vermemek için in
kıta ifade etmemiş, heyeti murahhasamız diğerlerine takaddüm ederek etmemiştir. Bu va
ziyet güya Lozan konferansı hali içtimada, fakat hali müzakerede değil vaziyeti hukukiye-
sindedir. Şimdi bu hali temdit edersek bir kere İstanbul'un içinde ve civarında mevcutları
nı Mudanya mukavelenamesiyle kabul ettiğimiz ecnebi kuwetlerinin devamı ikametini ka
bul mevkiinde kalacağımızdır ve bu müddetin daha ziyade uzamasını bendeniz menafii ha-
kikiyemizle gayri kabili telif görüyorum. Bunların ya biccebir veyahut bilahit çıkmaları 
memleketimiz için birinci derecede ehemmiyeti olan bir vaziyet ve haldir. Bunları bir kere 
hudutlarımız haricine çıkarsak bu günden daha ziyade kuvvetli olacağız ve bir sulh akdiy
le Yunan ordusunu terhis ettirebilirsek bu, kuvvetimizi tazif edecektir. Şu halde Musul ka
lacaktır. Musul için vaziyetimizi daha sükûnetle, daha kudretle ve kuvvetle tetkik, tahlil ve 
avakibmi idrâk vaziyetine düşeriz. Şimdi uzatalım. Uzatırken efendiler, istiüaatımız, istih
baratımız mukabil tarafın uzatmak istemediği noktasındadır ve bunda kendi çehrelerini 
meydana vermiyorlar. Ne İngilizler, ne Fransızlar ne İtalyan uzatmak arzusunda olmadık
larını göstermedikleri gibi, istedikleri halde o arzuyu da göstermiyorlar. O günde yine vesa
it saldırmışlardır. Her an İstanbul'da bir hadise zuhur eder, her an hudutta bir hadise zu
hur eder ve gayri mesul bir kuvvet yaptı denir ve bizi üzerine cezp eder. Harekâtı askeriye 
yapmak için o zaman idaremiz ne kadar katı olursa olsun, icabatı harbiye, icabatı askeri
ye selâmeti mülki millet bizi cebrederki, harbi açar. Bunu sarih olarak söylüyorum. Çün
kü vatanıma ve size karşı her türlü mesuliyeti bütün gözümün önünde görüyorum ve onun 
altında ezilerek, açık olarak söylüyorum. Bu gayet mühim bir tehlikedir ve bu tehlikenin 
vukuunda tamiri gayri mümkündür ve çok müşkildir. Bu itibarla uzaması taraftarı değiliz. 
Bu gün bu muahedeyi atm, harp edin derseniz, buna taraftar olduğumuz gibi, yegâne bir 
sureti hal var. Muaddel ve sahih olarak ihzar ettiğimiz mukabil projeyi, müzakereyi teklif 
etmek ve ondan muvaffak olmaya çalışmak, muvaffak olamazsak artık harbe nihayet ver
mek için Heyeti Âlinize gelip arzı hal etmektir. Yani bu noktai nazarımızın Heyeti Vekileniz -
ce makbul olup olmadığını şimdi cereyan edecek münakaşanız neticesinde ihzar buyura
cağınız kırmızı, beyaz kâğıtlarınızla görmekle iktifa edeceğim. 

REİS - Şimdi sualler vardır. (Sual sormaya hacet yok, teneffüs edelim, sesleri) 

REİS - Efendim on dakika teneffüs ile celseyi tatil ediyorum. 
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İKİNCİ CELSE (Oturum) 
REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Refik Bey (Konya) 

REİS - Celseyi açıyorum efendim. Geçenlerde usul hakkında verilen bir takrirde bir de 
müşavir mebus arkadaşları dinlemeyi kabul etmiştiniz. Şimdi yalnız Zeki Bey ile Zülfü Bey 
kalmıştır. Onu Meclisi Alinize arz ediyorum. Heyeti Vekile Reisi sözünü bitirdi. Zekâi bey
den başlayalım. Yalnız şunu arz edeyim ki Veli Bey hareket edemeyecek kadar hasta imiş, 
iki defa telgraf veriyor. Hatta İzmir Valisi bile bir telgraf çekiyor. Binaenaleyh söz söyleye
cek iki arkadaşımız vardır. Fakat her gelenden sual sormak kabul edildiği takdirde usulü 
tamamile tatbik edeceğiz. 

YAHYA GALİB BEY (Kırşehir) - Paşam murahhasları dinledik müşavirleri niçin dinle
yelim? 

REİS - Efendim, Meclisi âh kabul etmiştir. Yine sizin elinizdedir. Müzakereye geçelim 
derseniz geçelim. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) - Meclisçe ittihaz edilmiş karara ittiba etmek üzere mü
şavir beyler murahhasların vereceği izahata ilâve olarak bir izahat verebilecekler ise dinle
yelim, yoksa onların söylediği vadide söz söyleyeceklerse zaman gaip etmemek için kâfi gö
relim. 

HÜSNÜ BEY (Bitlis) - Müsaade ediniz suallerimi soracağım. 

REİS - Efendim, sualler yalnız bu gibi müzakerelerde soruluyordu. Heyeti celile sual 
sorulmasm diye kabul etti. 

ZEKÂİ BEY (Adana) - Efendim murahhasların verdikleri malûmat kâfi değilse proje eli
mizde mevcuttur. Bendeniz kâfi derecede izah edebilirim. Yani neden dolayı muhalefet edil
miş ve neden dolayı kabul edilmiştir. 

REİS - Efendim Zekâi Bey buyuruyorlarki Murahhas Hasan Bey kâfi derecede meşgul 
oldukları kısımlarda izahat verdiler bu izahat kâfi değilse fazla malûmat almak istiyorlar 
sual etsinler cevabını vereyim. 

NECATİ BEY (Lâzistan) - Fazla malûmatları var mıdır? 
ZEKÂI BEY (Adana) - Fazla malûmat ne demek efendim? Elbette fazla malûmat vardır. 

Müzakereyi zaten bendeniz yaptım. Binaenaleyh her mes'ele üzerinde cereyan eden müna-
kaşatı arz ve izaha bendeniz hazırım. Yani ar iz ve amik izahata mecburum. 

Hasan Beyefendi mesaili iktisadiyenin hey'eti umumiyesi hakkında, sureti umumiye-
de, cereyan eden münakaşatın calibi dikkat olan yerlerini izah ettiler ve buyurdularki; eğer 
daha fazla izahat isterseniz bunu münakaşa eden Zekâi beydir. Zekâi bey gelsin, söylesin. 
Arzu ederseniz bendeniz teferruata dair her maddesinden başlayarak söyleyeyim. Fakat ve
rilen izahatı kâfi gördünüzse benim tekrar izahıma lüzum yoktur. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) - Efendim, müşavirlerin vazifesi hey'eti celilece malûmdur. 
Yalnız kendilerine tevdi edilen vazifeyi ifa ile mükelleftirler. Raporunu yazar ve hey'eti mu-
rahhasaya arz eder. Lâzım gelen siyasî, iktisadî her şey gösterilmiştir. Takriri ona aittir. 
Devletin siyaseti umumiyesini tedvir edecek murahhaslardır. Müşavirler kendilerinin bil
diklerini söyler Sulh Konferansı 3-4 devre geçirmiştir. İsmet Paşa burada çok dirayet gös
termiştir. Onlara Lort Cürzon razı olmamıştır. Bir muhtıra şeklinde vermiştir. İkinci, üçün
cü muhtıra verilmiştir. Müşavirler bu üçüncü seferde bunlar kafiyen bize bir yer vermedi
ler, hatta hudut bile vermediler. Zannedersem yazılan muhtıralar hey'eti celilenin malûmu
dur. Gerek matbuatta ve gerek hey'eti celile ve Hariciye vekâletince Hey'eti Celilenize arz 
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edilmiştir. Mevzubahis olmayacağını demiştir. Ben de Paris'e gidiyorum, isterseniz müşa
virlerimizle sizin müşavirleriniz görüşsün demişlerdir. Nihayet bir gün tezkere aldık, yeni 
murahhas paşa bir tezkere almıştı. Onda Musul mes'elesini ne aramızda hal edelim, ne de 
mektupla filan hey'eti umumiyede hal ederiz, diyorlardı. Yani cüz'i bir tadilat yapmak iste
diler. Yalnız Van vilâyetinden alman (İmadiye) vardır. Onun etrafından yer vermek istiyor
lardı. Esasmda petrol mes'elesi idi. Hatta biz petrollerden bazı menafi almak suretiyle de 
ona razı olduk. Fakat ona da muvafakat etmiyorlardı. Kendileri için namus ve şeref telak
ki ediyorlardı. Bir gün sabah celsesiydi. Öğleye kadar tâdil ettik. Ertesi güne bırakmadılar. 
Bunu hey'eti umumiyeye arz edeceğiz, dediler. Öğleden soma celse açıldı. Lort Cürzon ri
yaset ediyordu. O celsede Lort Cürzon hezeyanda bulundu. Kürtleri, Türkleri tahkir etti. 
Orada İsmet Paşa Hazretleri Ordu kumandam gibi lâzım gelen sözleri söyledi. Bunu söyle
meyi ben vazife addederim. Velhasıl her hezeyanı yaptıktan sonra celseyi tatil etti ve Mu
sul'u da Cemiyeti Akvama bıraktım, dedi. Biz bunu ret ettik ve Musul'u alacağız dedik. Mu
sul misaki milli dairesindedir dedik, bütün kâinatda bize bakıyordu. Hemen inkıtaa hazır
dık. Biz hiç bir şey kabul etmeyiz, diyerek raporumuzu verdik. Cemiyeti Akvama kabul et
mediğimizi bildirdik. Arkadaşlar, ben Fransızlara, İtalyanlara, Japonlara, Sırplara, Romen-
lere hepsine baktıktan soma, yine bunu Cemiyeti Akvama bıraktık, dedi. Bunun üzerine de 
Musul meselesi kaldı. Fakat kat'ı münasebet etmedi. Yarın yine müzakere edileceğini söy
ledi. Bunun üzerine beş gün sonra manzum âliniz olan bir projeyi verdi. Tabiî bu proje içe
risinde yalnız Musul mes'elesi değildi. Tabiî ben Musul için illa harbediniz diyemem. Mu
sul mes'elesi istiklâli, adlî, iktisadî, malî gibi hayatî mes'ele olduğunu da söyledim ve onu 
kendileri de takdir buyurdular. Fakat üst tarafının muhakemesi, nasıl tedvir edileceği mu
rahhaslarımıza aitti. Eğer bende o salahiyet olmuş olsaydı, o mes'eleleri böyle yapm der
dim. Musul mes'elesi böyledir. 

Hudut mes'elesi; malûmu âliniz, buradan giderken arkadaşlar 70, 80 imzalı bir takri
ri bendenize vermişlerdir ve hey'eti celile de temenni takririni hükümete vermişti. Maatte
essüf diyeceğim. Franklen Buyyon'un buraya gelip yaptığı itilafnamede şifahi olarak Musul 
mes'elesi hal olunduktan sonra, hudut mes'elesinin tashihi nazarı itibare alınır denmişti. 
Fakat itilafnamede öyle bir şey yoktu. Bunu düşündük mademki bu böyledir. Fransızları 
üzerinde koşturmamak için evvela Musul mes'elesini hal edelim, dedik. Lort Cürzonsa bu
nu düşünerek Musul'la başka bir şey araya karıştı. İsmet Paşa ona karşı da bu yalnız hu
dut mes'elesi değil, kül mes'elesidir. Hepsini kül haline tahvil edelim dediği halde ona iti
raz ettiler. Kabul edilmedi. Mesele bundan ibarettir. Başka bir şey varsa söyleyeyim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Paşa hazretleri Zülfi beyin kendi hareketleri hakkında bir 
malûmatım vardır. Sahih değil midir, onu soracağım. Musul mes'elesi etrafındaki son veri
len teklif üzerine istifa etmiş, ahiren istifasını geri almış. Böyle bir şey vaki midir, değil mi
dir? 

ZÜLFİ BEY (Diyarıbekir) - Hayır efendim, hasta idim gelmek istedim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - İstifa ettiğinizi söylüyorlar. 

ZÜLFİ BEY (Diyarıbekir) - Müsaade edin ben Allah'dan başka kimseden korkmam ya
pamayacağım vazifeyi de kafiyen ifa etmem. (Bravo sesleri) - Musul meselesinden zaten sı
kılmıştım ve hatta o zamanda hasta idim. Gelmeyi münasip görmedim. Zaten gelseydim, İz
mit veya Adapazarı'nda oturacaktım. (Veli bey gibi sesleri) Veli mes'elesi başkadır. Rica ede
rim arkadaşlar onu söyleyelim. Ben buraya gelirsem, sulh da bozulursa üzerime mes'uliyet 
alamazdım. Bu bundan ibaretti. Yine ben diyorum ki Musul mes'elesi istiklâli malî, istiklâ
li iktisadî gibi şarki Anadolu için hayatî bir mes'eledir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Yani Musul için siz taraftar değilsiniz değil mi? 
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ZÜLFİ BEY (Diyarbekir) - Evet ben değilim. (Bravo sadaları) Paşa Hazretierinin vicdan
larına havale ediyorum. Öyle değil mi Paşa Hazretleri? Ben istemem ki Musul kalsın, sona 
kalan dona kalır. Memleketimizin msfı gitmiş. Biz buraya gelmeyip de o mesuliyet Hükü
metin üzerinde kalsaydı, böyle bir şey olmazdı. Çünkü Meclisi Âli müdahale ettiğinden do
layı böyle bir şey olmazdı. Bize mesele kalmamıştır. Çünkü Meclise arz etmiştim. Meclis 
muvafakat etmiş ve bu suretle Suriye'de Urfa ve Kilis'in msfı gitmiştir. Mesuliyet Hüküme
tin üzerinde kalır. Ona müdahale etmediğimden dolayı gitmiştir. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - İtilâfname muvakkattir. 

ZÜLFİ BEY (Diyarıbekir) - Eğer bu itilâfname muvakkat ise bu kürsü muallâda Rauf 
Beyin beyanatı vardı. Onu hatırlatmak isterim. O beyanatta her yerden bahsedildiği halde, 
niçin arkadaşlarınızdan birisi Fransız hududu meselesini sormadı? (Sordular sesleri) Fakat 
gazetelerde okumadık celsei aleniyede sorulmadı. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Sorulmuş ve söylenmiştir. 

ZÜLFİ BEY (Diyarıbekir) - Yalnız arkadaşlardan Necip Bey söylemiştir. Cenup hududu 
demiş, başka bir şey söyleyen olmamıştır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Söyletmediler efendim. Siyaseten muvafık olmaz dedi
ler. 

LÜTFİ BEY (Diyarıbekir) - Efendim, söyletmediler olur mu? 

REİS - Efendim; şimdi kabul etmiş olduğunuz takrir mucibince murahhas ve müşavir
lerin beyanatı bitmiştir. Mardin'li Necip Bey ve sekiz refikinin bir takriri var, okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Daha ziyade rüfekai kiramın tenevvürü için heyeti murahhasadan sonra İstihzaratı 
Sulhiye Komisyonunda bulunan rüfekai kiramın malî ve adlî mesail hakkında izahat ita 
buyurmalarım arz ve teklif ederiz. 

3.3.1339 

Antalya Kayseri 

Rasih Ahmet Hilmi 

Mardin Saruhan 
Necip Reşat 

Erzurum Edirne 
Hüseyin Avni Faik 

İzmit Edirne 
Sırrı Şeref 

Sürt 
Kadri 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Söz istiyorum Paşa Hazret
leri. 

Arkadaşlar, eğer bu takrir esas olarak kabul edilirse dört seneden beri Babıâlide istih
zaratı sulhiye ile meşgul olan zevatın da buraya gelmesi lâzım gelecektir. (Hayır, sesleri) 
Müsaade buyurunuz, izah edeyim. Yine karar vereceksiniz. Efendiler. Dört senedir sulh is-
tihzarat için İstanbul'da çalışılmış ve bunun hulasası berayı istifade murahhaslarımıza ve
rilmiştir. Bundan başka dört mücahede senesinin icabatindan olarak... Hulasai esasatı da 
burada Maliye Vekilinin mesuliyeti altında teşekkül üe İstihzaratı Sulhiye Komisyonunca 
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tespit edilmiş ve riyasetin bulunan Hasan Beyefendi vedaatiyle onlar da heyeti murahha-
samızın nazarı istifadesine vaz edilmiştir. Heyeti murahhasamız bunlarla mücehhez ve ma-
lûmattar olarak oraya gitmişlerdir. Her malûmatın konferansta mutlaka mevzuubahis ol
ması kaydı nereden çıkü? Heyeti murahhasamz bununla mücehhez olduktan soma, icab 
eden silahı kullanır icab etmeyeni kullanmaz ve size yapabildiğimiz budur, dedi. Arkadaş
lar takrir hakkında söz söylemek Hükümetin hakkıdır. Böyle giderse İstanbul'a gidip istih-
zaratı sulhiyede bulunan arkadaşları da buraya getirmek icab edecektir. İnsaf bunu mu 
emreder ve böyle müzakere devam eder mi efendiler? Bu mesele üzerinde ariz ve amik tet-
kikatta bulunmak her mebus arkadaşım izm hakkıdır. Fakat istihzaraü sulhiye şekli doğru 
değildir. Çünkü meseleyi namütenahi uzatırız. Kemali hürmetle arz ediyorum ki, inanınız 
efendiler, gün geçtikçe düşmanlarımızın cephesi kuvvetleniyor. 

REİS - Müsaade buyurun efendim. Şimdi İstihzaratı Sulhiye Komisyonunda bulunan 
Meclis arkadaşlarımızın bir kısmı heyeti murahhasamız meyanındadır ve bir kısmı da söz 
almıştır. Onlar da sırası geldikçe söyleyeceklerdir. Mamafih arzu ederseniz bu takriri reyi 
âlinize arz edeyim. Takriri kabul edenler el kaldırsm... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi efendim tensip ederseniz müzakereye başlıyoruz. 

Söz Hüseyin Avni Beyindir. 

NECATİ BEY (Lâzistan) - Paşa Hazretleri söz söyletmeden evvel şunu söyleyeceğim ki, 
ben üç gün evvel söz aldım sırada beş veya altıncı idim. Şimdi bakıyorum defterde ismim 
bile yok. Binaenaleyh bunun esbabı nedir? 

REİS - Esbabım izah edeyim. İki gün doğrudan doğruya müzakereye girmeyi kabul et
miştik. Her taraftan söz istendi. Gerek kâtibler, gerek bendeniz yazmıştım. Ondan soma 
usul mevzuubahis oldu. Üç defa usul müzakere edilmiştir. Arkadaşlarımızın bir çoğu usul 
hakkında söz almıştır. Bendeniz diyorum ki Necati Beyin söz almış olması, pek muhtemel
dir. İhtimalki usul hakkında söz almıştır ve orada dördüncü beşinci olabilir. Fakat burada 
kâtiplerle benim yazdığım listede mukayyet değildirler. 

NECATİ BEY (Lâzistan) - Makam Riyaset karıştırmış. Sözüm usul hakkında değildi. 
REİS - Rica ederim, Makamı Riyaset karıştırmamıştır. Makamı Riyaset sonuna kadar 

vazifesini ifa edecektir. İhtimalki bazı arkadaşların arzularım zamanında ifa edemez. 350 
kişiyi aynı salonda kayıt etmek mümkün değildir. (Lehde ve aleyhde söz tasnif edilsin sa-
daları) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Kanunların leh ve aleyhinde söz olur. Kanun müzakere et
miyoruz. 

REİS - Efendim müsaade ederseniz bir defa söz alan esamiyi okuyayım. Arkadaşlar bu
raya geliyor ve Makamı Riyasetin vazifesini işgal ediyor. Hüseyin Avni Bey, Şeref Bey (Edir
ne), Sırrı Bey (İzmit) , Tevfik Rüştü Bey, Ali Şükrü Bey (Trabzon). Şunu da arz edeyim ki Ali 
Şükrü Bey Müfit Efendinin yerine söz almıştır. Müfit Efendi kendi rızalarıyla Ali Şükrü Be
yin sırasına gitmişlerdir. Murat Bey (Erzurum), Vehbi Bey (Bitlis), Yahya Galip Bey (Kırşe
hir), Şükrü Bey (Karahisar), Abidin Bey (Lâzistan), Fuat Bey (Bolu), Zamir Bey (Adana), Nu
ri Hilmi Bey, Hacı Şükrü Bey (Diyarıbekir), Ali Cenanı Bey (Gazianteb), Hamdi Bey (Trab
zon), Osman Bey (Kayseri), İsmail Suphi Bey, Osman Bey (Lâzistan), Hakkı Bey (Van), Emin 
Bey (Eskişehir), Rifat Bey (Kayseri), Emin Bey (Erzincan), Osman Kadri Bey (Muş), İhsan 
Bey (Cebelibereket), Şeyh Servet Efendi (Bursa), Rifat Bey (Tokat), Emin Bey (Bursa), Yu
nus Nadi Bey (İzmir), Haydar Bey (Van), Zülfi Bey, İlyas Sami Bey, Hakkı Hami Bey, Salâ-
hattin Bey, Cemil Bey (Kütahya), Müfit Efendi, Rasih Efendi, Basri Bey, Salih Efendi (Erzu
rum), Süleyman Sırrı Bey, Ali Rıza Efendi (Batum), Mustafa Bey, Abdulkadir Kemal Bey, 
Musa Kâzım Efendi, Hafız mrahim Efendi, Refik Bey (Konya), Yusuf Ziya Bey (Mersin), Tah-
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sin Bey (İzmir), Reşat Bey, Sıtkı Bey (Malatya), Lütfi Bey, Faik Bey (Cebelibereket), Faik Bey 
(Edirne), Necati Bey (Lazistan), Hoca Şükrü Efendi. Eğer bundan başka söz isteyen varsa 
kayıt edeyim efendim (Gürültüler) Efendim rica ederim isimleri burada olmayan zevat var
sa lütfen isimlerini kâtip beylere yazdırsınlar. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) - Rifat Bey (Kayseri) Sözünü bendenize vermiştir. Sıram yir
mi ikincidir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Paşa Hazretleri ben Ali Cenani Beyle sıramı değiştiriyo
rum. 

REİS - Rica ederim. O, şimdi olmaz. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Efendim, gürültü olursa muhakeme gaip oluyor, ta

biî söyleyemem. Her şeyden evvel şunu arz ediyorum ki Meclisi Âlide Mületin aleyhine har
bin bir gün devamım arzu eden bir tek kimse yoktur. Hepimiz Sulhe teşneyiz. Fakat Sulh 
değil de Sevr ahitnamesi de bir sulh idi, bunu da istemeyiz. Yani muhakememizi salim yü
rütmek için hiç bir tazyik altında değiliz. Affınıza mağruren mütalaamı esaslı yürütmek için 
bir az maziye rücu etmek mecburiyetindeyim. Efendiler, biz Kuvayi MÜliye Teşküâti yapar
ken karşımızda Yunanlılar yoktu ve biz Yunan harbi için hazırlanmış değildik. İstiklâli mil
limize, hâkimiyeti milliyemizin esasma tecavüz vukubulmuştur. Buna sahip olmak için en 
başta mukaddes tanılan Padişaha büe isyan ederek, telin ederek ledelhace o bedü şehirle
re bile veda ederek, İstanbul'dan, Trakya'dan Adana'dan İzmir'den bile elimizi muvakkat bir 
zaman için çektik ve bayrağa yapıştık. Oraların alınmasına koştuk ve aldık. Fena günleri
nizi hatırlatacağım arkadaşlar bilmiyorum o kudretli kumandanlar, o kati kalpli insanlar 
ne oldu da erimiş gibi bir vaziyette çıkıyorlar? Hayret ediyorum. (Gürültüler) İstirham ede
rim efendiler, vicdanımın duygularım serbestçe heyeti celileye arz edeceğim. Son harbi ya
pan paşa hazretleri, bütün cihana karşı bir tek silahımız yokken düşmandan süah alarak 
bizim kalbimize kuvvet aşılayan Paşa Hazretleri ve Ayaş'a kadar düşman gelmiş iken hepi
nizde ümitsizlik varken. Başkumandan harita üzerinde gelerek, bize hayat serpiyordu efen
diler. Bize kuvvet veriyor, ümidimizi takviye ediyordu. Fevzi Paşa yine aynı şeküde istikbal 
için ordular çiziyordu. Bu harp için de memleketlerimiz gidiyor diye kalbimizden ağlıyor
duk. Bir taraftan İzmir işgal edilmiş, bir taraftan Bursa'ya kadar düşman geliyor. Diğer ta
raftan Eskişehir'e kadar düşman ilerliyor. Biz buradan hicret ediyoruz. O gün mukavemet 
gösterdiniz efendiler. O gün mukavemet gösterirken ve beş senelik bir harbden çıkmış olan 
millet yavrusiyle, evladiyle yanıyorken üç dört yüz bin kişilik bir ordu ihzar ederek, gaye
nin istihsadine sevk eden bu mület, bu Meclis, ne olduki efendiler, memleketlerini istirdat, 
arazisine bir misli zam, evladım bir misli tezyit ettiği halde karşısında bir düşman olmadı
ğı halde, bir kurşun atmadığı halde bu gün yanlış bir harekette devam ediyor. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Hayır, hayır, Meclise bir şey olmamıştır. Meclis bu husus
ta müttehittir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Efendüer, Sulhe teşne olmakla beraber yalvarmadık, 
sulhe davet edildik. Avrupalüar bizi sulhe davet etti. Düşününüz lehülhamd bu, milletin, 
ordunun zaferidir, samdır. Katiyen hissiyatıma hakimim efendiler. Hiç bir zaman harbci ve 
zaaf düşünen insanlardan değilim. İtidalle düşünüyorum. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Biz buraya kadar beraberiz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Efendiler karşımızda yegâne düşmanımız İngilizdir. 
Bu gün de, yarın da, o bir gün de İngiliz dostluğuna inananlar aldanırlar. Memlekete bil
meyerek hiyanet ederler. İngüizler bu millete ebediyet dost olmaz. Bu gün İngüizleri yıkmak 
için bize tuzak kuruyorlar. Efendüer, ingilizlerin bizimle birinci münasebeti hakim olduğu 
yüz milyon insanın kolu bir müddet için sarsıntıya uğramıştır. O sarsıntısına bir suretle 
nail oldu. İkinci defa bu mületi imhaya matuftur. Ben paşa hazretlerinden aciz bir asker 
olarak, bir mülazim olarak, kumandandan soruyorum: Buyurdular ki Musul bu gün için 
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İhraç edilmiştir. Şayet, gittiğimiz zaman Cemiyeti akvam denilen heyula, İngiliz uşakları. 
Cemiyeti Akvamı tanımamıştır ve tanımayacaktır. Ne vakit kendisinden bir aza intihap olu
nursa ve her milletin efradından giderse o zaman inanırım. Binaenaleyh buna bir şaki tu
zağı derler efendiler. Bizim heyeti murahhasanın ağzından cemiyeti akvam kelimesini işitir 
işitmez hayret ettim. Efendi, Cemiyeti Akvam, İngiliz şûrasından başka bir şey değildir. Ci
hanı aldatmak için sahte meşrutiyetlere müşabih olan şu makamı tanımayalım. Eğer aczi
miz varsa resmen veririz. Kendi kendimizi aldatmayız efendiler. Musul bir sene hali intizar
da bulunacak. Bu ne demektir efendiler? Bu milletle istihzadır. İngilizlerden Mısır'ı aldınız, 
Kıbrıs'ı aldınız mı efendiler? Musul'u bu gün sana vermeyen ne için yarın versin? Gayesi 
orada bir Kürt hükümeti teşkil edip, senin memleketini parçalayıp neticede bir Ermenistan 
teşkil etmek değil midir. - Kürdistan size söylüyorum - Kürdistan hükümeti yapamaz. Kür
dün lisanı yoktur. Yazısı yoktur. Kürdün harfi yoktur. Yarın oralara Ermeniler hâkim ola
caktır. Ermeni harsı hâkim olacaktır. Yarın orada Ermeniler hükümet kuracaklardır. (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar) Ben Paşa HazreÜerinin dirayetinden beklerim ki İngilizler Dir-
zor'da, Süleymarıiye'de cephe tuttuğumuz zaman, Kürdün münevverani bize gelecektir 
efendiler. İngilizlerin içerisinde durmayacaktır efendiler. Âcizleri orada İngilizlerin boyun
duruğuna geçecektir. Biçareleri orada körü körüne öldürtemezsiniz. İngüterenin cazip pa
rası onun cehline hâkim olacaktır. Bunun neticesi kendi memleketine kadar Malatya'ya ka
dar, korkarım ki İngiliz hilesile münevverani kesilip acezesi orada esir olur. Ben bu tehli
keden korkarım. Netice itibariyle yine Ermenistan meydana çıkar efendiler. Ben Ermeni 
idealinden korkarım. Onun huzurunda biz korkmalıyız. Allah bize nasip etsin de Türk ide
alini de görelim. 

Şimdi efendiler, eğer feda etmek icabediyorsa millete yalancı bir sulh, yarım bir sulh 
getirmeyiniz. Bakınız arz ediyorum. Musul'u bir sene somaya talik etmek demek, milleti id-
lâl etmek demektir.Bunu hem alamıyoruz. Hem de aynı zamanda harbi devam ettirmek ne 
kadar yanlış. Efendiler, eğer veriyorsanız Millete deyiniz ki, müddeti muvakkate için bunu 
İngilizlere verdik. Harb devam etsin, memlekette seferberlik itimatsızlık devam etsin. Bir se
ne soma Cemiyeti Akvam vermezse harp edeceğim, diyerek aldatmayınız. Bir asker kafası
nın bunu selâmetle düşünmesini istemem, Bahusus akıllara hayret verici muzafferlerine 
şahit olduğumuz İsmet Paşa, Türk Kumandam bizi ikna edemez.Birsene soma ben tecavüz 
edeceğim, ordu toplayacağım. Efendiler, bu gün senin ordu zinde, senin ordu muzafferken, 
senin elinde çünkü herşey varken sulh oluyorum diye yarım sulh Üe güya Fransızlarla, İn-
güizlerin araşma giriliyor. Bu diplomasi tariki değildir. Efendiler, eğer Fransız, İngiliz ihti
lafı devam etseydi Fransızlar bizim ipliğin iboyadıktan soma İngilizlerle birleşmezlerdi. Bu 
gün birinci düşmanımız Fransa oldu, İkinci İngiliz oldu. Halbuki biz tavizimizi Fransızlara 
vermiştik. Bu ufak muhakeme bizi o neticeye götürür idi ki bundan soma onlar bize bu is
tifadeyi yapamayız yine Türk için bir itilafdır. Türk aleyhinde yine ikisi müttehittir. Türk 
için Fransızla İngilizin araşma ihtilaf giremez. Nitekim birleşmek için aldıkları tavizi birleş
tirmek istemiyorlar. Bir diğeri de Antakya, İskenderun'u alıyor. Antakya ile İskenderun'u 
Almanlardan aldığımız zaman geri alabilirseniz alırsınız. Binaenaleyh demekki bizim aley
himize müttehittir. Bu siyaset suya düşmüş bir siyasettir. Yanlış bir siyasettir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Elbise değiştirin, elbise dinleyin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Tabiî hata edersem ihtar edersiniz efendiler. İngilizler 
şu mesele için bizimle harp edeceklerdir. Yalnız dünyada Türk ile kalmamışlardır. Bizim 
için Harbi umumi kopmaz. Yunanlıları eğer Trakya'ya sevk ederse, biz İngiliz'in boynuna 
binmekte pek haklıyız. Çünkü onun ettiğine imanımız vardır. İngiliz bu ufak muhakemeyi 
yapar ve cihan harbine de meydan vermez. Çünkü talep ettiği şey gayet basittir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Sivas) - Ben öyle bir şey söylemedim. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Arz etmemişse bendeniz bu tehlikeyi görüyorum. 
Sonra yine askerlere ve kumandan hazeratma soruyorum. Erkânı Harbiye Reisi Paşa 

Hazretlerinden sual ediyorum. Boğazlardan şu miktar gemi geçtikten sonra, ordusunu ki
me emniyet edip de Kocaeli gibi bir mmtakada bulunduracaktır? Neresidir ki? İstanbul'un 
bir buçuk milyon ahalisini besleyecek bir ordu gibi bırakacak. Herhangi gün İngilizlerin bir 
gemisi sağdan soldan gelirse, İstanbul'un emniyeti var mı ki bana Karaağaç'dan bahsedi
yorlar? İstanbul'a gidecekmişiz. 

Efendiler, İstanbul gayet cazipdir ve dimağımızdır. Efendiler nasü biz İstanbul'u almak 
için Anadolu'da böyle kuvvet bularak ordu hazırladık ve bu gün yarın hâkim olduk ise ve 
yarın hâlam olmak istiyorsanız her türlü İngilizlerin, Fransızların amalini Anadolu'da ka
bul ettirecek bir şeküde değil, hâkim olarak giriniz. Efendiler bu gün hâkim olarak girmi
yorsunuz. Misaki Müliye hâkim olmuyorsunuz. Misaki Milli âmirdir. Efendiler.Misaki Milli
nin çoğu tadü edilmiştir. Aleyhimizde cihetlerine âmir oluyoruz da, lehimize ait cihetlerine 
olamıyoruz. Efendüer, o iki fıkrayı ihtiva eder. Boğazlar açıktır. Marmaranın emniyeti mah
dut demektir. Kara deniz devleüerinin hangisi buna muvafakat etmiştir. Romanya mı rica 
ederim? Marmaranın teminatı nerededir? Yüz gemi girdiği zaman Marmara emniyette mi
dir? İstanbul'a asker gider mi? Kocaeli şibihcezüesinin inkıtaı ile manası var mıdır? Ve ora
ya ordu gönderebüir misiniz? Efendüer, heyeti murahhasa elbette biliyorlar, memleket yor
gundur. Memleket sulhe muhtaçdır. İstanbul'da söylüyordu. Efendim İstanbul bizim can 
damarımızdı. Ya İstanbul'u basarlarsa. Bassınlar. Bize İstiklâl lâzımdır. Yarın harp ederiz 
yine alırız, bundan. Biz gittikten soma İstanbul'un manası kalmaz, dedik ve bu iddiamızı 
ispat ettik bugün. 

Soma sulh kelimesi üe sinirlerin gevşeyeceğini düşünmek lâzımdır. Şayet Musul'a ikin
ci bü kuvvei seferiye ihzar ettirerek İngüizlere karşı gönderecek olursanız, İngiliz'in kolu 
bağlı değildir. Kırk elli gemi ile seni tehdit etmek elindedir. Sen bu gün elinde dinç, genç bir 
ordu Üe, âciz mevkide bulunan bir şeyi tehdit edemedikten sonra, yarın kuvvet kesbetmiş 
Kürdü, Arabi, Müslümanı Müslimana kırdırmak için bir ordu ihzar etmesin. Ben buna hay
retle bakarım. Bü sene düşmanın kuvvetini takviye için düşünmüşlerdü. Halbuki bu gün 
efendüer zinde, faal bü ordumuz vardır. Bununla harp etmek taraftarı değilim. Tarikler var
dır. Onu arz edeceğim. Elbette heyeti murahhasa arkadaşlarımız benim gibi düşünmüşler
dü. Onlar da âzami istifadeye çalışmışlardır. Onlar da memleketin bü zerresini istiklâlin bü 
zerresini feda etmek istemedikleri gibi, Heyeti Veküe arkadaşlarımız da bununla meşgul ol
muşlardır, tahtie etmek istemiyorum. Onlar imkânı böyle görüyorlar, fakat ben imkânın 
aksini görüyorum. 23 kararını verdiğiniz zaman karşınızda yalnız Yunanlı değü, dünya idi. 
Kontrollar yaparken ordumuz yoktu. Fakat insani şeküde feryat ediyorduk. Anladık ki bu
nu dinleyen yoktur. Maksatları bizi imha etmek, beyefendi bizi imha ederken evvela mille
ti oyalayacağım. Memleketin bü tarafı yalnız sulh yapıp da bü kısmı devam edecek.. Efen
dim, yalnız Musul değildü. Bütün sahü, ada içindedir. Soma şunu da söyleyeyim.Zaman 
geçsin, oradaki Kürtler bübülerine karşı aksi propagandalarla zehülensin, nasıl sevk ede
ceksin beyefendi. İmkânı yoktur. (Açık söyle sesleri) İngüiz- Kürt hükümeti teşkü ettirmiş
tir. Fakat muvakkattir. O evsafı haiz henüz o mület değildü. Olsa olsa ancak Türklerle yük-
selebilü. 

HÜSEYİN BEY (Erzincan) - Biz istemiyoruz, siz ayırıyorsunuz. 
HULUSİ BEY (Karahisar) - Hayır veren yok. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - İngüiz veriyor. Kürtler böyle düşünmüyorlar, Kürtler 
Türk harsı üe büyümüştür. Türk'ten başka bü şey değildü efendüer. Bizde hüe yoktur. Biz 
çok mert insanlarız. Onlar çok hüekâr, çok namussuz insanlardır ve yine bizi çiğner. Bu 
günkü teklifleri Paşa Hazretlerine söylüyorum, yanlış vaki olmuştur. Bu gün sulha talip ol
mak için heyeti vekile bizden ingüizlere taviz alıyor. Taviz verilmek lâzım gelüse, Meclis ka-
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rariyle sulh için verilir. Bu gün sulha talip olup yeni bir müzakere açabilmek için Mu
sul'dan kat'i sarfınazar ediyorum. Bu milleti aldatamam. Musul'u satmıştır diye bu kürsü
den bağıracağım. Bunun aslım ne suretle bildiriyorsunuz? İğfal ediyorlar derim. Çünkü bu
nun hilafım söyleyemezsiniz. Mısır vardır. Kıbrıs vardır. Bunun emsali vardır. Alamazsınız, 
o vakit alamazsınız. Fakat verirken bedava vermeyiniz. Muvakkaten lâzım ise onu biraz pa
halı verin efendiler. İngilizlerin Muzaheretini göreceğim diye zan etmeyin. İngilizler her za
man için yine bir tekme vurmaya hazırdır; her zaman. Ben sulhun kapılarının kapandığı
na kani değilim. Bizim vaziyetimiz bu güne kadar bir efsane idi, bu gün efsane mahiyetin
den çıkmıştır. Fransız - İngiliz itilafı vardır. Onlar da bizi bırakıp bu gün bir an evvel ken
di işlerine bakmaları lâzımdır. Fakat bizi bırakmadıkları zaman, her vakit aleyhimizdedir-
ler. Bizi bıraktıktan soma kendi işlerine bakmak için onlar da bizim kadar sulha teşnedir
ler. Fakat biz sulhu pek ucuz yapıyoruz. Sulh yapmıyoruz, yarım sulh ile memleketi bolşe-
vikliğe sürüklüyoruz. 

NURİ EFENDİ (Bolu) - Pahalı vermek için yüz bin Anadoluluyu daha öldürmek mi lâ
zım? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Efendiler, ben de bir Türk'üm, öyle Misaki Milliyi çi
zerken Türk, Kürt düşünmemiştik. (Gürültüler) 

REİS - Mustafa Bey rica ederim sükût ediniz. 

MUSTAFA BEY (Dersim) - Oraya söyle, rica ederim. 

REİS - Ben öyle bir şey işitmedim. Siz kendi kendinize söylüyorsunuz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Efendiler biz yaşamak kabiliyetini gördük, biz bunun 
için ahdü peyman ettik. Kendi hayatımız nasıl birbirimizin tahtı tekefülünde ise, bizimle ya
şaması lâzım gelen insanların aynı hakka, aynı salahiyete malik olduklarım ve onlar yaşa
mazsa bizim de yaşamaya hakkımız yoktur. Bundan zerre inhiraf etmeye imkân yoktur. 
Bundan inhiraf etmek, memleket için söz verip arkasını getirmemek demektir. Bundan in
hiraf edemeyiz. Olanlarla o muhitte beraber yaşayacağız. İzmir, Musul, İstanbul hepsi bi
zim nazarımızda müsavidir. 

ATIF BEY (Beyazit) - Ölenler ne için öldü? 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Ben bu meselede isticale lüzum görmemekteyim. İs

tanbul'a taarruz Yunanlıların haddi değüdir. İngilizlerin taarruzuna hiç bir zaman ihtimal 
göremiyorum. Çünkü zinde kudretgâr bir ordu lehülhamt daima başlarında bekliyor. On
dan sonra efendiler, onlar bizi davet etti. Franklen Buyyon İzmir'e nasıl koştu. Bize şaki ve 
çete diyenler, Mustafa Kemal Paşayı bir bardak su içerisinde boğarım diyen İngiliz amira
li, nasıl geldi? Bunu düşününüz O sizin arzunuzdan ve yalnız Milletin iradesinden doğdu 
ve yine temin ediyorum, murahhas Paşa Hazretleri tevekkuf ettiği zaman metin ve fakat ih-
tilafkâr değil, müttehit. Efendiler her türlü cereyanlarda azade kalmak şartiyle düşman Sa
karya'ya gelip de kalplerimiz titrerken nasıl uğraştığımız gibi, hâlâ sulh olmadığı için mem
leketini sevenler, vatanını sevenler o vahdeti muhafaza etmelidir. Yoksa entrikaya uyarlar
sa memleketi izmihlale girer efendiler. Başkumandan Paşaya söylüyorum ki; Paşa ordunun 
basma otur, başka işin yoktur. Mukaddes tanıdığın işi ben de tanıyorum, ben de seninle 
beraber çömez olarak çalışayım. Fakat Başkumandanlık vazifesini ifa et ve hudutlara bay
rağım rekzet; bayrağım, süngünü gırtlağına daya. Dahili bozuk an'aneden gelmiş bizi fena
lığa götüren çok şeyler var. Ben de senin taraftarınım. Fakat o gün efendiler, bu gün çok 
istical ediyorsunuz. (Alkışlar) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Sivas) - Süngüyü dayamak için kararınız lâ
zımdır. 
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HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Hayır efendim, hayır. Noksan sulh ile, yanlış zihniyet
le yapılacak harekât hüsranla neücelenü. İsmet Paşa Hazretlerinden son ricam: Avrupa'yı 
gezdüer dolaştüar. Görsünlerki kendisini dinleyen daha böyle bü muzafferiyet kimseye na
sip olmamıştır. İnönü Zaferi o kadar büyüktür ki başındaki kalpağı üe, elini arkasına ko
yarak gitti. Efendiler bu hangi sayede, bu hangi kuvvetle? İnönü sayesinde, Sakarya saye
sinde, İzmü sayesinde gittiğini unutmasın ve onunla iftihar etsin. Yine o büyüklüklerin ip
kasına çalışsınlar. Aksi takdüde Avrupa bize karşı başka suretle tesü gösterebilü. Avru
pa'ya muzaffer giden insan, gittiği gibi dönemeyen zat. Çok iyi gitti, fakat iyi dönemedi. 

RIZA NUR BEY (Sinop) - Kırk kişüik top götürmeliydi. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Evet, kırk kişilik. Geçen seneki notalarımızda Trak
ya'dan bahsedemiyor dunuz. Buradan İzmü'in muhtariyetine zımmen muvafakat ediyorduk 
efendiler. (Hayır, hayır sesleri) Razı idik efendüer. Vaziyet böyle idi. Trakyayı arkadaşınız id
dia ettiği zaman, aman büader hele şu müşküât var, şimdi hele büaz dur, onu soma yapa
rız dedüer. Soma efendüer Loitjorj Hindistan'da statükoyu muhafaza ediyor. İstaüko mu
hafaza edüecek diyen herif, bu gün İzmü'den bahsediyor mu? Halbuki geçen sene statiko-
yu muhafaza ediyorlardı. O düşmanlar yine o düşmanlar değil midü efendiler? Yalnız Yu
nan mı idi bizim düşmanımız? Binaenaleyh zaif kalp istemiyorum. Başkumandan ordu ku
mandanından heyeti murahhasa vazüesi bitmiş. İsmet Paşa cenk elbisesini giysin (Teşrtf et
sin sadaları) Hariciye Vekili olan zat, efendiler bu sulh bizim şerefimizle mütenasib değil-
dü. Bu şerait dahilinde sulh istiyoruz. Eğer fedakârlıksa, bizi ikna etsinler Musul'u bü se
ne sonraya değil, belki pazarlığa güerseniz bü sene sonra güeceğimiz Musul'dan bu gün is
tifade mümkündür. Binaenaleyh açık, samimi kat'i bü sulh talep ediyoruz, yoksa bulaşık, 
yarım, zelüâne sulh istemiyoruz. (Cıvık sesleri) Musul'un vaziyeti kafiyen zelüânedü, cid
den zaütir. Bu mületin vaziyeti üe velevki Rauf Bey bana müstehziyane gülsün. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra VekÜleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Estağfurullah, hürmetkâra-
ne dinliyorum ve çok istifade ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Ben yine kendilerüün zahüiyim ve yine muvaffak ol
maları için var kuvvetimle çalışıyorum. Burası bü aüe ocağıdır. Şekillerle oynayamayız. Ha
ta ettüerse hatalarını tashih etsinler. Biz yine müzahüiz, alsınlar bu projeyi bu milletin ka-
büiyeti ile kafi olarak, bulaşık değil, kafi yeni bü kapı açmaya çalışsınlar ve bu kapıyı aç
maya düşmanlarımız teşnedü. Paşa hazretleri de bu vazifelerinin burada ikmal olduğuna 
kani olsunlar. Bunun altında zannediyorum ki, hayırü bü sulh daha esaslı, daha kafi sul-
he doğru gidebüüiz. Aksi takdüde efendiler. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Saruhan) - Yeni açüacak kapmm anahtarı nedir? 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Söyleyeceğim. Efendüer gördüğüm şudur. Ekalliyetle

rin hukukundan Paşa Hazretleri müzakerat esnasmda her hangi meselede konferans mü-
zakeratım büer büer takip ediyorduk. Zan ediyorum ki İngÜizler bize yüz çevüüken, iskan-
dü ediyorlardı. Biz bü az zaaf gösterdik. Paşa hazretleri dediğim siyaseti takip etmek üzere 
İngilizlere taviz gösterü. Bu, kanaat olabilü, başka bü şey olamaz. Fransızlar halümese 
edercesine Fransızların yazıp inkâr ettikleri 11 maddelik mesele, ki Heyeti Vekilenüı muka
bil proje dedikleri İsmet Paşanın verip de Avrupalıların emniyet etmedikleri hususatı takvi
yeden başka bü şey değildü. Yani ismet Paşa Hazretlerinin her hangi kanaatla vermiş ol
duğu sözün arkasından Heyeti Vekilece takviye etmek üzere gidiyor ve arkasından da bizi 
götürüyor. Ben rica ediyorum. Menafü vataniye için Paşa hazretlerinin verdiği varittir. Bu 
gün İngiltere ile Fransa'nın arasında ne tesü yapmıştır? Malî, iktisadî vaziyeti söyleyebüü 
mi? Aradan bü ay geçmiştir efendiler. Maü vaziyet taük, iktisadî vaziyet talik, Musul bü se
ne talik. O halde, Allah'a şükür, yarım teklifle bü sene soma Boğazlar Allah'a emanet gar
bi Trakya... 
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HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Malî talik değildir. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Hayır efendim, pazarlık için istiyorsunuz. Taviz ile 

pazarlığa girişmek istiyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Hayır efendim teklif edeceği
niz ve müzakere edip uyuşacağınız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Siyasetin en mühim noktası tam nazik yeri burasıdır. 
İnkıta etmiş midir, etmemiş midir? Avrupalılar bize bir tekme vururlardı. Fethi Bey gittiği 
zaman, yanlarına bizi almadılar halbuki soma davet ettiler. Kıyamet kadar müzakere cere
yan etti. Fethi Beyden istirham ederim. Fethi Beyi ret etmek demek milleti ret etmek de
mektir. Fethi Bey şahsi için bir şey telâkki buyurmasın. Büyük Millet Meclisi içindir. Onun 
namına gittiler, soma arkadaşlarımdan rica ediyorum. Heyeti Vekile bu projeyi getirmemiş 
mevzuubahis olmamış gibi ismet Paşa Hazretleri, Allah şifalar versin, yalandan hasta ol
mak şartiyle orduya (Handeler) Heyeti Vekile Avrupa'ya karşı efendiler bir kısım murahhas
lar vardır ki bunu tertip ediyorsunuz. Binaenaleyh hepsi sayam münasefedir. Bu güzel bir 
girizgâhtır. Bize verdikleri projeyi biz müzakere etmediğimiz halde alın buyrun diyor. Bize 
hakaret ediyorsunuz bahsi diğer efendiler. İngilizler bu iş için harbe girmezler. Fransızın 
parası için. Musul için de fedakârlıkta bir sene sonra için kalmayacaktır. Çünkü sulh ile 
harbin arasında beş dakika var. Bu sene bir kısmını alabildim. Gelecek sene tamamım alı
rım. Bu sağlam bir şeydir. Memlekette yarım bir sulh yoktur. Nasıl Fransızlar bizimle itilâf 
ettiler. Yusuf Kemal Bey geldi. Burada mektup üzerine mektup okudu. Hani o mektuplar. 
İşte o mektuplar gibi menafii aliyei vatanın mektupları böyle biter, benim hakkım budur. 
Nasılki ingilizler benim hesabım için sulh ediyor. Eğer mantıkla düşünecek olursak Suri
ye'de ne hakkımız var. Musul'da ne hakkımız var, diyebiliriz. Yarm o vaziyet hasıl olduğu 
gibi ne yapsınlar, Musul'dan fedakârlık oluyorsa vaziyeti siyasiyemizi, vaziyeti coğrafiyamı-
zı tehlikeye koymak, dahilde bir ümitsizlikle yarım sulh yapmaktansa böyle bir sulh yok
tur, diye kesmeli. Büyük Millet Meclisi İskenderun'u verdiniz, Batum'u verdik. Fakat ver
dik mi ben namusumla temin ediyorum ki sinemde misaki millî bağıracaktır. Buna söz ver
dim, iman haline soktum. (Alkışlar) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Yaşa Hüseyin Avni Bey. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) - Bu gün için efendiler, fedakârlık şu noktadan zaruri

dir. Bu mıntıkadan bile bile şu kadar keseceğiz. Fakat dahile refah ve sükûn vereceğiz. Üm
ran, irfan ile iştigal edeceğiz, demiyoruz. Ya ne diyoruz? Cemiyeti Akvama müracaat edece
ğiz, İngilizlerin himmetine müracaat edeceğiz. Kurdun eline kuzuyu veriyorsun, soma him
met bekliyorsun. Ne Paşa Hazretlerinin arzularına ve ne de hakikate muvafık bir netice ola
caktır. Paşa şunu alacaktır. Fakat ne zaman? Bu gün şu noktada fedakârlık vardır. Fakat 
evvela dine bile misali milli vardır. Müslümanlıkta iman budur. Bu imanı yaşatacaksın. 
Ben muvaffak olamadım, sen muvaffak ol. Asker ol evladım, git bunu al. Bu alır misaki mil
liyi; Misaki milliden sarfı nazar etmiş değiliz. Batum'dan da sarfı nazar etmiş değilim. Yal
nız pazarlığımız sağlam olmalıdır. (Bravo sesleri) Rauf Beyefendi gitsin Sivas'ta gemisi ile 
yoksa memleketi bendeniz de biliyorum. Yalnız Heyeti Vekileden bir ricam var. Bizim dört 
günlük ömrümüz vardır. Bu dört günlük ömrümüzde memleketi sefaletten sefalete, felâket
ten felâkete atmayalım, memlekete zararımız dokunmasın. Avrupa'da bir cereyan var. Tür
kiye'de Büyük Millet Meclisinde iki parti vardır. Bir parti Mustafa Kemal'in yarımda, onun 
dalkavuğu imiş, yeni intihabda onlar mebus olabilecekmiş. Mebusluktan ümitsiz olanlar 
harbin devamını istiyorlarmış. 

Efendiler, dünyada bu düşünceli bir alçak tasavvur edemem.Bu Meclisin kudsiyeti var
dır. Yaman günleri vardır. Hepsinin şahidiyiz. Namert, bir arkadaşım da olsa, vallah önü-
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ne çıkarım. (Bravo sesleri) Biz yekdiğerimizln izzeti nefsine, namusuna böyle hürmetle mu
kabele edelim: Biz mebusluğu, vazüeyi mekel ittihaz eden insanlar değiliz. Böyle bü kimse 
içimizde yoktur. (Alkışlar) Bu hezeyanlara meydan verenleri, bu hezeyanları takip edenleri 
hükümetimiz bize haber vermelidü. EfendÜer bu MecÜsin kudsiyeti vardır. Onun kudsiye-
tini biz bümesek bile 100 sene 500 sene soma gelen insanlar her birimizin namına âbide 
dikeceklerdü. Şerefli adamlar öldükten soma mazharı takdü olmuşlardır. Binaenaleyh bi
zim müttehit, mukaddes hayattan muradımız saadeti müliyedü. Düşüncemiz esasen sabit
tir. Biz bunda azimkar olduğumuz nisbette, katiyen efendüer, paşanın harp yaptığı günler 
için değü, çok kudretli olan mület gayesini şerefiyle, kudretiyle istihsal edecektir. Zelüane 
İngiliz uşakları üe değü, lanet olsun. (Alkışlar.) 

HAFIZ MEHMET EFENDİ (Trabzon) - Hüseyin Avni Bey büaderimiz lüzumu kadar mü-
heyyiç nutkuyla Meclisi Âlinin herhalde hissiyatım uyandırdı. Bendenizden tabu böyle mü-
beyyiç sözler beklemeyin. Belki bu heyecana büaz soğuk su dökmeye çaüşacağım. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) - Soğuk su dökersen biz de dinleyenleyiz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - O hak benimdir? Sözlerimi söylemedikçe bu kürsü
den inmem. Hüseyin Avni Bey büaderimiz buyurdular ki biz teşekkül ettiğimiz vakit karşı
mızda Yunan değü, bugünkü düşmanlarımız olan düveli itilafiye mevcuttur. Hakikaten 
doğrudur. Onun için ibtidai teklifimizde karşımızda bulunan düşmanlara karşı daha âciz
ken gösterdiğimiz azim ve metaneti bugün elimizde muzaffer bü ordu olduğu halde neden 
dolayı düveU itilâfiyeye, karşı boyun eğiyoruz? Bu pek doğru bü mütalaa bizi bu azme, bu 
metane sevk eden hakkı hayatımızın inkâr edümiş olmasıydı. Büyük bü nevmidi bizi buna 
sevk etmişti. Karşımızdaki düşmanın büyüklüğü veya küçüklüğü böyle bü esnada nazarı 
dikkate alınamazdı. İnsanların nevmidi zamanındaki kararları başkadır. Büaz nefes alma
ya başladığı zamandaki kararlan daha mantıki ve daha makul şekülerde sormak icab eder. 
Bü kere ölmeye karar vermek var, bü kere de yaşamaya karar vermek var. Bizim evvelki 
kararımız yaşamak için ölmektir. Şimdiki kararımız yaşamak için yaşamaktır. Bizim dava
mızda benim o vakitki ahalinin hissiyatında, muhakematından olan istitlaat ve intibaatım 
şu idi. Bu dava hudut meselesi değü, istiklâl davasıdır. Hudut mevzubahis değüdü. Bize 
kalacak parçada hissei şayia istemiyoruz. Azmış çokmuş mesçlesi başka bü meseledü. Ev
velce bize kalacak parçada hissei şayia yok idi. Adtf, malî, iktisadî, arzi mesail ikinci mese
ledir. Davamızın bidayetinde halkın duyduğu hissiyat bu olduğu gibi, bugün de budur. Ge
çen gün bilmünasebe arz ettiğim veçhüe bendeniz bugün muzaffer ordumuzun temin etti
ği zaferin akabindeki fırsatlardan istifade edememek yüzünden düştüğümüz bugünkü va
ziyeti (Bravo sesleri) ve bütün kabahati tekrar mülete yüklemek doğru mudur, değü midü? 
Yani bu mületin başmda bulunanlar kendisinin temin ettiği zaferlerden istifade etmediği 
için, boyuna kavga mı etsin? Şu hale göre millet çocuğundan ihtiyarına varıncaya kadar va-
züesini tfa etti. Fakat, arz ettiğim gibi, bundan istifade yolu bilinemedi ve kabahat hepimi
ze aittir. Hükümet, lüzumu veçhüe bü teşküâti siyasiye yaparak Avrupa'nın hissiyatına nü
fuz etmek tarikini aramamıştır. Edememiş demiyorum. Aramamış, buna teşebbüs etmek 
lüzumuna kani olmamıştır. Hatta bırak Avrupa'yı İstanbul'da bile bü teşküât vücude geti
rerek İstanbul'daki harekâtı anlamaya büe lüzum görmemişki, bunu o vakit haber alaydı 
zannederim ki bu vakit İstanbul'daki hareket bizim için gayenin nerede olduğunu anlamak 
için kâfi idi. Arz ettim ki biz bu davaya başladığımız vakit hakkı hayatımız en küçük bü ara
ziyi üzerinde dahi inkâr edilmişti ve belki bize bugünkü proje ile teklif edüen şeraiti havi ol
saydı, belki bu harekât meydana güç gelüdi ve belki de gelmezdi. MÜletler tabüdü ki haya
tı tarihiyesinde yüzlerce, binlerce seneleri düşünürler, bugün temin ettiğimiz zaferin faide-
sinden yüz iki yüz sene soma evlâtlarımızın nasü istifade edeceklerini düşünelim. Eğer biz 
bugün temin edeceğimiz zaferden yüz sene soma istifade edecek ahfadımız kalmazsa, bi-
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zim zaferimizin de faidesi yoktur. Onun için 1330 senesinden beri memlekette çocuk doğ
mamıştır. 20 sene soma kura efradı yoktur, belki biraz daha hükümeti, vakıa faidası yok. 
Tenkidin fakat teselli bahş olmak için söyleyeceğim, bize bir penbe kitap verdi, ben bunu 
okudum. 4 gece zahmet çektim dediler ki, bunun aslı yoktur. Geldi buraya murahhaslar 
izahat verdiler. Bir maddenin aşısı çıkmış yukarısı karışık kalmış, bilmem öteki kabul edil
memiş filân. Hükümetin mukabil projesinin neden ibaret olduğunu affedersiniz anlama
dım. (Yoktur anlayan sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) - Anlayan az. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Zan ediyorum, hükümet ben şöyle bir proje veriyo
rum. Bana ya kırmızı, ya beyaz rey verin. Anlamadım ki ben burada murahhasların beya
natını birer birer dinleyeceğim. Hiç olmazsa üç günde bunun üzerinde ben düşüneceğim. 
Çünkü Avrupalılar bizden bazan bir kelimenin tefsiri yüzünden kapitülasyonlarda bir çok 
müddeiyat sokmuşlardır. Onun için kelime üzerinde dahi derin derin düşünmeye mecbu
rum. Belki onu, Fransızca mukabilini arayacağım. Bu kelime muvafık mıdır, diye. Belki de 
tam mukabil bir tercüme değildir. Bunu arayacağım. Şimdi bu şekle nazaran benim için 
anlamadığım mukabil bir projenin mevat ve ahkâmı umumiyesi hakkında kabul veya ret 
yolunda bugün söz verirsem doğru iş yapmış olmam. Millet umuruna da tasarrufta fuzuli 
bir hareket etmiş olurum. Çünkü ben kendi hesabıma arz ediyorum. Ne olduğunu bilmiyo
rum. Murahhasların Lozan'daki hareketlerini tenkit etmek manasızdır. Lüzumu yoktur. 
Fakat bugün hükümet gelmelidir. Bize dün arz ettiğim gibi, başka türlü bir söz müzakere
sini burada yapamayız. Madde madde kelimeler üzerinde durarak oynayarak memleketin 
menfaatına muvafık bir şekilde sulh yapmak için hükümet gelmeli demeli ki ben sulh ya
pacağım efendiler bana itimadınız var mıdır, yok mudur? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Ne üe? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - İşte bu pemnbe kitabla... 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Demiyor, bana geliyor diyorki efendiler böyle bir pro
je yaptım, bilmiyorum okuyor. Benim o kadar hafızam yok. 

AVNİ BEY (Saruhan) - Senin hafızan yok, benim de parlak cümleleri anlayacak kafam 
yok. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - İşte böyle bir şekilde olan hükümet bize derki bana 
var mı itimadınız efendiler? Yoksa atarız. Varsa elbette içimizde bunların hepsi bu memle
ketin evladı ve bu dava için buraya gelmiştir. Emniyet edelim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Buraya inanmamaya geldik, inanmaya değil. 
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Ben de inanmaya memurum. Taki aksi zuhur edin

ceye kadar. Onlar da bu memleketin evlâdıdırlar. Herkes hata yapabilir, bizde yapabiliriz. 
Belki böyle Mecliste de mantıktan ziyade hissiyat hâkim olur, bir müteheyyiç söz Meclisi 
galeyana sevk eder çıkarır. Fakat mantıkça bir seyrinde oturur. Bütün devletlerle olduğu 
gibi, mesuliyeti üzerine yüklenir. Milletin hakkında nâfi gördüğü bir şekilde bir sulh mu
ahedesi yapar. Hükümet ne yapıyor? Üzerine hiç bir mesuliyet kondurmak istemiyor. (Se
nin orada ne işin var o halde sadaları) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Teşkilâtı Esasiye Kanunu var ortada. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) - Yani Heyeti Vekilemiz hiç bir meselede üzerine me
suliyet koymayacak da Meclisin emrini aynen yapacaksa bir Heyeti Vekilenin ne lüzumu 
vardır? İmzası yoktur. Ben diyorum ki bunlar memleketlerin evlâtları. Eğer bunlara itima
dınız yoksa iskat edelim ve yerine emniyeti kâmileyi haiz bir Heyeti Vekile getirelim. Bun
lar sulhi yapsınlar. Yoksa bu 350 kişi ile ve bu sulh müzakeresi ile sulhi hüsnü neticeye 
iktiran ettiremeyiz. 
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Yalnız şunu arz edeyim ki Musul meselesinin tehirinin manası yoktur. Bu bir İngiliz fı
rıldağı olabilir. İstanbul'dan çıkmamak için dünyaya karşı iş bitmemiştir, demek için elde 
bir plakadır. Değil mi efendiler? Başka bir şey yoktur. İstanbul'dan çıkmaya niyeti yoktur. 
Nitekim sulh konferansında murahhaslarımız bu İstanbul meselesinin şeraiti tahliyesini 
hiç mevzubahis etmediler oturdular. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Evet, evet gayet güzel. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) - Murahhaslarımız ve müşavirlerimiz buraya geldiği 
vakit sordum. Dedilerki, efendim tabüdir. Nasıl tabu olur? Burada Rauf Beye sordum. Çı
kacak, dedi. Bir sonra Lort Cürzon beyanatında statikolar muhafaza edilmek şartiyle Mu
sul'u tehir ettim diyor. (Ne demek sesleri) Yani hali hazırı. Binaenaleyh Musul meselesini 
vereceksek verelim. Alacaksak alalım. Bir sene sonraya tehirin manasını anlamam. Bu 
aleyhimizde bir harekettir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Lüzumsuz yere fazla bir kuvvet beslemek mecburiyetinde 
kalacağız. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) - Boğazlar meselesinden bahsetmeyeceğim, onu ben
den daha ziyade memleketin hamiyetli askerleri, erkânı harpleri bilhassa İsmet Paşa çok 
daha iyi bilirler ve o hususu benden fazla takdir ederler. Bu hususta söz söylersem küs
tahlık etmiş olurum. Çünkü bu fenni anlamam. Ne vakit İstanbul'da bir emniyet teminini 
bu suretle kabil olduğuna erkânı askeriyemiz kail olup, ben de buna bir şey demeyi zait 
buldum. Yalnız tekrar ediyorum Hükümet gittiği yolu bilemiyor. İşte ben veçhe vermek için 
umuru maliyeyi bilmeliyim, vaziyeti hariciyeyi bilmeliyim. Ben bunu bilmediğim için veçhe 
veremem. Memleketin menfaati ancak vaziyetiyle ölçülür, bununla ölçülür vaziyetin tama
mını bümekle ölçülür. Bunu ölçmek için elimde bir malûmat yoktur. 

ŞEREF BEY (Edirne) - Efendiler, 23 Nisan 1336 tarihinde ve Meclisi Âli burada toplan
dığı vakit çizmiş olduğu Misakı Millinin neticesi mutlaka bir sulha vasıl olmak içindi. Yok
sa Misakı Milli mutlaka harbi meydana getirmek değildir. Milletin ne kadar mahrum ve ne 
kadar fena seneler yaşayarak, ne kadar uygunsuz şerait altında çırpınarak şu günlere gel
diğimizi bittabii takdir buyurursunuz. Meclisin ve arkadaşlar mim da ne kadar acı ve tatlı 
günler geçirdiğini bilirsiniz. Netice bir sulhe müncer olmak idi. Misakı Millî dahilinde tees
süs etmesini temenni ettiğimiz sulhun birinci kaidesi, öteden beri Şarkın varlığına göz dik
miş olan harbin artık Şarkla alacak verecek hiç bir şeyi kalmayarak, bütün millî hudutla
rı dahilinde müstakil, hür bir Türkiye Devleti meydana getirmişti. Bunu yapabilmek için 
gönderdiğimiz heyeti murahhasa değil, yalnız şu yakın senelerin biriktirmiş olduğu mesa
ili hal etmek belki eski Osmanlı İmparatorluğuyla bugüne kadar Şark'ta ne kadar mesail 
teraküm ve tahaddüs etmişse hepsinin tasfiyei hesabını yapmak mecburiyetinde kaldık ve 
onun için karşılarında büyük bir fikir cephesi gördü. 

Bendeniz meseleleri birer birer tetkik etmezden evvel umumî bir şekilde heyeti murah-
hasamızın Lozan'a muvasalatlariyle metin adımlar attı ve son günlerde nasıl tezelzül ettiği 
esbabım izah etmek istiyorum. Ondan soma mesailin arzî, malî, adlî, iktisadî eşkâlini söy
leyeceğim ve ondan soma bir de şimdi Musul'u almak, talik etmek, Karaağaç'ı vermek şar
tiyle iktisadî ve malî mesaili hariç bırakmak şartiyle teklif edeceğimiz için ne olduğunu izah 
edeceğim efendiler. 

Türkiye'nin muzaffer orduları bütün düşmanı Akdeniz'e attıktan soma, ileri doğru gi
derken ilk hata Meclisin peymânı iclâlini tenkih ederim. Mudanya Mukavelesiyle başlamış
tır. Mudanya Mukavelenamesi Meclisin muazzam mesaisini ortasından kırmış, berbat et
miş, ayırmış, çukur açmıştır. O zaman tahattur buyurursunuz, Mudanya Mukavelesi için 
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burada cereyan eden müzakeratta Hükümet nıkati asliyeyi tamamen izah etmemiştir ve rü-
feka tarafından sıkıştırıldığı zaman, denmiştir ki, hayır efendiler, bu siyasi mahiyeti haiz 
değildü. Bu ordu işidü. Bunu kumandanlar görüşüyor, yalnız size arzı malûmat ediyoruz 
demişlerdü. (Bravo sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeü Reisi) (Sivas) - Reis Beyefendi bazı noktada 
galatı rüyet oluyor, Hükümet namına mecburum tashih etmeye (Sonunda sesleri) Sonun
da müsaade buyurursanız âlâ. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Efendiler ben hiç bü şiddetin, hiç bü hiddetin önünde eğü-
mem. (Bravo sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Şeref Bey, bu celâdeti hepi
miz bühkte düşmana yapacağız. Size ne hiddet gösteren var, ne şiddet. Tahdit şeklini gös
terip de kendinizi mağdur vaziyete düsürmeyiniz. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin İcra Veküleri Riyasetini işgal 
eden zati muhterem mutedü, siyasî ve düşünceU olmalıdır. Telaşa ihtiyaç yoktur. Ben sö
zümde devam ederken Rauf Beyefendiye hiç hitap etmediğim halde, neden telâş buyuru
yorlar. Rica ederim millet karşısında bizim hal edeceğimiz şey bu aziz Türkiye'nin hayat ve 
istiklâüdü. Rauf Beyefendi hiç bü vakitte ben şahsî endişeye düşmüş bü adam değüim ve 
size demiyorum ki düşmüşsünüz bü reculu Hükümete karşı yakışacak surette hareket edi
niz. (Devam sesleri) 

REİS - Çok rica ederim oturalım. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Evet efendiler, ondan soma davetler vaki oldu, sulh heyeü 
murahhasası Lozan'ı teşrif buyurdukları vakitte Meclisi Âliden verilmiş olan talimat dahi
linde oraya güince, ben düşündüm bü tarzı kabuü;... Muzaffer ve yüksek bü kumandan ar
kasında müyonlarla süngü dayanmış ve bü çok düitnotlarla geçmiş gibi gittiler. Cidden 
orada bütün Garp, İsmet Paşa Hazretlerinin huzurunda eğüdüer ve bu devam etti. Buna 
hiç şüphem yoktur. Zavallı Türk'ün işte tarihi baştan aşağı hepsi aziz Mehmetçiğin süngü
sü üe muzaffer olmuş, fakat daima masanın başmda vermiş, vermiş, vermişlerdir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Ağlanacak yerde alkışhyorsunuz? 
SIRRI BEY (İzmit) - Sözün isabetini alkışlıyoruz. 
BASRİ BEY (Karesi) - Hakkı alkışlıyoruz. (Gürültüler) 
ŞEREF BEY (Devamla) - Mevzuubahis olan canımızdır. İtidal Üe düşünelim. Hiç bü şey 

istemeyiz. Herkes düşündüğünü söylesin, herkesin aradığı haktir. Lozan'ın Ük celsei mu
hakemesinde mevzuubahis olan mesaüden büisi doğrudan doğruya arazi meselesidü. He
yeü murahhasadan sırasiyle dinledik, arazi meselesi doğrudan doğruya mevzuubahis olur
ken Lord Cürzon'un ağzından çıkan Ük söz, bize karşı sizi Meric'in ötesine geçirmeyiz de
mekten ibaret oldu. Hatta sulh murahhası en çok telaş gösterdi ve dediki: Siz şayet Meric'in 
ötesine geçerseniz Yunanistan'a bilfiil hizmet edeceğiz, yardım edeceğiz ve sizi geçümeyece-
ğiz. Soruyorum ben Türkiye Büyük Mület MecUsi Hükümeti Hariciye Vekâletine bü sene ev
vel, işte oradadır dosyalar, ne için Sırbistan'a bü mümessil göndermedüer? Niçin şimdiye 
kadar Türkiye davasını Sırbistan nezdinde müdafaa etmediler ve ne için Balkan devletleri 
arasında Türkiye'ye daü siyaset takip etmedüer? (Çok doğru sesleri) Efendüer, anlatayım 
Balkan meselesi doğrudan doğruya Avrupa'nın hayati meselesidü. Balkanlara düşen bü 
ateş bütün Avrupa'yı tutuşturur. Balkanlarda hegemonya kürün elinde ise daima o muzaf-
ferdü. Daima hegemonya bizim elimizdeydi. Fakat bizi Sırpların, Bulgarların, Yunanlfiarın 
ötesine geçümemekteki sebep nedü? Şu sebepledü kî bugün Sırbistan'da bü buçuk, iki 
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milyon Türk ve Müslüman tebaa var. Garbi Trakya'nın ötesinde ta eski Yunanistan hudu
duna kadar birçok Müslüman var. Bittabi Trakya Müslümandır. Şimdi oraya Türkiye'nin 
adım atması bütün Müslümanların bize merbut bulunan kalplerini kabartır. Onun için onu 
istemezler, bir. Mesele burada dursun. 

İkincisi efendiler; bir Bulgar Hükümeti var. Fakat bu Bulgar Hükümeti ikidir. Birisi 
resmî Bulgaristan, diğeri gayri resmî Bulgaristan, ki, Makedonya Komitesidir ve bütün Bul
garistan bunun önünde eğilmeye mecburdur. Makedonya Komitesi mütarekeden soma al
dığı vaziyeti Sırbistan üzerine yaptığı bütün işlerin tarihçesini tetkik edecek olursanız, gö
receksiniz ki Sırbistan üzerine çizilmiş olan İslâm köylerine birleştirir ve oradan gittikten 
soma Bulgar gelir, İslâm köylerini yakar. Binaenaleyh şimdi bu orta yerde bulundukça, bit-
tabii, Sırbistan bir Türk Hükümetinin ve bir Türkiye'nin oraya geçmesini ve orasını eline al
masını istemez. Fakat kiyasetli bir siyaset takip eden bir hükümetin bunu vaktiyle düşün
mesi icab ederdi. Diyecekler ki biz Sırbistan'la hali harpte bulunduğumuz için oraya sefir 
gönderemeyiz, hâlâ. Fakat efendiler, daima siyasî işler hususi pazarlıklarla başlar ve niha
yet resmî pazarlıklarla biter. Bütün dünyanın her tarafında böyledir. Şu halde oraya resmî 
bir mümessil göndermek imkânı yok muydu? Vardır. İşte yine söylüyorum, Hariciye Vekâ
letinin dosyasmda teşebbüsler, temenniler daima mevcuttur. (Hatta Hariciye Encümenin
de seslen) Bu yapılmamıştır .Yapılmaması dolayısıyla işte Lozan'da İsmet Paşa Hazretleri
nin karşısında müttehit bir cephe çıkmıştır. Bu cephe evvelce yarılabilirdi efendiler. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) - Nasıl? 
ŞEREF BEY (Devamla) - Efendiler, siyaset his meselesi değil, doğrudan doğruya mena-

fîi meselesidir. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) - Nasıl, bir tane göster? 

ŞEREF BEY (Devamla) - Sırbistan'la anlaşmak ihtimali varsa, onlarla anlaşırız. Mese
lâ Selanik üzeri ve orada bulunan İslamlardan istifade edebilirdik. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) - Sırbistan'ın bizden istediği menfaat iki. Birisi 
Meric'in Garbine geçmemek, diğeri düyunu umumiyeye iştirak etmemek. Budur istediği, 
kabul eder misiniz. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Fakat Paşa Hazretleri, onların söylediği bu söz Lozan Sulh 
Konferansında söylediği söz idi. Bendenizin bahsettiğim o konferansdan evvel geçen eyyam
da Sırbistan'da çalışmak, Sırbistan'da siyasetini yürütmektir. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) - Gerek evvel, gerek âhir istedikleri budur. Ne 
vakit bunları verirseniz teşekkürünü alırsınız. Feda ediniz, düyunu umumiyeye iştirak et
memesini kabul ediniz göreyim. Hayalât üzerine konuşmayalım; maddiyet ve menafi üzeri
ne devletlerin menafiini, siyasetini tetkik edelim. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Maddiyat ve menafi üzerine devletlerin siyasetim tetkik ediyo
rum. Sırbistan'la bizim siyasetimizde düyunu umumiye meselesi işte Sulh Konferansına 
oturduktan soma çıkmıştır. Binaenaleyh evvel, daha evvel olsaydı Sırbistan meselesinde 
düyunu umumiye işi birinci derecede bir iş değildi. Binaenaleyh Sırbistan'ın böyle bir men
faati yoktur demek için Sırbistan'ı evvelce iskandil etmek, orasını anlamak ve orada bir 
adamımızı bulundurmak lâzımdı. Bu yapılmamıştır. Bu yapılmayınca karşımızda bir cep
he hadis olmuş ve bittabi onlar da bir cephe teşkil etmiştir. Bu cephe Yunanlılar ve Sup
lardır. Şu halde Meriç hattının öte tarafına geçmemek, yani 1915 hududunu kabul etmek 
üzere yapılan şu mütalaai sulhiye müsvettesinde görüyorum, ki Meriç hattı, yani 1915 de
yince bunu tetkik buyurursanız Edirne'nin önünden geçen Meriç Nehrini 70 metre kat ede
rek iki kilometre öteki sahile geçer. Yani nehir ötede kalır, bu cihet projede tasrih edilme
miş. Bittabi Edirne'nin mebusu olmak itibarile İsmet Paşa Hazretlerinin reyince buyurdu-
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larki, hayır, bu hat Edirne'nin iki tarafından geçecek, yani Edirne'nin Kum Mahallesinden 
geçecek olan hat değildir. -1915 Hattı değildir- Öyle olunca bendenizin bir diyeceğim yok ve 
İsmet Paşanın hakları vardır. 

Karaağaç hakikaten denildiği vecih üzerinde doğrudan doğruya misakı millide zikredi
len, yani mütarekenin hini akdine Türk silahları altında bulunan kıt'adan değildü. Buna 
hiç şüphe yok. Fakat doğrudan doğruya misakı millinin bü maddesi var, o da üçüncü mad
desi, ki müstakil maddedü. Onda Garbi Trakya'nın doğrudan doğruya ârâyı ammeye mü
racaat edilmesi muharrerdü. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Karaağaç da onun için dahüdü. 
ŞEREF BEY (Devamla) - Evet, onun içinde dahüdü. Şimdi Karaağaç onun içinde dahil 

olunca, misakı müliden acaba Garbı Trakya'ya daü misakı milliyi kabul etmediler, bu iddi
ayı buyuruyorlar. Bendeniz işhat ediyorum. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa 
Hazretleri -İşte cetvel buradadır. İsmet Paşa Hazretlerinin kumandaları altında taarruz baş
ladığı vakit Garbı Trakya, Karaağaç fedakâr halkının bütün himmet ve gayretile Yunan'm 
iki fırkası orada tutulmuş ve bütün bu işler şuradaki görülen işleri -oranın halkı yapmış
tır. Niçin? Bü ümittir. Hepsi Müslüman. Anadolu kurtulacak, Anavatan kurtulacak diye 
kanım dökmüş, gitmiş şimendiferleri tahrip etmiş, harp yapmış, çeteler yapılmış, Anavatan 
kurtulacak, orada ondan sonra Meclisin misakı millisinde benim de halâsım -ârâyı umu
miye müracaatla kurtuluş günüm doğacaktır, demiş ve o aşkla işler bizim davayı mülimiz-
de muvaffakiyetimizi temin edici bü hareket olduğu halde Lozan Sulh Konferansında ârâyı 
umumiye müracaaü katiyen ret etmiştir. Fakat bu ret hininde diğer bü iş daha olmuştur 
ki Mesto Karasu üe Ustruma arasında bulunan kıt'ai arz Trakya hududundan ad olunma
mış, oradaki halk da mübadeleye tabi tutulmuştur. Felâketin en büyüğü de budur. Halbu
ki efendiler, mübadaleye tabi tutulan kıt'ai arzda Garbı Trakya'nın altınlar getiren, en gü
zel, en feyyaz arazisini havi olan parçadır. Bu arazi baştan başa - bü dönüm Hıristiyan da 
bulunmamak şartile - Türk oğlu Türk'dür. İşte oynanan siyasetin en inceliği oradaki Türk
leri, nakil ve tehcü etmekle orasınm feyyaz olan topraklarını ele geçümektedü. Binaenaleyh 
bu mübadele meselesinde burada hata yapılmıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Biliyorlar mı idi, öyle olduğunu bakalım? 
ŞEREF BEY (Devamla) - Demin Trakya meselesinde Karaağaç'ı bırakmak ve Musul'u 

talik etmek diğer malî ve iktisadî olan şeyleri çıkarmak şartile bü sulhun akdi imkânından 
bahsettiler. Ben zan ediyorum, ki asırlardan beri toplanan bü çok fenalıklar vardır. Demin 
de arz ettiğim gibi, artık hal edüeceği dakikaya geldi. Bu hal edileceği zaman muttasü dışa-
rıdakilerine vesile vermek ve daima bü sene daha, kim bilir ne olacağını meçhul bü sene 
daha bizi yarım sulh oldu, ne olacak dedütmektense kat'i bü adımla hal edüemez mi? Ben 
ümit ediyorum, ki hal edilü. 

Çünkü diyorlar, ki ey ne yapardık? Harb ederdik. Daima burada tekrar edüen hükü
metin lisanından işittiğim gibi efendiler zaten bizim sulh ettiğimiz yoktur. Esasen ordular 
silah başında harp içindeyiz. Fakat harp ederiz diyen de yok, yalnız bü şey düşünelim. Eğer 
harp edelim sözü bizde varsa karşımızdakilerde de vardır. Bü misal ile tavzih edeyim. Vak
taki Musul meselesi Lozan Konferansında münakaşa olunduğu vakıtta başmurahhasımız 
paşa hazretleri üe İngiliz murahhası arasında geçen müzakereyi zabıtta okuduk. Lort Cür-
zon diyor, ki ismet Paşa seninle harp etmem, meselesi için bak, ben Musul meselesini Ce
miyeti Akvama havale ediyorum. Siz de gelin Cemiyeti Akvama. İşte nizamnamesi, okuyu
nuz. Amma diyeceksiniz, ki biz Cemiyeti Akvamdan değiliz. Âla, ben sizi davet ediyorum, 
buyurun girin. Gümeyiz. Efendim bü korku yoktur, giriniz diyor, nizamnameyi okuyor. Ce
miyeti Akvam nizamnamesinden Cemiyeti Akvam kararının müttefikan verümesi mevzuu 
mecburiyeti var. Binaenaleyh büisi muhaüf rey beyan ederse hükmü yoktur. 
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Amma, siz girmediniz, sizi yine Cemiyeti Akvama şikâyet edeceğim. Ne olacak? Cemi
yeti Akvam yine sizi davet edecek. Ya murahhas göndereceksiniz, ya göndermeyeceksiniz, 
murahhas gönderdiğiniz takdirde bir karar verilecek ve aleyhinize bir karar çıkacak olursa, 
o vakit siz kabul etmezsiniz kabul etmediğiniz takdirde, onun vesaiti tazyikiyesine müraca
at ederiz. Demek ki benim harp etmem Musul içindir, diyor. 

Efendiler ben tebliğ ederim ki Heyeti Murahhasamız İngilizlerin elinden iki şey almış
tır. 

Birisi; şöyle böyle. Fakat akalliyetler için İngiltere harp ederdi efendi. Ne için? Çünkü, 
hıristiyan vicdanı, gavur idi. onu İngilizlerin elinden almıştır. İsmet Paşa Hazretleri o harp 
tehlikesini atlatmıştır. 

İkincisi; Boğazlar meselesi. İngiltere kendileri için de harp eder. Onu da suya düşür
dükten soma İngilizler harp etmez. (Doğru sözleri) Musul meselesinin petrol meselesi ol
mak üzere mevzubahis edilmesi de, o kadar ehemmiyetli bir şey değildir. Çünkü petrol me
selesi izah etmeyeyim Heyeti Âliyenize -orada kendileri de biliyor- bir alış veriş meselesi ol
muştur. Onun etrafında bir dalavereler olmuştur. Bittabi Heyeti Murahhasasız metin bir 
seciye, temiz bir azimle onların hepsini def etmiş, hepsine cevap ret vermiştir. Kovmuştur. 
Musul meselesinde bir vesile harp olabilmesini düşünmek doğru değildir. Bendeniz zihni
yetleri mukayese ediyorum. Bizim için "harp edilmemesi" demek nasıl varit değilse, İngilte
re için de varit değildir. İngilizlerin elinden vesilei harp alınmıştır. Binaenaleyh Musul için 
İngiliz harp etmez, etmesinin de ihtimali yoktur. Şu bir şey "Süspansiyon" için şu bir sene 
talik içinde eğer biz, neticesinden filhakika muvaffak olacağımıza emin isek -kemali kana-
atla söylüyorum- biz, muvaffak olacağımıza emin isek, iyi düşününüz efendiler, bunun için 
mahzur yoktur. Bir şartla; devletlerin siyaseti umumiyesi... Fransa ne olacak? İtalya ne ola
cak? Çünkü tasfiyei hesap günündeyiz. Onların bütün hesaplarını tasfiye edip de hepsin
den kurtulduktan soma biz İngiltere ile bir Musul meselesi için karşı karşıya kalırsak bu 
gayet kolay hal edilir. Buna hiç şüphe yoktur. Kolay hallediliyor. Amma İngiltere ile karşı 
karşıya kalırız. Sorduğum sual... Çünkü efendiler, bilirsinizki, bir Musul meselesi Anado
lu'nun hayatî meselesidir. Anadolu'nun kan damarı, can damarı meselesidir. Onun için 
Musul meselesi, Heyeti Murahhasamıza burada dediğim veçhile, biz Fransızlarla burada 
şunu hallediyoruz, bunu hallediyoruz, bu kadar mesele... Hepsi bitmiştir, hiç bir şey kal
mamıştır. Yalnız bir Musul meselesi kalmıştır. Bir de Karaağaç'ın fedası... Hayır efendiler, 
daha feda edemeyiz. Evet ağlaya, ağlaya, ağlaya, inleye, inleye, feryatları duya duya veya fe
da etmek lâzım gelen daha bir çok şeyler vardır. Bir vücudu kurtarmak için Kangıran ol
muş kısmı keserler. Ben bunu hissimle düşünüyorum. Kafamla düşünüyorum. Bence Mu
sul meselesini böyle verivermekten ise diğer mesail hal olunmuş, aziz Türkiye tamamiyle 
İstiklâline malik olarak millî hudutları dahilinde teşekkül etmiş midir? Etmiş ise Heyeti Ve
kile versin, kemali hürmetle ellerini öpelim. Şimdi demek oluyor ki, her vakit için Mehmet
çiğin harbinde bir vesile var daima... Yine müzakere kapısı açılacak, her vakit müzakereler 
başlayacak, bilmem ne olacak. Efendiler şu halde sorarım şu muzaffer ordu, şu sevimli or
du daima böyle mi kalacak ve bunu saldırdıktan soma İngilizlerle anlaşmış mı olacağız? 
Düşünülmesi lâzım gelen nikatı asliye ve esasiye bundan ibarettir. 

Soma efendiler, her devrin kahramanları olduğu gibi, bu devrin kahramanları da sar
raflardır. Garbe nispetle söylüyorum. (Kahrolsunlar seslen. Bazen isabetle değil. Biz de o 
zihniyette olmasaydık, biz de keşke bu kadar âlicenap, bu kadar şerefli olmayaydık, çünkü 
daima o mertlikle gittik o namertlere çarpa çarpa böyle ir kildik. Binaenaleyh bu kadar böy
le sarraf olan Fransa bu mesaili idrâk etmek şar tiyle, İngiltere ile yapacağımız anlaşmada 
Fransız, da bizimle beraber, İtalya'da aynı suretle anlaş diktan soma mesaili Maliyede bu
sene soma şu bir sene zarfında devam edip gidecek mi? Evet soruyorum, bu bir sene zar-
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fında devam edip gidecek mi? Evet soruyorum, bu bir sene zarfında her türlü havaide mü
racaat ederek tamamiyle müşekkel olarak hür bü Türkiye olarak yürüyebüecek miyiz? 
Bunları, bu meseleleri akü ve mantık daüesinde bittabü bendenizin gördüğüm gerek Heye
ti Vekfie Reisi muhtereminden ve gerek Heyeti Murahhasa Reisinden öğrendiğim malûmat
tan ibarettir. Çünkü dosyalar önümde değü ki tetkik edeyim. Okuduğum gazeteler ve bina
enaleyh gördüğüm, işittiğim malûmat bundan ibarettir. Halbuki siyaseti umumiye tedvü 
edenler kendüeridü. Bugün kendüeri Fransa'nın, İtalya'nın siyasetleri nedü, hangi nokta
larda tearuz ediyorlar? Hangi noktalarda suçluyorlar. Bunları anlatmaları lâzımdır. (Anlat
tılar sesleri). Bendeniz şurasını söylüyorum, evet müttefiklerin müttehit bü cephe şeklinde 
olduklarım anlattılar. Gittik, cepheye çarpıştık, dediler. Bendeniz soruyorum. Bunu yaptık
tan soma acaba Fransa, İtalya bu sulhu tamamiyle imza ederek, bunları kabul ederek bi
zi hür ve müstakil bü Türkiye gibi mesaüi maliyeden muarra olarak yürüyebüecek miyiz? 

Efendiler soma. Garbin Şark hakkındaki zilmiyetinin daima melun olduğunu büiyor-
sunuz. Demin Hüseyin Avni Beyefendüün bu kürsüden söylediği üzere gazetelerde okuyo
ruz, bizi dahüimizden yıkmak, maskaralık çıkarmak isteyen bütakım düşmanlar, evet Mec-
üsünizde, içimizde orada toplanan Mecüste bü çok dalkavuklar var demiştir. Haşa Meclisi 
ben bu sözlerden tenzih ederim. Çünkü efendüer, nasü öyle diyenler varsa, orada başkala
rı da vardır. İtilaf ve hürriyet namı hesabma çaüşan vardır. Diyenler de var. 

REFİK BEY (Konya) - Vardır. 

ŞEREF BEY (Devamla) - Binaenaleyh öyle bu yoktur. Binaenaleyh manevi kuvvetler
den ve kararlardan bümediğimiz yollardan bu kürsüde defaatla söyledim, bizimle uğraşmak 
için bümediğiniz yollardan büçok kanallardan içeriye, yani memleketimize büçok propa
ganda yağar efendiler. Biz bü çok düşmanlarla hariçten muhat isek, dahilde de büçok düş
manlarla muhatız efendiler; o nâkabili imkândır. Mücadeleye başladığımız günden bu gü
ne kadar astığımız adamlar şahittirler. Harici mücadelenin öyle günlerde iki haysiyeti 
mümtazesi vardır. Öteden beri bar bar bağırıyoruz. Efendüer, istiklâli millidü. Bü ferde ay-
rümamak şartiyle bu güne kadar müttehit kalmış ve salahiyetini (Bravo, sesleri alkışlar) 
onun için bu gibi endişelere düşmekte mâna yoktur. Yalnız burada aziz Türkiye endişesi 
vardır. Eğer şimdi Heyeti Vekile ve Heyeti Murahhasa, deminden beri arz ettiğim veçhüe, 
Musul'u vermekle, Karaağaç'ı feda etmekle ve Musul'u talik eylemekle mesaüi maliye ve ik-
tisadiyede bizim hür ve müstakü olacağımıza kanaatleri varsa versin, bendeniz de Rauf Be
yefendüün elini öpeyim, imza etsinler. (Alkışlar) 

Efendiler, 600 yühk bir Edüne çocuğu Demir Taş Paşanın oğluyum. Düşününüz, bü 
Türk oğlu için kendi memleketinin bü kasabasını, bü mahallesini çekip, koparıp atmanın 
ne kadar elîm olduğunu vicdanınıza bıraktım. Fakat memleketin şanı, şeref ve varlığı, is
tiklâli, hayati aziz Türkiye'nin yaşaması eğer Edirne'nin, Trakya'nın da gitmesiyle olacaksa 
verelim yoksa veremem efendüer; kurtarın istiklâlinizi malî, adlî, iktisadî, hür bü Türkiye 
yarattık. Korkmayınız, dar bü muhitte kaim, korkmayın efendüer. Millî hudut içinde kaim 
(Bravo sesleri) Dar bü sahada kalsın efendüer. Bu milletin 400 senelik tarihi bu mületin 
bugüne kadar efendi yaşamış, bugüne kadar efendi gelmiş, hiç bü esaret kabul etmeyen 
Türkiye altı asrın büikmiş olan pislikleri bugün başımıza musallat olan canavarların yü
zünden hepsini vermiş, çiğnenmiş esü kalmıştır. Zavalh Mehmetçiğin yurdunu şenlendü-
mek için, eğer zavaüi Mehmetçiğin yurdunu hür ve müstakil bü Türkiye olarak yaratacak-
sanız efendüer, Musul'u da veriniz. Edirne'yi de veriniz; hiç korkmayınız. Çünkü Türk o 
kahraman nesildü ki varmaz yarım asra. Soma bu istiklali ve hürriyet verilen evlâdım va
racak oralara, oralarını da alacaktır. Yalnız rica ederim, Heyeti Veküeden ve Heyeti Murah-
hasadan iki noktadan korkuyorum. Malî ve iktisadî noktadan tafsüe tahammülü vaktim 
yok. (Dinleyeceğiz sesleri) Bakınız efendüer, mesaüi hazıra arasında bü memleketin saade-
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ti, refahı mevzuubahis olunca, o memlekette kurulacak esasların, millî prensiplerin üzeri
ne kurulması lazımdır. Buna Meclisi Millî karar vermiştir. Millî prensipler üzerine kurulan 
bu esas yürürken bir taraftan da bizim olmayan kavaidi meçhuleye tabi olarak maliyemiz 
ve iktisadiyatımız yabancı ellerin kontrolüne kalırsa bittabü bizim için muhakkak ki iyi bir 
şey olmaz. Bir hesap yaptılar muhterem Hüseyin Rauf Bey kardeşimiz, dedi ki beş milyon, 
yahut onbeş milyon... Ben milyonda değilim. Türk namusludur. Fakat Çırağan Sarayım ya
panların, Dolma Bahçe Sarayım yapan altınların bedelini bugün zavallı Türk parası ödü
yor. (Kendi malı sadaları) Fakat Türk'ün kendisine sarf edilmiş değildir. Bu istikrazlardan, 
bu alman paralardan sorarım; zavallı Anadolu'nun hangi bir köşesine bir para sarf edilmiş, 
ne yapılmıştır? Biz namuslu çocuğuz, borcumuzu tanırız. Ama borcunu vermek için de be
nim canımı alma şu halde, Allah ne diyelim, laneti tarihe intikal etmiş olanlar, bu istikra
zı yaptıkları zaman oraya birtakım şerait koymuşlardır. Şimdi biz rica ederiz, ben mütehas
sıs değilim, fakat mütehassıslardan rica ederim. Bunu ehven bir tarzda indirmek imkânı 
yok mudur? Benim dairei ihtisasımda olan bir mesele vardır. Ben 3 senedir hem Garp hu
kukunu, hem de Şark hukukunu hepsini okudum, bütün dairei salahiyetimdedir. Şarkı da 
Garbi de bilirim. 

Binaenaleyh, Heyeti Murahhasayı tebrik ederim. Adliye işlerinde muvaffak olmuştur. 
Efendiler, adliye için de hiç telaş etmeyiniz. Size izah ediyorum. Bize cezai olan aksamdan 
hiç ehemmiyeti yoktur. Ne kapitülasyonun, ne büirsiniz, cezai kapitülasyonda malûmu âli
niz tercümanın bir imza vaz etmesinden ve bulunmasından ibarettir. Bulunmasını en ya
lan Hükümeti mülkiye onu tasdik eder. Fakat asıl iş ticarî ve hukukî aksamındaydı. Tica
rî ve hukukî aksamda tamamiyle biz esirdik. Binaenaleyh şimdi nasılsa bizi bir sersemliğe 
getirmiş, o heriflere karşı Heyeti Murahhasamız kemali şan ve şerefle muvaffak olmuşlar. 
Bu şeyi imza etmişler. Bilmem nasıl imza ettilerse bu işi imza ettirmişlerdir. Çünkü Avru
pa'dan bize gelecek müşavirlerin, bizim memlekette yapacağı bir iş yoktur. Merak etmeyin, 
o dolaşır döner bir şikâyetname Adliye Vekiline verir, kalır orada. Kefalate rapteder, salı ve
rir diyorsunuz. Bizde daha ziyade ahkâm vardır, malumu âliniz Usulü Cezaiyede. Soma 
efendiler, itimat edinizki artık yirminci asırda Fransız usulü cezaiyesiyle yaşamayacaksınız, 
bunu değiştireceksiniz. Çünkü hukuku beşere teallûk eden birtakım lüzumu bâtıla deni
len, yani adliye ıstılamnda lüzumu bâtıl denilen birtakım maskaralıklar doludur. Vakıa 
efendiler, usulü ceza Fransızcadan yanlış tercüme edilmiştir. Teessüf ederim ki, bu beş se
nedir, bu memleketin umuru adliyesini idare eden usulü muhakematı cezaiye Kanunu da 
yanlış tercüme edilmiştir. Bir misal ile izah edeyim. 

Mahkûmu gıyabinin hakkı temyizi yoktur. Yalnız Mahkemei Temyizin Başmüddei 
Umumisi yapar. (Dördü jeneral) İstinaf Müddei umumisi diye tercüme etmişlerdir. Halbu
ki Başmüddei Umumidir. Size bir misalle söyleyeyim. Binaenaleyh, adliye mesailinde endi
şe edilecek bir şey yoktur. Yeterki onlar doğrudan doğruya hakirmyetimize taalluk eden 
hükmü kaza cihetine taalluk etmemiş olsun. Ama demin muhterem arkadaşınım dediği gi
bi, onlara lüzum yok. Evet, onlara da lüzum yok. itimat ediniz efendiler. Bizim memleketi
mizde pek çok büüzum adamlar vardır. Onlara lüzum olmadığına kaniim. Fakat ona da 
müdahaleye Garp zihniyeti. Şark zihniyeti idrak edemiyor. Garbin Şark zihniyeti idrak ede
miyor. Garbin Şark zihniyeti üzerine asırlarca açılmış sönmez itirazları vardır. Bunları çiğ
nemek için toplanan ve Cenabı Hak'ın takdiri rabbanisi tecelli etmiştir ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi artık Şark'ın hayat, hürriyet ve istiklâlini kazanacak ve artık bunları atacak
tır. (İnşallah sesleri) Onun için saf ve samimi hissimle söylüyorum, demin de söyledim, ha
kiki ve azîm bir Türkiye, müstakil bir Türkiye yaşayacak, var olacaksa, vallahülazim Trak
ya'yı feda ediyorum. Ben bu kanaati taşıyorum. Rauf Beyin elini öpüyorum. Eğer bu kana
atler ise, ben kendilerine itimadım azimdir. Bu kanaatim şamil ise bendenizin, Meclisi Âli-
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de arz edeceğim budur. Cenabı Hak ümmetül İslâm için hayırlı olanı versin. (Yarma kal
sın sadaları, devam sesleri, kafa kalmadı sesleri) 

REİS - Müsaade buyurun efendim, celsenin kapanmak hakkım bana veriniz. Sırrı Be
ye söz verdim. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bendeniz söyleyeyim, fakat arkadaşlarda dinlemek tahammülü 
kalmadı. Ben de istemem. Kelamımı muhafaza edecek kadar selâmeti kayıp ettim. Müsa
ade ederseniz, yarın söyleyeyim. (Devam sadaları) 

REİS - Efendim MecUsi Âlinizin bu bapta hissiyatım anlayalım. 

SIRRI BEY (Devamla) - Müsaade buyurunuz. (Gürültüler). 

REİS - Celseyi açmak ve kapamayı bana bırakınız. (Devam sesleri, yarın sesleri). 
Şimdi efendim, müsaade buyurunuz yarın öğleden evvel içtima edeüm. (Hay hay ses

leri). Yarın saat onda içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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Gizli Celse Zabıtları 
C. 4 - S. 106 : 147 

5 Mart 1923 Pazartesi 
BEŞİNCİ İNİKAT (Birleşim) 
BİRİNCİ CELSE (Oturum) 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Âtıf Bey (Kayseri) 

REİS - Celseyi açıyorum. 
19. - Lozan Konferansındaki tekâlifi sulhiye üzerinde müzakerat. 
REİS - Söz sırası Sırrı Beyindir. 
SIRRI BEY (İzmit) - Bilmiyorum niçin müzakeratınız hafi cereyan ediyor? 
ZAMİR BEY (Adana) - Meclis hafi karar vermiştir. 
SIRRI BEY (İzmit) - Muhterem Zamir Beyefendinin ihtaraündan istifade edeceğim. 
ZAMİR BEY (Adana) - Estağfurullah efendim, Meclis karar vermiştir. 
SIRRI BEY (İzmit) - Heyeti Vekilenin ve Heyeti Murahhasanın şimdiye kadar işittiğimiz 

beyanatından ve mukabil surette arkadaşlarımızın serd ettiği mütalâattan, acaba hangi ke
limesi matbuatı cihana aksetmemiştir?. Yok, eğer tevilât, tefsirat ile telkinat ile bu milletin 
efkârı umumiyesinden saklayacak bir şeyimiz varsa ona diyecek bir şey yoktur. Halbuki 
yoktur. Şu hale göre şimdiye kadar muttali olduğumuz ahvalden dolayı Meclisi Âli arzu 
ederse celseyi aleni edebilir. Ben bu noktada sizi ikaz ediyorum ki, müvekkülerimize karşı 
ne düşünüldüğünü iyi veya kötü. Kabul veya ademi kabul heyeti celüenize aittir. 

TAHSİN BEY (İzmü) - Hüseyin Cahit Bey de öyle söylüyor. 
SIRRI BEY (Devamla) - Ben de ondan mülhem değilim. Henüz heyeti murahhasamız 

Lozan'da bulundukları sırada son dakikalarda bize Hariciye Vekili Beyefendi tarafından 
telgrafhameleri okunmuştu. O telgrafname mevaddında misakı milli ahkâmının gayet mü
him surette iptal edüdiğini gördüğümüz için Heyeti Celüelerinde büyük bü feveran husule 
gelmişü. Bu feverana mukabil telgrafnameyi okuyan Rauf Beyefendi. Efendiler siz istical et
meyiniz. Biz böyle bir talimatname vermedik. Zan etmeyiniz ki bu aldığımız telgrafname 
mefadı da bu okuduğumuz gibi olsun. Bunda bir sui tefehhüm vardır. Kendilerini şüahen 
dinleyelim. Bakalım ne diyeceklerdü, demişlerdi. 

ABDULLAH EFENDİ (İzmü) - İnce yerden vuruyorsun Sırrı Bey, 
SIRRI BEY (Devamla) - Eğer arzu buyuruyorsanız. (Devam sesleri) 
HULUSİ BEY (Karahisarısahip) - Rauf Bey işitsin efendim. 
MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) - Rauf Bey dışarıda efendim. (Tekrar et sesleri) 
SIRRI BEY (Devamla) - Hatta dün söylenmiş gibi kulağıma ihtizaz ediyor, ki Hakkı Ha

mi, (Bey, beyefendi sesleri) Bekü Sami Bey Londra'dan avdet etmezden evvel onu tecziye et
mek istemiştiniz, dediği zaman, Rauf Beyefendi haklı bü surette, evet efendüer bü adamın 
gıyabmda söz söylenmez, onu da iyi yapmamıştınız; binaenaleyh şimdi heyeti murahhasa 
reisinden aldığımız telgrafname mefadından anladığımıza göre hareket etmeyelim. Bekleyin 
gelsinler. Telgrafname mefadım nazarı dikkate alarak heyeti murahhasamızın aleyhinde 
yürürsek, iyi ve mantıkî bü şey yapmayız. Bekleyelim gelsinler, dinleyelim ondan soma mü
nakaşa edelim demişlerdi. Hatta musüren kendüerine sorulduğu zaman, bu telgrafname 
mefadım misakı mülî üe kabüi telif görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Düdendi ve sa
rahaten dediler ve ne de kabul edebüüiz, dedüer. Halbuki yine bu kürsüden dün veya ev-
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velkl gün işittiğimiz tafsilatından, beyanatından anladık ki, bu not yazılırken telgrafın bir 
başmda kendileri, diğer başında İsmet Paşa bulunuyordu. O halde bundan alacağımız lâ-
yetagayyer netice, İsmet Paşa bu notayı vermezden evvel kendileriyle müzakere etmişler ve 
ondan soma nota veriliyor. Şimdiki ifade ile evvelki ifadeyi yan yana getirerek tetkik ede
lim. 

Evvelce ne buyrulmuştu? Şimdi ne buyruluyor? Evvelce bu telgrafnameden haberimiz 
yoktur. Bu telgrafnameyi dinlemeyiz. Kendileri gelmedikçe, kendileri dinlemedikçe kendi 
aleyhine söz söylenmesin dedikleri halde, şimdi bunu aralarında vukubulan müzakere ve 
münakaşa neticesinde, bulunamaz. Öyle geliyorki Rauf Beyefendi İsmet Paşanın o vakit mi-
sakı millî ahkâmına mugayir olarak verdiği notanın ahkâmını bize, her nedense, söylemek 
arzu buyurmamışlar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Her şeyi biliyordunuz. (Bir şey 
bilmiyoruz sesleri) 

SIRRI BEY (Devamla) - Heyeti murahhasamız burada teşebbüsleri hakkında uzun uza-
dıya malûmat verdikten soma, son tebliğ ettikleri nota hakkında dahi lâzım gelen izahatı 
verdiler ve Heyeti Vekilemiz dahi bunun üzerinde tetkikat yaptı ve esasatı kabul etmek su
retiyle huzurumuza geldi. Bu gün biz de bulunan müsveddenin mahiyeti o vakit İsmet Pa
şa tarafından düveli müttefikaya verilen projenin aynıdır. Eğer Heyeti Vekilemiz bu proje
nin esasında heyeti murahhasa ile birleşmiş olmasa idi bari şimdi ona muarız olarak kar
şımıza gelmesi icab ederdi. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Söylediği sözleri unuttu da onun için. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Her kelimesi aklımdadır ve 

mesul olarak söyledim. (Mesuliyet nerede? Havada sesleri) 
SIRRI BEY (Devamla) - Son dakikada misakı millî mefhumuna külliyen mugayir olarak 

heyeti murahhasamız tarafından düveli mütelifeye verilen notanın burada Heyeti Vekile ta
rafından teyit ve tacilen intaç edilmesi arzusundaki hikmet nedir? İşitiyoruz. Yalnız Harici
ye Vekâleti dosyalarım karıştırmakla muttali olmak lâzım gelmez. Biz de irfan ile ve matlu-
batı cihanı tamik ile, Heyeti Vekile Reisi Beyefendi, bizde anlayabiliriz ki, İstanbul'da düve
li mütelife mümessilleri bizim memleketimizle hah temastadır. Son teklif üzerinde tetkikat 
yapmaktadırlar ve neticede bize mütalaalarını bildirmek üzeredir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Teşekkür ederim. Bu malû
matı da sizden aldım. 

SIRRI BEY (Devamla) - İhtimalki, her meselede olduğu gibi, ben bu kürsüden indikten 
soma Rauf Beyefendi yine burayı teşrif edecekler. Yine yüksek sesle bunun da gayri varit 
olduğunu söyleyecekler. Buna ihtimal veriyorum. (Handeler) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Çok arzu ederdim, sizin fik
rinize göre söyleyeyim. Fakat ne yapayım, gayri hakiki söz söyleyemem. 

SIRRI BEY (Devamla) - Daha evvel Heyeti Murahhasa Reisi Paşa Hazretlerinin düveli 
mütelifeye verdikleri nota münderecatından haberdar olmadıklarım aynı kuvvetle yine bize 
burada beyan buyurmuşlardır. Dün Heyeti Murahhasa Reisimiz lâzım gelen beyanatı ver
dikten soma, kendilerinden bir sual sordum. "Siz bu teklifleri yapmak için bu salâhiyeti ne
reden aldınız" dedim. Hatırımzdadır; demişti ki; benim salâhiyetim vardır. Ben hatta değil 
bunu teklif etmek, sulhu imza eder de gelirdim" 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) - Her murahhas bu salâhiyeti haiz değil midir? Sırrı Be
yefendi. 

SIRRI BEY (Devamla) - Bu ifadeye hepiniz şahit oldunuz ve tabiî duydunuz efendiler. 
Size soruyorum; bizim murahhaslarımıza verdiğimiz salâhiyet istedikleri zaman arzu ettik
leri veçhile misakı millî ahkâmım dahi ayak altına alacak derecede mi idi? (Hayır sadaları) 
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OSMAN BEY (Kayseri) - Misakı milliye riayet etmek şart idi. 
SIRRI BEY (Devamla) - O halde, misakı millî ahkâmına mugayir olarak salâhiyetleri 

fevkinde yapılan bu nota münderecatı acaba nazarı âlinizde nasd telâkki edilecektir?.. Ben
ce ret. Yalnız diyebilirimki, olsa olsa, İsmet Paşa Hazretleri misakı millî mefhumunu tama-
miyle bizim bildiğimiz gibi telâkki edememişler, telâkkileri yanlıştır. Kezalik heyeti murah
hasa da tekerrür eden bu yanhş telâkküere misal olmak üzere diğer bü misal daha getüe-
ceğim; o da Rıza Nur Beyefendiye Garbı Trakya'ya daü sorduğum suale ve aldığım cevaba 
daüdü. Kendilerine dedimki : İstanbul Rumlarını garbi Trakya'ya muadü yerlerinde bırak
tınız. Halbuki Garbı Trakya buna karşı verüecek bü ivaz değüdü. Misakı müh mefadince bu 
kıt'a ahalisi dahi izhar edecekleri kendi mukadderatlarını tayin etmek hakkım haizdi. Siz 
nasıl oldu da misakı nülüye muhaltf olarak bu Garbi Trakya ahalisini İstanbul Rumlarına 
muadü tutarak bu Rumları yerlerinde bıraktınız? Mübadeleden feragat ettiniz? Dedüerki : 
Evet biz Mahaza Garbi Trakya ahalisini reylerini izhar etmek için bıraktık. Aradan çok geç
medi Şeref Bey bu kürsüyü teşrif ederek söylediler ki : Garbi Trakya'nın bü kısmı mühim
ini ve Türklerle meskûn olan mahaUî mübadeleye tabidü. Bunu ben de büiyorum. Fakat 
hepimizin işitmiş olduğu bü sözü büiltizam işhat ediyorum. Hepimiz bu maddeyi göreceğiz. 
O halde acaba bu nereden geldi? Haniya Garbi Trakya ahahsi mahza reylerim izhar etmek 
için yerlerinde bırakılmışlardı. İşte bu gösteriyor ki; misakı millî mefhumunu telâkkide he
yeti murahhasamız yanılmışlardır. Bu yanügıyı Heyeti Celüe nasıl tefsü edecek, onu bümi-
yorum. Yalnız gayet mühim olan bü nokta üzerinde bulunuyoruz. Bunlar, bu sakatlıklar 
bizim muvacehemizde sarih bü surette tfade edilmiştir. Tefsüden müstağni olacak sarahat-
la bize karşı söylerülmiştir. Şimdi biz bu tefsüat karşısında sükût edecek olursak bilahare 
"Biz MecUs tarafından verüen veçhe daüesinde hareket ettik, onlar her şeyi alettafsü söyle
dik. Bizim hatamız varsa tashih etmeli idüer. Şurada yanlışhk vardır, demedüer." Sükûtu
muz aleyhimize delü işhat ederek Meclis bize müşareket etmiştir, müzaheret etmiştir, diye
rek Millete karşı mesukyeti Meclise devredeceklerdir. 

HAMDİ BEY (Biga) - Zaten yaptıkları manevra da odur ya. 
SIRRI BEY (Devamla) - Şu halde mülete karşı bu hatanın cevabım vermek Heyeti Ce-

lilenize tereddüp edecektir. Artık heyeti murahhasaya ve Heyeti Veküeye kelimei vahide söz 
söylemeye hakkımız kalmayacaktır. Çünkü bize karşı en vazıh bü mana üe itiraz ettikleri 
halde, karşılarında sükûttan başka bü şey görmeyecekler. Rauf Beyefendi kulağımın dibin
de İstiklâl Mahkemesinden bahsediyorlar. İnşallah ona hacet kalmaz. Onu temenni etmem. 
Soma daha düşünecek bü şey vardır. Mesaüin revşi umumisinden anüyorum ki tekrar dü
veli mutelüe üe müzakereye girişecek olursak, Hükümetimiz yine aynı heyeti onlarla mü
nakaşaya sevk edecek. (Hayır o geçti sesleri) Bu mana neyi Üade edecek? Bu mana göste
recektir ki; ecnebilere karşı Kürt ve Türklerin müttehiden, senelerden beri mlsakl mülî di
ye eflâki sarsacak derecede söyledikleri söz, blöften ibarettir. Onlar istedikleri zaman, iste
dikleri şekilde bunu tadü edebüüler. Yani efendüer bu hata tekrar edüüse Avrupa'nın aley
himizde vereceği hükme katlanmalıyız. Başka çare yoktur. Çünkü biz sebebiyet vermiş ola
cağız. Menfaati milfiye onu iktiza ettirdi ki heyeti murahhasamız karşımıza gelip de düveU 
mutelifeye sundukları noktayı okur okumaz, derhal kendüerine ademi itimat göstererek on
ları srfatlanndan tecrit etmek ve soma heyeti murahhasanın bu notasına iştirak eden He
yeti Veküeyi de tebdü etmek icap ederdi. İşte o vakit biz, bu hareketimizle ilân ve isbat et
miş olacaktık ki misakı millinin mefadından katiyen zerre kadar fedakârlıkta bulunamayız. 
Her kim olursa olsun, misakı millinin bü kelimesine, bü harfine dokunacak olursa Meclis 
nazarında müstehakkı tecziyedü. 

ÂTIF BEY (Beyazıt) - Vakti geçmemiştir. 

SIRRI BEY (Devamla) - Binaenaleyh şu suretle bunları tebdü ederek ve ikinci olarak 
karşüarına çıkaracağımız kimseler bunun ciddiye tini anlayarak ona göre hareket mecburi-
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yeti anlayacaklardır. Bu mesuliyetin bize ait olduğunu itiraf etmeliyiz. Misakı millimizin 
mefhumunu öldürürcesine beyanatlarını dinlediğimiz sırada hâlâ iltizamı sükût ediyoruz. 
Mamafih henüz daha müsterihim. Henüz vakit gaip olmamıştır. Meclisi Âlinin bu hakkını 
istimal etmek fırsat henüz daha gaip olmamıştır. Fakat ne vakit istimal edecek bilmiyorum. 
Arkadaşlar, milletin kaniyle kazandığı muzafferiyatın netayicini ^hatasızlığımızla, idaresiz
liğimizle, Heyeti Celileye karşı söyleyeceğim bu meseleye lâyık olduğu kadar ehemmiyet ver
mezsek ne hakla bunları iptal edebiliriz? Af edersiniz sözümü toplayamadım. Milletin mu-
zafferiyatının neticesini biz idraksizliğimizle nasıl iptal edebileceğiz, bu hak bize kimin ta
rafından verilmiştir? Bunu bir an için düşünmekliğimiz lâzımdır. Biz millet tarafından ve
rilen salâhiyeti ya istimal ederiz veya buradan müeyyit bir vaz ile gitmemiz lâzımdır. Baş
ka çare yoktur. (Bravo sesleri) Meselenin mahiyeti mühimmesi latifeye müsait değildir zan
nedersem. Meselenin heyeti umumiyesine dair olan sözümü ikmal etmezden evvel müsa
adenizle bir fıkra daha ilâve edeceğim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Maddeleri de var mı? 

SIRRI BEY (Devamla) - Şüphesiz. Uzun uzadıya cereyan eden müzakerattan anladık 
ki heyeti murahhasanız konferansa iştirak eder etmez masa üzerinde bir çok muhtelif me-
vat görmüşlerdir. Fakat müzakere edilmek cihetine gidilmek istenildiği zaman düveli mü-
telife istedikleri maddeleri neticelendirdiler. İstemediklerini muallakta bıraktılar ve sonra 
bize verdikleri projede hiç konuşmadığımız mevaddı ilâve ettiler. Acaba bunun hikmeti ne 
idi? Düveli mütelife bizi karşılarına aldıkları zaman, acaba Türkler ve Kürtler ne emel ve ne 
arzularla ne azmile karşımıza geldiler. Bunları her madde hakkında iskandil ve ondan son
ra tedbirimizi ittihaz edelim dediler. Ortaya attıkları meseleleri intaç etmeksizin başka me
selelere geçtiler. Bu suretle her hususta bizi gafil avladılar. Böylece her mesele hakkındaki 
derecemizi iskandil ettiler. Ondan soma tabiî Sevr ahitnamesini olduğu gibi icra etmek için 
elimize sundular. Eğer heyeti murahhasamız siyasete dahi âşinâ olmuş olsaydılar bu is
kandil meselesini kendileri bizzat düşmanlarımız karşısında yaparak, her mesele hakkında 
fikirleri nedir; birer, birer öğrenip ona göre hattı hareket ittihaz ederlerdi. Yani teşebbüsü 
kendileri alırlardı. Teşebbüsü hasma bıraktılar. Binaenaleyh mağlup oldular. Asker arka
daşlarım bilirler ki, harpte dahi böyledir. Harpte dahi bir kumandan nasıl teşebbüsü eline 
alamaz, başkasma kaptırırsa ve hasma verecek olursa nasıl mağlup olursa, siyasette dahi 
böyledir. Heyeti Vekile Reisinin yaptığı gibi, başkasma kaptırılırsa mağluben ricat ederler. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti reisi) (Sivas) - Bu sefer size kaptırdık, tehli
ke yoktur. 

SIRRI BEY (Devamla) - Ne olurdu, eğer teşebbüsü heyeti murahhasamız eline alarak 
istimal etmiş olsaydı ne gibi muvaffakiyet elde edebilirdi? Pek çok. O vakit düveli müttefi-
kenin nokta! nazarlarını öğrenerek, azami yapacağı fedakârlığı gözünün önüne getirerek, 
imsaki millî ahkâmından fedakârlık yapacak kadar nefislerinde salâhiyet görüyorlardı. Ev
vel emirde İngilizleri iskandil ederlerdi. İngilizlere arzu ettikleri şeyi verirler, fakat noktai 
nazarım öğrendikten soma, onunla kifayet edeceğini anladıktan soma, ona verirler ve di
ğerlerini kurtarırlardı. Hiç olmazsa Antakya'yı kurtarırlardı. Hiç olmazsa Garbi Karaağaç'a 
rey izhar etmek hakkını kurtarırlardı. Adaları kurtarırlardı ve nihayet mesaili iktisadiyeyi 
kurtarmış olurlardı. İşte teşebbüsün kendi taraflarından vaki olmaması onları böyle ademi 
muvaffakiyete sevk eyledi. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) - Reis Paşa Hazretleri, müsaade buyrulur mu? Ha
tipten bir sual soracağım. (Hayır sadaları) Paşa Hazretleri istirham ediyorum. Meclisin vu
zuhu nazarı noktasından faidei mutlaka görüyorum. Beyefendi; Bekir Sami Beyle Londra'ya 
giderek, itilafnameyi imza ederek getiren murahhaslardan değil misiniz? 
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SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Hayır bu şahsiyattır. 
HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Siz şahsiyattan bahsediyorsunuz. (Gürültüler) 
SIRRI BEY (Devamla) - Rica ederim, cevap vereceğim. Yani âciz mevkide kalmadım. 

Hamdullah Subhi Beyin sualini kabul ettim ve cevabmı vereceğim. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Hani ya cevap. 

SIRRI BEY (Devamla) - Cevabı vereyim mi? (Hay, hay sesleri) (Hem kuvvetli sesleri) 
Mademki şahsına hitap etmiştir. Cevabmı vereyim. Ben, Londra konferansında müşavü 
idim. (Amasya Mebusu Lütfl Beye işaret ederek) Hatta, şimdi zatı âliniz buradasınız. Ora
da; Paşa sizi kalemde çağırıyor dediniz. Gittim. Paşa beni murahhas yapmak istemişti. Fa
kat ben Fransızca'yı, lisanı maderzatım gibi bilmediğim için, hakşinaslık ettim. Murahhas
lığı kabul etmedim. Fakat beni müşavü yaparsanız hizmet edeceğime kadim dedim ve beni 
müşavü yaptılar. Şu halde benim vaztfem nedü? Siz takdü ediniz. 

HAMDULLAH SUBHİ BEY (Antalya) - İstifa edeydiniz. 

SIRRI BEY (Devamla) - Onu da yaptım efendi, onu da yaptım. Soma rica eder ün, bu
raya geldiğimizde ben bu âciz arkadaşınız, Londra konferansında cereyan eden müzakera-
tin aleni surette Heyeti Umumiyenizde münakaşasını istedim. Paşa Üe görüştüm. Muvafa
kat eyledi. İkinci defa takririmi Adnan Bey Paşa Hazretlerine götürdüler, fakat tekrar bu 
meselenin mevkii münakaşaya konulmasında fayda görülmediği için, benim takririm neti
cesiz kaldı. Eğer benim Londra konferansında kendimi mesul edecek zerre kadar bü şey ol
muş olsaydı, bu mesele hakkında Heyeti umumiyeye yine kendi tarafımdan teşebbüsle, yi
ne müzakeresini istemek tabu haksızlık olurdu. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Fakat Meclise zamanında gelmediniz. Haftalarca aüenizin 
yanında oturdunuz. 

OSMAN BEY (Lâzistan) - Cevap kâfi görülmüyorsa istizaha kalb edelim. 

REİS - Efendim, kimden istizah ediyorsunuz? 

SIRRI BEY (Devamla) - Mevzua geliyorum. (Devam sesleri) Yani ben Hamdullah Sup
hi Bey tarafından söyleyeceğim. İnsafı galebe etmiştir ve susmuştur. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) - Paşa Hazretleri hiç bü zaman susmak, tasdik et
mek değüdir. Sualim yerinde olmuştur ve lâzım gelen tesiri yapmıştır. (Gürültüler) 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Siz öyle telâkki ediyorsunuz. 
YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Mahiyetiniz anlaşılmıştır. 
LÜTFÜ BEY (Malatya) - Senin mahiyetin anlaşddı. 
SIRRI BEY (Devamla) - Şimdi efendim; projenin heyeti umumiyesi hakkında mütalaa 

bitmiştü. Maddeler hakkında söyleyeceğim. Maddeler üzerinde tetkikat yaparak bü nokta
ya nazarınızı celbedeceğim. Mudanya konferansının netayici bize söylendiği zaman, hassa-
tan Karaağaç'ın bize verümesine, sonra bu karardan nükul edilmesine daü Heyeti Vekile-
niz izahat verdiklerinde dediler ki; telâş etmeyin Karaağaç'in bize verümesi takarrür etmiş-
tü. Sulhnameye konacaktır, lüzum yoktur telâşınıza diye bizi tatmin etmişlerdü. Bunu 
duymayan arkadaşımız yoktur. Acaba şimdi bize Karaağaç'ı, bu kavi söze, bu kavi temina
ta rağmen, kazandırmayan sebep nedü? Devletlerin daha evvel bize vermiş oldukları bu 
sözden istüade edememekteki saik acaba nedü? Tabu sualimin muhatabı cevabmı verecek-
tü ve dinleyeceğim. Düşünülmüyor mu ki Karaağaç, dün de söylenildiği gibi. Garbi Trak
ya'da dahildir. Garbi Trakya Misaki millî mucibince kendi reyile mukadderatım tayin etmek 
salâhiyetini haizdü. Karaağaç'ın Yunanistan'a terki, onun daha gerilerinde olan kıtaların 
Yunanistan'a terki değil midü? Bu itibarla Heyeti Murahhasamız ve onun hem efkar oldu-

723 

TBMM KUTUPHANESI



ğunu bize söyleyen ve iddia eden Heyeti Vekileniz, bu madde ile acaba hâlâ misakı millî 
mefhumunu âmâl etmediğine kail midir? Daha nasıl misakı millî mefhumu iptal edilir, ben 
anlamıyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Mefhumun manası kayıp olmuştur da ondan. 

SIRRI BEY (Devamla) - Misakı millî Karaağaç'ın Garbi Trakya'nın misakı milliye göre 
kendi mukadderatmı bizzat tayin etmek hakkını böyle bir misakı millî cetvelinden çıkardı
ğımız zaman, yalnız oradaki hakkı millimizden feragat etmiş değiliz. Bu harbi umumî neti
cesinde devletler arasında hâkimiyet nizaı tevlit eden bütün kıtaların haiz olduğu bir hak
tır ve biz de bu hakkı istiyoruz. Nasıl başka memleketlere sekeni mahalliye reyini söylemek 
suretiyle kendi hâlamyetini tayin etmişse, biz de Garbi Trakya'da aynı hakkı istemiştik. Bu 
bir insanî hak idi. Heyeti murahhasamız bu insanî haktan nasıl feragat ve mahrum olur? 
Efendiler, bu demek değil midir ki arasından istifade ile tayin mukadderat hakkı Hıristi-
yanlara mahsus bir haktır. Müslümanlar bundan istifade edemez demek değil midir? Bu
nu tasdik etmek Müslümanları herkes nazarından beynelbeşer bir zelil mevkiine düşürmek 
değil midir? Buna nasıl heyeti murahhasanız ve Heyeti Vekileniz muvafakat ediyor? Ben 
anlayamıyorum. Burada yalnız millî değil, fiilî bir mesele dahi mündemiçtir. O da Müslü
manların Hıristiyanlara nazaran sükûtu lisanı noktai nazarından hiç bir zaman müsavi 
olamayacağım kabul etmek demektir. Ben kendi hesabıma kabul etmiyorum. (Kimse etmez 
sadaları) 

Soma efendim; Suriye hududunun dahi hududu hakkındaki Ankara itilâfnamesi dahi 
bu ahitnameye konularak beynelmilel bir şekle konuluyor. 

Bunu hey'eti murahhasanız diğer bir nota ile kabul ediyor, diyor ki; Musul'dan gayri 
arazi mes'elesini kabul ediyoruz.Tevil ve tefsirden ibarettir. Hem de nasıl efendim? Hatırı-
nızdadır. Evvelce yine bu mes'ele huzuru âliniz de münakaşa edildiği zaman hükümet 
Fransızlarla bir itilafname yapmak vaziyetinde olduğunu göstermemesini söylemiştir. Bu 
misali tarihiye nazaran devri Hamidi'de Tunus hududunu ve Akabe körfezi sahilinde yapı
lan münakaşatın aynı olduğu ve eğer biz Suriye hududunun temdidini Fransızlarla yapar
sak, aynı zamanda Suriye hâldhnyetinin Fransızlara devredebileceğim söylemiştim ve bun
lara ihtiraz lâzım geleceğini anlatmıştım. O zaman Hariciye Vekilimiz mühim bir vaziyeti ile 
yapüamayacağını söylemişti. Bu ihtara ve ikaza rağmen, hâlâ Fransızlarla yaptığımız itilaf
name konuyor, ki nazarımızdan kaçtığı dakikada Suriye baştan başa Fransız müstemleke-
sidir. Efendiler; bunun dahi tefsiri yoktur. Halbuki itilafname yapıldığında Suriye ile ana 
vatan arasında kalan ve eski Türkistan namiyle bizim olan, herhalde karip bir zamanda bi
ze iltihak edeceği de temin edilmiştir. Bu imafnamenin muvakkat bir itilafname olduğu da 
söylenmiştir. Efendiler nerede kaldı bu muvakkat itilafname? (Hülya oldu sesleri) (Musul 
da aynı olacaktır) Şimdi o kıt'a halkım bilâ mucip düşman eline bıraktıktan soma, onlar ne 
yapacaklardır? Ermeni eliyle boğazlanmaktadır. Acaba bunların ahu enininden müteessir 
olmak yok mudur? Buna karşı protesto ettik, celbi nazar ettik. İcabma bakılacaktır gibi 
sözlerle cevap verilebilir. Fakat biz cevabımızı demir gibi metin isteriz. Bilmem Hariciye Ve
kilimiz bu vaziyet karşısında ne söyleyeceklerdir? Yoksa bu Antakya ahalisinin, Türkçe ko
nuşan bu ahalinin sakin olduğu yerleri tefsiren dahi misaki millî hududundan ad edece
ğim. Arasıra bazı şeyler söylüyor Rauf Beyefendi. İcab edecek ki ben, bu misaki milliye bir 
de tefsir yazayım ki alâkadarlar iyi anlasın. 

Sıra Irak hududuna geldi. Bizim istediğimiz Musul ve mülhakatı, baştan başa, kafili 
Türk ve kısmı azamı Kürt ile meskûndur. Bu noktai nazardan davamız meşrudur ve bu iti
barla mademki Arap ekseriyetiyle meskûn olan kıt'anın haricinde kalıyor. Hiç bir tefsire gi-
rişmeksizin diyeceğim ki; Musul, mülhakatiyle beraber Türkiye'nin eczayı mütemmimesin-
dendir. Bunun hilâfına hareket misakı milliyi iptal manasını tazammun eder. Buna müte-
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casir ise böyle ceza görür. Nedir o ceza siz söyleyiniz? Onun için bunun hallini bir sene son
raya taliki suretiyle mühmel bir hale getirmek misakı millî mefhumuna riayetkârlığa delâ
let edemez. Bu sarihan aksi manayı tazammun eder ve binaenaleyh bir seneyi kabul ede
meyiz. 

EMİN BEY (Ergani) - Musul'u satıyorlar. 

REİS - Rica ederim efendim, hiç kimse bir yeri satmaz. 

SIRRI BEY (Devamla) - Musul hakkındaki davamızın meşruiyeti için... 

HAMDULLAH SUBHİ BEY (Antalya) - Bu sözü geri alsınlar. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Şahsiyet namına oluyor. 

EMİN BEY (Devamla) - Bu memleketieri daima satıyorlar, daima gidiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Paşa bana söz veriniz veya 
vazifeden af edersiniz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitiis) - Ben izah edeyim. Paşa ben izah edeyim. Kafiyen sözünü ge
ri almıyor. Mesaili milliye namına satıyorlar. 

REFİK BEY (Konya) - Heyeti Vekile ve heyeti murahhasamız meseleyi karıştırmasınlar. 
Bunda sui tefsir edilecek bir şey yoktur. 

HAMDULLAH SUBHİ BEY (Antalya) - Bu sözü söyleyen, namus ne olduğunu ne oldu
ğunu bilmeyen esafildir, erazildir. 

YUSUF ZİYA BEY (BiÜis) - Esafil sensin, erazil sensin, namussuz sensin, alçak. 

REİS - Rica ederim, oturunuz hissiyatınıza hâkim olunuz efendiler. En mühim bir 
mes'ele müzakere edildiği zaman sükût ediniz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Ben namusluyum, namussuz onlardır. 
REİS - Böyle gürültü üe müzakere etmek imkânı yoktur. Celseyi tatil ediyorum. 
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İKİNCİ CELSE (Oturum) 
REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Refik Bey (Konya) 

REİS — Celseyi açıyorum. Öğle vakti olduğundan saat birde toplanmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 
REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mazhar Bey (İstanbul) 

REİS — Celseyi açıyorum. Buyurun Sırrı Bey. 

ZAMİR BEY (Adana) — Usule dair bir teklifte bulunacağım Paşa Hazretleri. 

REİS — Efendim, arkadaşlar sözlerine devam edecekler. 

ZAMİR BEY (Devamla) — Bendeniz sözlerine devam etmesinler demiyorum. Arkadaşla
rımdan çok rica ediyorum. Hatip arkadaşlarımızın hepsini biliyoruz şimdiye kadar Meclis
te yaptıkları hitabete hayranım. Yalnız esas hakkmda söylesinler. Hepimiz lakırdı söyleye
ceğiz. Ruhu meseleyi teşrih etsinler. Ondan soma herkes söyleyecektir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Musul'dan bahsetmekte idim. Musul'un misaki millideki ibarata 
nazaran bu mıntıka sala^erinin ekseriyeti mutlakası Kürt olan bir kıt'a bulunması hase
biyle, mutlaka bizimle beraber yaşaması lâzım geldiğini ispat edici burada pek çok söz söy
lenildi. Benim bundan daha fazla söz söylemekliğim tekrar mucibi tasdidir. Yalnız Mu
sul'un Cenubi Kürdistanın tesiri altında kalmasından âtiyen tevellüt edecek mehazir hak
kmda bir iki söz söyleyeceğim. Yarın orada şeklen kukla mesabesinde vücude getirdikleri 
hayal kabilinden bir şekli hükümet meydana gelecektir. Bu kıt'anın maddeten İngiltere'ye 
bir menbai varidat olabilmesini şimdiden müsteit göreceğim. Fakat İngilizler bu kıt'ayı yal
nız bir menbaı varidat olarak istifade emeli ile ellerinde bulundurmak istemiyorlar. İslâm 
memleketlerinin ortasında ikinci bir itilaf menbaı ihdas etmek istiyorlar. Orada güya evsa
fı milliyeyi haiz bir Kürt hükümeti teşkil ettiğim gösterir göstermez, yarın komşumuz bulu
nan İran'ın tahtı idaresinde bulunan KürÜerin buraya iltihakları için burada teşvikatta bu
lunacaklardır. Onu itmam ettikten soma ve belki ondan evvel bizimle beraber çalışan ve bi
zimle beraber şimdi bu uğurda evlatlarını feda eden Kürtlerin dahi oraya iltihakına çalışa
caklardır. Şimdiki terbiye dahilinde yetişen batma şüphem yoktur. Fakat İngiliz tesiri alton
da yetişecek batını cedidin ne fikre malik olacağını şimdiden nasıl anlayacağız? İşte orada 
hem bizi zaafa düşürecek, hem İran'ı zaafa düşürecek, soma orada kukladan ibaret bir 
hükümet vücude gelecek. 

Zaten İngilizin gayesi de hiçbir yerde kuvvetli bir İslâm hükümeti bulunmamasına ma
tuftur. İşte bu gaye İngilizlerin milyonlarca lira sarfım istilzam eder bir maksattır ve bunu 
biz teshil etmiş olacağız. Bugün azmimizden dönmek suretiyle İngilizlerin bu gayesini te
min ve teshil etmiş olacağız. Günah mı, değil mi bilmem? Dediğim gibi Musul'un bizden in-
fikâki gayri caiz olduğunu hükümet dahi sarihan söylediği için, benim daha fazla söz söy-
lemekliğime mahal kalmamıştır. 
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Sıra arazi mes'elesinde adalara gelmiştir. Musul'dan gayri arazi mes'elesini kabul ettim 
demekle, bu adaları dahi muhasımlarımıza terk etmiş oluyorlar. Daha evvelki münakaşat 
esnasında - oraya soma geleyim - yalnız sayam dikkattir ki Sevr ahitnamesinde dahi bize 
iade edildiği sarahaten mezkûr olan (Meis) adasımn dahi İtalyanlara verildiği mesturdur. 
Daha evvel Sevr ahitnamesiyle (Meis) adasının dahi bu kere İtalyanlara verildiği mukayyet
tir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Gaflet... 

SIRRI BEY (Devamla) —Yüksek sesle söylüyorum... 

Fakat sözüm bitsin Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Sivas) — Ben daha ağzımı açmadım. 

SIRRI BEY (Devamla) — Buraya avdetten soma bu hatia anlaşılarak burada bu cihet 
tashih edilmiştir. Beyanatında bu cihet mu sarrafıdır. Şunu söylemek istiyorum ki, yine 
Sevr ahidnamesinde dahi bize sarahaten iade edilen Meis adaşım hey'eti murahhasamız 
İtalyanlara sarahaten vermiştir. Meis adası Frenklerin (Kaşaroz) dedikleri adadır, ki Antal
ya sahillerine bir ok mesafesinde yalandır. Bundan anlaşılıyor ki hey'eti murahhasamız 
muahhedatı sabıkayı tetebbu zahmetini ihtiyar etmemiştir. Eğer o zahmet ihtiyar edilse idi, 
o uhudaü atika bir kere mütalâa edilmiş olsaydı, hasımlarımız da bize vermiş oldukları bir 
cezireyi, mirasyedi sefası ile, efendiler, size verdik demezlerdi. Fakat insaf ile görülecek bir 
mes'eledir. 

Diğer adalara gelince; geçen günlerin münakaşası esnasmda adaların misakı millide 
dahil olmadığını Rauf Beyefendi tasrih buyurmuşlardır. Fakat efendiler Adalar nedir? Ada
lar Anadolunun bir cüzüdür. Küllün zikredildiği yerde cüz'ün zikrine ihtiyaç yoktur. Bir in
san dediğimiz zaman burun ve kulağı var, gözü de var diyemeyiz. Mademki insandır, cüz'ü 
tamı var. Soma bu adaların ANadoludan, Anadolu statükosundan infikâkı gayri naiz oldu
ğunu hey'eti murahhasamız, muhasımlarımıza karşı ilmî ve siyasî bir suretle anlatmak 
zahmetini ihtiyar buyurmamıştır. Hiç bir zaman adalar ortada bir tez olarak konulmuş, tet
kik edilmiş değildir. Ceffelkalem; efendiler adaları size verdik demiştir ve bu suretle adala
rı Yunanlılara, İtalyanlara vermek suretiyle Anadolunun istikbali sarih bir surette tehlike
ye vaz olunmuştur. İstikbalde katlanılan bu tehlike, acaba halde ne istifade temin ediyor ki 
buna biz tahammül edelim? 

BASRİ BEY (Karesi) — Çok doğru. 
SIRRI BEY (Devamla) — Sonra on iki adanın İtalyanlara verilmesi garip bir şekilde ol

muştur. Efendiler; bilirsiniz ki, on iki ada daha evvel, Anadolu muharebesini müteakip yi
ne Lozan'da yapılan ahidname mucibince bize iade olunacaktı. Biz Trablusgarp'den el çek
tiğimiz dakikada bu adalar ahden bize iade olunacaktı ve şimdiye kadar bu ahidnameyi 
fesh edecek, nakzedecek bir ahit de yapılmamıştır. Ondan dolayıdır ki İtalya Adaları el'an 
ilhak etmemiştir. Edememiştir. Çünkü ahden adalar bizimdir. Buna mukabil elimizdeki 
projede ... (1) arazisi üzerinde, yani Trablusgarb'in bir kıt'aı cüziyesinde bulunan hüküm
darın hukuktan feragat kaydı vardır. Evet orada hükümdarın hukukundan feragat kaydı 
vardır. Muahedelerde her verilen şey mukabilinde ivaz almak muvafıktır. Evet artık Trab-
lusgarp'te bir hâkimiyet iddiasma girişmek doğru değildir ve bu iddia yürütülemez, makul 
değildir. Fakat bundan vazgeçmekliğimiz için İtalya bize bir şey vermeliydi. Bilakis lütfen 
Trablusgarp üzerinde hâkimiyetimizden feragat etmemize mukabil mukabeleten adaları 
peşkeş çekmek bilmem hangi mantıkin icabıdır ve hangi şürut bunu bize yaptırmıştır? İl
zam mı edildik, yoksa adalar mukabilinde İtalya tarafından bize daha büyük menfaat mı 
temin edildi? Hayır, bir şey konuşuldu. Mes'elenin hey'eti umumiyesini kurtarmak ve her 

(1) Limi, Lima veya Yahya okunabilen bir mahal ismi. 
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ne olursa olsun acilen sulh yapmak ve her ne pahasına olursa olsun sulh yapmak için bu 
Adalardan kendi kendimize feragat mi ediyoruz? Bu hakikaten insanların yaptıkları ahit
nameler içerisinde, şimdiye kadar yaptıkları ahitnameler içerisinde, garip olarak, istisnai 
olarak gösterilecek bir kayıttır ve müzakeresiz bir surette, mecbur olmaksızın diğer millete 
verilmiştir. Bizim bunu o milletlerden istirdat etmemiz iktiza eder. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Yaşasm hey'eti murahhasa... 

SIRRI BEY (Devamla) — Dahası var efendim. Sevr ahidnamesinde Çanakkale Boğazına 
yalan olan iki ada bize verilmişti. Burada da veriliyor. Fakat farkı nedir? Rica ederim lüt
fen dikkatle beyanatımı tetkik buyurunuz. Sevr ahidnamesinde bu iki ada için muhtariyet 
istemiyordu. Biz bugün Kastamonu vüâyetini nasü idare eder isek, bu iki adayı da öyle ida
re edecektik. Fakat bugün zaferimizin neticesi olarak bize verildiği beyan olunan bu iki ada 
için bize muhtariyet teklif ediyorlar ve kabul de ediliyor bu, efendiler. Şimdi zâtı âlileri muz-
mahil zamanımızda verilen ahidname ile muzaffer zamanımızda verilen ahitname münde-
recatını lütfen mukayese ediniz ve Hey'eti Murahhasamız ile Hey'eti Vekilemizin muvaffaki
yetini bununla anlarsınız. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bravo Sırrı Bey. 

SIRRI BEY (Devamla) —Bize verilen ahitnamenin 16 ncı maddesinde sarahaten şöyle 
bir fıkra vardır : "Bu arazi ve cezireler üzerinde ilhak ve istiklâl veya herhangi bir şekli ida
re hakkında istihdaf edilen ve edilecek olan bütün mukarreratı kabul ve tasdik eder." Ber
lin Konferansında bizden ayrılan memleketler için gösterilen hududumuz çizildikten soma, 
işte müstakil Bulgaristan, işte Bosna - Hersek. Bundan ibarettir dendi ve itiyadı düveli ica-
bınca bakiye kalan aksamın bize ait olduğu teslim edildi. Binaenaleyh Bulgaristan, Bosna 
veyahut daha başka bir yerde o ahitnamede memleketlerin hududu haricinde her ne varsa 
bir toprak parçası, bir taş parçası varsa, mesela Adakale, bu şeydendir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yemen de gidiyor bu maddede... 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu mes'elede ise düveli mütelife makes vaziyetiyle dedilerki, 
şu şu hudut ile muayyen olan memleketler Türkiye'nin olacak ve onun harcinde kalacak 
memleketler üzerindeki hakkı hâkimiyetten feragat edecektir. O halde, şayet zikri unutul
muş bir kaya parçası varsa o da bizim aleyhimize tefsir edilmiş olacak ve biz onu şimdiden 
kabul edeceğiz. Gönlüm isterdi ki izürarî olarak ve eğer misakı millî mefadile kabili telif gö
rülüyorsa densin ki; bu adalar filana verilmiştir. Onun haricinde kalan Türkiye'nindir de
melidirler. Devletler böyle muahede yaparlardı, hiçbir vakit geri ayrılmış parçalar mülhak 
olarak idare edilemez. Ana memlekete mülhak olarak ilhak ediyor. İşte ahitler, milletlera
rasında tanzim ve teati olunan ahitnamelere mugayir olarak, bu madde maalesef kabul 
edilmiştir ve sarahatına binaen, sarahatma rağmen Hey'eti Vekilemiz dahi telâkkii bil ka
bul etmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Hey'eti Reisi) (Sivas) — Etmemiştir. Etmemiştir. 
Endişe etme. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Öyle ise projeyi görelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Yoktur projede. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu arazi ve cezireler üzerinde ilhak ve istiklâl herhangi bir şek
li idare hakkında ittihaz edilmiş ve edilecek kararları tasdik edecektir, diyor. Bu nedir? Biz
den ayrılan memleketlerdir. O halde bizden ayrılan memleketlerimiz için hasımlarımız her 
ne karar ittihaz etmiş ise onu kabul etmiş olacağız. Meselâ, yarın diyecek ki ben Irak'ı il
hak ettim; Fransa, ben Suriye'yi ilhak ettim; İngiltere Mısır benim himayemdedir. Cenubi 
Kürdistan bir hükümet denildiği zaman, biz münakaşasına bile girmeye bakmaksızın, der-
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hal onu bu muahhede İse şimdiden tasdik etmiş oluyoruz ve misakı millî ahkâmım sunun
la biz de iptal etmiş oluyoruz ve biz bizden ayrılan garp memalikinin mukadderatını bendi 
ahalisinin reyine terk etmiş idik. Gönlüm isterdi ki bura bu ahitname tanzim edilirken 
Hey'eti Murahhasamız ve onunla beraber bu ahitnameyi tetkik eden Hey'eti Vekilemiz de
sin ki, bizden ayrılan memleketlerin hâkimiyetim sekenei mahalliyenin lehine terk ettik. İş
te o vakit biz misakı millimizin mefadine muvafık hareket etmiş olurduk. Bunu yapmayışı 
o kıtaatı, o milyonlarca Müslümam Hıristiyan eserati altına vermiş oluyoruz ve o da bizim 
elimizle oluyor. Hem bu kadar Müslümamn kanma giriyoruz ve hem de misakı millimizin 
mefadını öldürmüş oluyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Hem buna hakkımız da yoktur yani. 

SIRRI BEY (Devamla) —Arkadaşlar, bir an için düşünelim ki, son bir çok Hıristiyan 
hükümetleri taazzuv etmiştir. Avrupamn muazzam devletleri ellerinden gelen gayretleri 
yapmışlardır. Tek Hıristiyanlar Müslüman hâkimiyetinden kurtulsunlar diye. O devirlerde 
zaten mevcut olan, zaten mutaazzıf olan İslâm hükümetleri bilakis esaret altına almaya 
çalışmışlardır. Bilâkis İslam hâkimiyetlerini imhaya çalışmışlardır. Yeni vücut bulmak is
teyen kütlelerini "Manda" vesilesiyle himayeye, yani kendi ellerine almaya çalışmışlardır. 
Binaenaleyh bunların gayesi milletleri taazzuv ettirmek değil, onlara cismi siyasi vermek ve 
bilakis taazzuv etmiş Müslüman hükümetlerini tahtı esarete almaya alışmışlardır. Biz
de, maalesef şu kararımızla, kabul edeceğimiz şu madde ile onları takviye ediyoruz, teshil 

ediyoruz ve biz de zımnen diyoruz ki, Müslümanlar kendi başlarına hükümet teşkil ede
mezler, İslâmlar ancak vesayeti düveliye ile yaşayabilir. Medeniyeti İslâmiye o istidadı haiz 
değildir, ki bir kitlei islâmiye kendi basma idarei hükümet edebilsin. Bunu demiş oluyoruz. 
Âlemi medeniyete bunu senet olarak vermiş oluyoruz. Bunun vehametini düşünmek bize 
ait olmuyor ve biz bunun müsebbibi oluyoruz. Nasıl olur ki bu ahitname böyle müttefikan 
Hey'eti Murahhasamız ve Hey'eti Vekilemiz tarafından kabul ediliyor ve berayı tasdik bura
ya geliyor? Ben anlamıyorum. Eğer bize bu ahitname ile tasdik ettirilmesi iktiza eden İslâm 
hükümetlerinin esareti ve bizden ayrılacak olan milletler üzerinde taazzuv eden İslâm hü
kümetlerine istiklâl verilmemesi hakkındaki esbab ilmî surette, uhude müstenit bir suret
te orta bir tez suretinde olarak ortaya atılmış olsa idi, bunu bir İslâm tezi olarak meydana 
koymuş olsa idik, zan ederimki hey'eti murahhasamız etrafında kendisine müzahir olarak 
candan pek çok İslâm kuvvetleri bulurdu ve bütün âlemi İslâm galeyan ederdi ve bu gale
yanı umumi sırasında, hiç şüphe etmezdim ki, muvaffakiyet muhakkak idi. Avrupamn za
hiri olsun, hakperest bir kısımları, muharrirleri vardır. Onlara denebilirdi ki; siz daima hı-
ristiyanların mı taazzuvuna hizmet ediyorsunuz? İşte kendi kendisini idareye muktedir bir 
takım İslâm hükümetleri meydana çıkmıştır. Onların tekemmülüne yardım etmiyorsunuz 
da, daha doğmadan öldürmek istiyorsunuz demiş olsa idi, belki Hıristiyanlığın hakperest 
kısmı, zahiren olsun, riayet ederlerdi ve bunu kazanırdık ve bundan dolayı kendilerine tas
dik edilmek için sunulan madde, hiç olmazsa, iptal olunurdu. 

Şimdi bahşiş olarak verilen memleketlerden birisi de Kıbrıs Adaşıdır. (Ha, bravo sesle
ri) Kıbrıs'ın mevkii siyasisini benden daha ziyade Adana mebusları, Silifke mebusları tak
dir ederler. Birbirinin nefesini işitecek kadar yalandır. Yani bu memleketin ehemmiyeti si-
yasiyesini tarife lüzum görmüyorum, onları işhad ediyorum. (Bravo sesleri) Bu memleket 
ahalisini, ki sekenesinin de dörtte birisini Müslüman teşkil eder. Azlığına, vatandaşlarının 
Rumlar gibi seffâk, gaddar bir kavim olduğuna, hâkimlerinin İngilizler gibi sibâ bir kavim 
olduğuna bakmaksızın Anadolu harekâtı milliye sine işitirâk etmiş kerraren bu hükümetin 
mazharı takdiri olmuşlardır. Bu ada verilirken, vatanın selâmeti namına kurban edilirken, 
hiç olmazsa, sekene İslâmiyenin hukukunu temin edecek bir madde konulmak yok mu idi? 
A, mübarek adamlar, hiç olmazsa oradaki Müslümanların da hukuku beşer dahilinde hak-
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ka malikiyetini, hükümetin onlar üzerinde keyfemayeşa bir surette hareket edememeleri 
için bir madde, bir kayıt koymak yok mudur? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Misaki Milliye de mugayirdir bu hareket... 

SIRRI BEY (Devamla) — Haydi oradaki Müslümanları düşünmeyelim, akalli kalildir. 
Elimizle esarete mahkûm ettiğimiz Müslümamn yanında (40) bin Müslüman daha feda ol
sun, bu memleketin selâmeti namına. Fakat yine bu memleketin selâmeti namına bir ka
yıt vardı ki unutulmuş. O da bu adanın üçüncü bir devlete hibe.irae, veya hiçbir surede ve
rilemeyeceği hakkında bir kayıt konulmalı idi, yedi adalar gibi, Korfo; Yaku, Ayamu, adala
rı gibi adaları nasıl bizden alarak Yunana vermişlerse, bu adamızı da bizden alarak Yuna
na verememesini temin etmek lâzımdır. Bunun da hukuku düvelde geçmişi vardır. Bunun 
da hukuku düvelde emsali vardır, ki bir hükümete bir arazi, bir kıta verildiği zaman; sen 
bunu başka hükümete veremezsin, gibi bir kayıt konması; o hükümetin ahden orada bu
lunması mevcuttu. Maalesef hey'eti murahhasamız bunu dahi görmemiştir. Bunu dahi te-
tabbua lüzum görmemiştir. Ey Müslümanlar, bundan dolayı Kıbrıs adasmdaki Müslüman 
kardeşlerimiz küffar elinde yanıp kalmıştır. 

Tetkik sırası 25 inci maddeye gelmiştir. Bunun neye mütedair olduğunu sarahaten an
lamak için - rica ederim - aynen okuyacağız. Kitaplarınızı açınız "Türkiye Hükümeti veya 
Türkiye memuriyni tarafından Türk arazisi haricinde işbu muahhedeye vazıülimza hükû-
matın tahtı hâkimiyetinde veya himayesinde kâin arazide bulunan tcb'a..." İkinci fıkrasını 
sonra okuyacağım. Üzerinde kuvvet ve hakkı kaza istimal edilmeyecektir. Hiç olur mu? Dü
şündüğümüz zaman bir devlet; "Sen öteki devletin teb'ası üzerinde hakkı kaza iddia etme
yeceksin" diyor. Ne kadar haşiv bir madde... Fakat öyle değildir. Bunun tahtında mütees
sir gayet mühim bir madde vardır. Müslümanlık. Burada diyorlar ki siz Türkler başka hü
kümet tab'asından olan Müslümanların üzerinde hakkı kaza iddia etmeyeceksiniz. Bu da 
yoktur. Hükümetin hakkı kazası da yoktur. Denmek istenilen şey, makamı hilâfetin bütün 
Müslümanlar üzerinde şer'an müeyyet olan "şer"'i tabiri nedir? Hocalar siz söyleyin" dinle
mek... (Hakkı kaza sesleri) Hakkı kazasından feragat olunmuştur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bilâ müdafaa kabul olunmuştur. Hey'eti murahhasamız 
tarafından. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Nedir anlayalım... 
SIRRI BEY (Devamla) — İşte efendiler; ecnebilerin, hasımlarımızın bizden istedikleri 

maddenin birisi de budur. O maddedeki, maalesef hem Hey'eti Murahhasamız tarafından 
hem Hey'eti Vekilemiz tarafından kabul edilmiş ve kabul edilmek için bize getirilmiştir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bravo, bravo; yaşasm Hükümet... 
SIRRI BEY (Devamla) — Maddenin ikinci fıkrası; Türkiye'den nez edilen arazi ahalisi 

üzerinde siyasî, adlî ve idarî hususatta herhangi bir sebebe müstenit olursa olsun, hiç bir 
kuvvet ve hakkı kaza istimal edilemeyecektir. Evet bizden ayrıldıktan soma zaten biz de
meyiz ki, üzerinde hukuku hükümranımız vardır ve bunu hangi hükümet söylemiştir? Fa
kat efendiler; bunun tahtında müstedir olan yine Müslümanlıktır. Efendiler bu madde ile 
halifenin ve hilafetin âlemi İslâm üzerindeki rabıtasını kesmek istiyorlar. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yani açık söyle, hilafetin Müslümanlar üzerinde hukuku 
olmadığım Hey'eti Murahhasamız iddia mı ediyorlar? 

REİS — Sözünüzü geri alın Salâhattin Bey. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Açık söyleyeceğim. Hey'eti Murahhasamız ve Hey'eti Ve
kile Meclisi Âlinin kabul ettiği bir kararın hilafında hareket etmiştir. Nereye gittiğimizi gö
relim. 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kararı mezkûr denmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu madde ile alâkası yoktur. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu madde ile Hıristiyanlık âlemi rabıtai İslâmiyeyi kesmek, 
mahvetmek istiyor. Bizim Hey'eti Murahhasamız ve Hey'eti Vekilemiz de - Nakarat olarak 
söyleyeceğim - bunu tasvip ederek, kabul ediyorlar. Fakat acaba bunu tasdik ettirmekte ne 
faide vardır? Eğer bu hükümet hilafetin hukukunu da müdafaa etmeyi vazife edinmiş ise, 
maddi mevat gibi bundan da feragat edebilir mi? Halife ve hilafeti kendisine mal ediyorsa 
onun hukukundan da feragat etmeyi kendi salâhiyeti cümlesinden görebilir mi? Meclisi Âli, 
bir kararı ile ahkâmı şer'iyeyi tahdit edebilir mi? (Hayır sesleri) Edemez. O halde, bu mad
deyi kabul etmek de salâhiyeti haricinde kalır. Fuzuli hareket edilmiş olur. Eğer halife 
umum İislâm âlemine şâmil olabiliyor, Bosna'ya nispeti, Basra'ya nispeti, Şam'a nispeti ne 
ise, Ankara'ya nispeti de odur; denecek olursa bu noktai nazardan hakkımız yoktur. Çün
kü hilafet üzerinde başkasının hakkı yoktur. O halde hak yalnız halifenindir, makamı hila
fetindir. Biz ne hakla, o hakkı onun namına izafeten, güya onun tarafından vekâlet veril
miş gibi, âlemi Hıristiyaniyete karşı bundan feragat edelim. Bu, niçin Hey'eti Murahhasa
mız tarafından ve ona muzaheret eden Hey'eti Vekile tarafından kabul edilmiştir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Hey'eti Reisi) (Sivas) — Çünkü, dediğiniz yoktur. 

SIRRI BEY (Devamla) — Eğer daha asrî gözükmek için bu nıkata ehemmiyet vermemek 
lâzım geldiyse, onu bilmem. Yani feda edilecek bir nokta değildir. Asrî görünmek emeline 
karşı bu nokta feda edilecek bir nokta değildir. Ben bu âciz arkadaşınız, bu maddenüı kül
liyen kaldırılmasını istiyorum. Ne yapayım ki Müslüman doğdum ve Muhammed'i Peygam
ber tanıdım ve babam da bana o terbiyeyi vermiştir. 

Şimdi mühim noktalardan birisine, - Gerçi hepsi de birbirinden daha mühim - can ala
cak bir noktaya daha geldim. O da Çanakkale Boğazında bilmem. Avustralya adasından 
gelmiş bir kolordu namına verilen "Anzak" arazisi denilen bir kıt'ai arzın İngilizlere verilme
sidir. Gerçi salâhiyettar bir vazı ile ve cidden mümtaz bir erkânı harp sıfatiyle Baş Murah
hasımız, bunun ehemmiyeti olmadığım söylediler.Fakat ben de İngiliz siyasetinin ananevi 
iblisâne hareketlerini, müsaadeleriyle, kendilerine izah edeyim. İngiliz, şöyle haritayı göz 
önüne getirdiğiniz zaman bütün kapuları, geçitleri zaptetmiş olduklarım görürsünüz. 
Fas'ın yukarısından Sebte ile Bahti sefidi, Bahri muhite bağlayan Sebte boğazından Cebe-
lüttarık, Bahri Umman'da Babülmendeb, Aden, Macellan, Amerika'nın cenubunda hücra, 
in yok cin yok mahallerde İngilizlerin hâkimiyeti var. Malaka şibih ceziresinin her nerede 
geçit yerleri varsa, orası İngiliz elinde idi. Yalnız bir nokta kalmıştır. O da Çanakkale Boğa
zı. Eğer İngiltere Çanakkale Boğazmdan böyle bir dört kilometre almak için bir harbi umu
mî ihdası lâzım gelirse, İngiltere bunun uğrunda beş yüz milyon lira sarf edebilir. 

İngiltere hükümeti burayı kazanmakla harbi umumiyeyi kazanmış olmakla iftihar ede
bilir. Bu onun gayesinden birisi idi. Ufak bir mukayese yapalım. Bahri Sefit üzerinde İngi
liz Hâkimiyetini bir sübap gibi tufan Bahri Sefit'teki Septe boğazındaki Cebelüttank boğa
zı efendiler, bilir misiniz Çanakkale de İngilizlere verdiğimiz araziye nispetle ne kadar kü
çüktür. Yedi misli sekiz misli küçüktür. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Adedi de söyle. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu kadar Çanakkale'de İngilizlere hibe ettiğimiz arazinin se
kizde biri nispetinde Septe boğazmda Cebelüttarık namiyle söylenen yerdeki tahkimat, İn
gilizlere Bahri Sefit'teki hâkimiyeti vermiştir. 

Şimdi düşünelim; İngilizler orada yaptıkları tahkimatı burada yapacak olursa İngilizler 
şarkta ne olacak, kime hükümet edecekler? Onun tethişi elinde bulunan millet için hakkı 
hayat var mıdır? Bunu düşününüz. Denecek ki burası hiç bir maksadı askeri ile istimal 
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edilmeyecektir. Hatırınızda mı, Batum limanı da doksan üçte hiç bir maksadı askeri ile is
timal edilmemek üzere Rusya'ya verilmişti. Rusya onu harp limanı haline kalbettiği zaman 
hukukî değildir; sen oradan çekil; ahitname mucibince sen burasını tüccar limanı yapacak
tın, harp limanı yapmayacaktın, diyebildik mi? (Hayır sesleri) Bu zamanın takdir edeceği 
bir mes'eledir. Tek oraya bir İngiliz ayağı basmamasına gayret edelim, yoksa soma, on se
ne soma, yirmi sene sonra buraya yazacağımız mezarlık bekçisinden başka bir şey bulun
mayacaktır. Koyacağımız kayıt bütün oradaki İngiliz hâkimiyeti tezelzüle uğranmaz ve bu
günde İngilizlerin bastığı dakikadan itibaren, İngiliz hâkimiyeti başladı demektir ve günden 
güne takviyet bulur. İngiliz siyaseti seyri tabiîsini böyle alettetriç tatbik ederek tekâmülü
nü bulur. Orasıda da Cebelüttarık olur, gafletimiz olur, bunu takdir edemeyişimiz. Arka
daşlar buna şimdiden muhalefet etmek lâzımdır. Arazi mes'elesi hakkındaki mülâhazatım 
bitmiştir. Şimdi tamirat cihetine gelelim. İstilaya uğrayan memleketlerimizin ne kadar ha
rap olduğunu söylemeye lüzum yoktur. Her mağlup devlete bir tahrip ve tamir masrafı tah
mil edilmek lâzımdır. Bunun için Yunanistan'a da usulen tahrip, bir tamir masrafı tahmil 
edilmek lâzım gelir, öyle bir mağlup devletki kendi müstevlidir. Kendi toprağında mağlup 
olmuş değildir. Bizim toprağımızda mağlup olmuştur. Bunun cezası iki kattır, hukuku dü
vel mucibince cezası iki kattır. Eğer biz Yunanistan arazisinde onu mağlup ve memleketini 
harap etse idik, o zaman başka bir hesap üzerine yürütülürdü. Fakat onun bizim memle
ketimize gelip de mağlup olması, mağlubiyet cezası olarak verilecek tazminatın iki misil ol
masını istilzam eder. Bunun tarihte emsali vardır. Biz buna mukabil on para alamıyoruz. 
Gerçi bu nokta da müdafaa edilmiştir. Fakat, bugünkü siyasetimizde muvaffak olamaya
caktır. Çünkü diyemediler ki hükûmatı mütelifeye; efendiler, bizi Yunanla yine karşılaştı
rıyorsunuz. Yunan bir eşkiya idi, bir jandarma müfrezesi idi. Bir eşkiya üzerine jandarma 
müfrezesi yollarsın, jandarma müfrezesi mağlup olur, onu yollayan hükümet müteessir 
olur. Bunlar jandarma müfrezesi idi ve onlarm kumandanları kuvayı mü telife idi. Kuvayı 
mütelife İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar. Başka noktai nazardan ne gibi bir tazminat teah-
hüt ettirmek istiyorlarsa, ve nasıl para istiyorlarsa, ona mukabil bunu yollayan sizlersiniz, 
bunları mağlup ettik, siz ödeyeceksiniz. Binaenaleyh sizden istediklerinizi takas edin ve faz
lasını bize veriniz demek lâzım gelirdi. Bunu söylemediler. Malî ve iktisadî mütehassısları
na terk ederek, insaf göstermek isterim. Bu hususta daha derin söz söyle ^eyeceğim için 
sizi tasdi etmek istemem. Müttehassıslardan rica ederim ki bu husustaki mütalâatını alel-
takdir beyan etsinler. İşte benim hulasa! itikadım. Bu kitapla ne kadar tashih ediliyorsa 
edilsin elde edilen neticei, şiarı diynisini gaip etmiş, şiarı diynisi terk etmiş; tebea namı al
tında Hıristiyanların taazzuv siyasetinf kabul etmiş bazı uhudu istiklali teahhüt edilmiş ve 
fakat istikbali tehlike altında malen zaif bir Türkiye. İşte bize verilen ahitname ancak mem
leketi bu halde gösterir efendiler. Başka vasfı yoktur. Allah beni... 

OSMAN BEY (Kayseri) — Bir zait işareti çek üzerine. 
SIRRI BEY (Devamla) — Allah beni böyle ahitnameye muvafakat etmekten esirgesin 

(Âmin sesleri) 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Sivas) — Ne yapdsm onu söylesin. 

SIRRI BEY (Devamla) — Neticeye geldim. Hey'eti Vekilemizin isticali veçhile, alelacele 
bu ahitnameyi, bu sulhu imzaya muvafakat ettiğimiz takdirde kanunu mahsus mucibince 
vazifemiz bitmiş olacaktır ve bizde gideceğiz. Fakat nasıl gideceğiz? Müvekkillerimizin yü
züne nasıl çıkacağız? Bize, münderecatına riayet edeceğimizi yemin ile vaat ettiğimiz mi-
saki millî ahkâmını terk ederek gitmiş olacağız. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Kefaret veririz. 
SIRRI BEY (Devamla) — O halde bu ahitnamenin imzasına muvafakat ettikten soma, 

en karip zamanda Meclisin vazıfei tarihisi hitam bularak şekli mahsusunda, şekli kanuni-
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sinde hitam bularak gitmekliğimiz lâzım gelecek. Fakat bu şekilde gitmemek için bir çare 
arkadaşlar, gitmemek için, müekkillerimizin ve halkın karşısına mes'ul ve mücrim bir va
ziyette gitmemek için, bir çare vardır. Onu şimdi söyleyeyim. Onlara sarahaten demeliyiz, 
ki : Ey muhterem millet, bizi şu maksat için intihap ederek buraya gönderdiniz ve biz eli
mizden geldiği kadar sizin kanınızı akıttık, çeşme suları gibi milletin kanı aktı ve buna mu
kabil hakikaten semalara kadar âbideler dikmeye lâyık zaferler meydana getirdik. Buna 
şüphe yok. Fakat, siyasî cihetini idareye kafamız müsaade etmiyor. Zorla değil ya. (Bravo) 
Bunun siyasî cihetini idare etmek harp sahasında husule getirdiğiniz zaferin şaniyle mü
nasip bir şey vücude getirmeye, kafamız kifayet etmiyor. Eğer bu kifayetsizliğe - bunu nef
sime izafe ederek söylüyorum - sana verdiğim ahitten hanis olarak, senin esaretini tasdik 
etmek, senin kardeşlerini Hıristiyanlığın esaretine vermek için bunu imza etmiş olsaydım, 
sana hiyanet etmiş olacaktım. İşte bu dakikada aczimi anlamıyorum. Aczimi itiraf ediyo
rum. Sana hiyanet edemem. Onun için sen gel. İşte mes'elenin safahatı. Bu safahata göre 
bir karar vermek için tekrar ikinci bir surette reyini göster. (Bravo, alkışlar) (Yeni intihap 
sesleri) Reyini göster. Eğer daha evvel beni yeminimle bağladığın misakı milliden fedakâr
lık etmek zamanı gelmiş ise, onu ahit ile sana bağlanmayan ikinci bir Meclis yapsm deme
liyiz. (Kendi reyimizle olamaz, olur sadaları) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Hâkimiyeti milliyenin manası budur. 
HİLMİ BEY (Bolu) — Yemin eden millet yalnız ben değilim. 
REİS — Siz yalnız kaldmız Hilmi Bey, (Gürültüler) rica ederim dinleyelim. 
SIRRI BEY (Devamla) — Arkadaşlar, işte bunu böyle söylemeliyiz. Milleti ahvalden ha

berdar etmeliyiz. Şeraiti cedide dairesinde intihabat yapılsın ve burada bir Meclis teşekkül 
etsin. Eğer bu fedakârlıkları da yapamazsak... Efendiler yaparız. (Hay hay sesleri) 

REFİK BEY (Konya) — İkmali namus ve şereftir. Yaparız, fedakârlık değil mi yaparız. 
SIRRI BEY (Devamla) — Aradaki fark nedir? Bir ay daha burada fazla oturmak için, bir 

ay sonra milletin karşısına mücrim olarak çıkmaya yüzünüz varsa... 
HAMDİ BEY — Katiyen. 
HÜSEYİNA RAUF BEY (İcra Veküleri Heyeti Reisi) (Sivas) — Muhterem arkadaşlar... 
ABİDİN BEY (Niğde) — Efendim, biz söyleyeceğiz. Siz soma söyleyiniz. 
REİS — Hayır efendim. Nizamname Dahili var. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, vaziyeti umumiyeyi bir levha halinde He

yeti Âlinize arz ettikten soma, kıymettar arkadaşlardan bazıları bu nukati nazar üzerinde 
Hükümeti ve Heyeti Murahhasayı, hakkı sarihleri olarak, tenkit buyurdular, tenkidati ke
mali hürmetle dinledik ve bu tenkidata cevap vermeyi müzakerenin sürat ve selameti nok-
tai nazarınadan lüzumlu görüyorum. Bazı hususat, hiç olmayan zeminler üzerine istinat 
etmiştir. Bunun anlaşılması, bundan soma söz söyleyecek arkadaşların sözlerinde daha 
musib tenkidati teminen lüzumludur. 

Hüseyin Avni Bey ilk söz söyleyen refikimizdir. Mümkün olduğu kadar kısa söyleyece
ğim. Avni Bey Sakarya Muharebesindeki milletin azim ve celâletiyle, bugünkü hükümetin 
ve Heyeti Murahhasamn zaafını mukayese buyurdular. Dedüerki; ey efendiler nerede o ku
mandanlar, nerede o azmi celâdet. Şunu teminen arz ederim ki ve iftiharla arz ederim ki ve 
iftiharla kalbim dolu olduğu halde arz ederim ki; o kumandanlar var, orada daha müceh
hez ve daha kuvvetli ve muallem olarak bugün emrinize amade kumandanlardır. (Var ol
sunlar sesleri) Onlarda hiç bir şey olmamıştır. Salabetleriyle, metanetleriyle her şeyleriyle 
mücehhez ve emrinize müheyyadır. Onun için endişe buyurmayın. 

Bu zaaf nedendir? Dediler. Efendiler gayri mesul olarak ve bir Rauf olarak bugün de
rim ki, gâvurlara kötek lâzımdır. Kötekle hakkımızı takdir ederler. Sözle bunlar alınmaz. 
Ben de aynı kanaatteyim. Hemen harp edelim ve bir tek kalıncaya kadar uğraşalım ve hak-
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kımızı alalım. Fakat sizin itimadınıza mazhar ve milletin müntehap bir mebusu olarak hü
kümetin makinesindeki o evzai tahlil edince, harbi kabul etmeden, evvel, o kahramanları
mız her türlü cihaz ile mücehhez oldukları halde, Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın tekrar 
söyledikleri gibi, yeni bir kapı açıp sulhu harp yapmaktan istihsal etmek imkânım bir da
ha tekrar etmek ve bu şekilde bir muahhede projesiyle karşılarına çıkıp ve onlara reddet
tirdikten soma, tekmil imanımızla işe sarılmak menfaati memleket ve din noktai nazarın
dan lâzım ve vaciptir efendiler. Yoksa, şahsan hiç birinizden geri değilim. Fakat, Musul'un 
memleketimizden gitmesi bir Türklük, bir Kürtlük çıkması vatanı mahveder. Buna kaniim. 
Fakat, bunun yolu vardır, erkânı vardır, zamanı vardır. Bunu her işte muhakeme edince, 
Heyeti Vekileniz ve Heyeti Murahhasanız beraber bu arz ettiğim şekli bir daha tecrübeye 
girmek istemiştir, bilâ garaz, bilâ ivaz. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Mencerrebül mücerrep. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hüseyin Avni Bey arkadaşımızın sözlerine cevap ve
receğim. Gemiler durdukça emniyet nerede. Marmara'nın, İstanbul'un emniyeti nerede bu
yurdular. Arkadaşlar tekrar ediyorum biliyorsunuz ki burada aleni celselerde beyanatımla 
ne kadar sert ve yüksek metalebat dermeyan etmiştim. Murahhaslarımız da aynı esasat 
üzerinde metalebatta bulundular. Bugünkü istihsal edilen şerait âzamidir. Tekrar ediyo
rum, bir bahriye talebesi olarak kaniim efendi arkadaşlarım, kardeşlerim. Boğazların em
niyeti, açıklığı kapalılığı ile midir? Bunu asker arkadaşlarıma soruyorum, size soruyorum, 
balan tarihi işhat ederek söylüyorum. İstanbul'un emniyet ve selâmeti boğazlar kapalı 
olunca vaki midir? Hak ve hakikatler üzerinde görüşeceğiz. Tarih üzerinde görüşeceğiz 
efendiler. Biz boğazlarda kavga ettiğimiz zamanlar ya İngilizlerin Karadeniz'e girmesine ma
ni olmak veyahut Karadeniz'deki herhangi bir devletin Akdenize çıkmasına mani olmak 
için kavga etmişizdir. Kendimizden başkası için harp etmişizdir ve hakikaten çeşmeden kan 
akar gibi Türk kam akıtmışızdır. Fakat düşmanlar İstanbul'u almayı istihdaf ettikleri za
man tıkır tıkır gelmişler ve İstanbul'u tehdit etmişlerdir. Boğazdan geçmemek şartiyle, Bo
ğazdan geçen bir donanma, ki Napolyon muharebatı zamamııda bir Kurban Bayramı saba
hı girmiştir. Muhafızlar namazda iken girmiştir ve Marmara denizinde duramamıştır, firar 
etmiş, dışarı çıkmıştır. Bu hakayiki tarihiye ve askeriyeyi nazarı ailelerine arz etmekle bo
ğazlar açılınca mı İstanbul tehlikede, kapanınca mı İstanbul tehlikede olduğunu mukaye
se edebilmek için bir zemin ve zaman verebilmiş oluruz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Konuşuruz. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Konuşuruz, ilmî konuşuruz, askerî konuşuruz, ta

rihî konuşuruz, istediğiniz kadar konuşuruz. Çünkü arz ettiğim gibi, talebesi olarak çok ça-
lışmışımdır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Kara muharebesi... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kara muharebesi haklonda beyan mütalâa etmiyo
rum. Boğaz ve Marmara denizidir. Haritaya balonca deniz olduğu görülür. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Trakya ile İstanbul'un emniyeti onunla kaim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hüseyin Avni Bey arkadaşımız Musul'u vermeyelim 
buyurdular. Efendiler verelim diyen yok. Heyeti Murahhasanız da Heyeti Vekileniz de hiç 
şüphe yok, hep arkadaşlarımız arasında bir kişi verelim diyen yok. Mutlaka alalım diyoruz. 
Eşkâli tadat ettim. Bunun gayri şimdiden heyeti âliyenizce kat'i bir karar ittihazı lâzım de
mek olur. Hüseyin Avni Bey arkadaşım tenkidatına hürmetkârane cevabım bunlardır. Çün
kü nezih bir tenkitte bulunmuştu. Yalnız Mudanya Konferansına ait bir meselede, zanne
derim, Hüseyin Avni Beye ait değildir. Af ederler. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ona rüfailler karışır. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hafız Mehmet Bey arkadaşımıza hakikaten kendile
rine has ilmî, adlî beyanatlariyle tenkit buyurdular ve neticede dediler ki, hükümet gittiği 
yolu bilmiyor ve zannederim hukuki konuşmak istediler ve teşkilâtlara girmek istediler. 
Bugün sulhu konuşuyoruz, teşkilâtı konuşmuyoruz. Onun için esasda müşterek olduğu
muza kaniim. Teşekkül üzerinde konuştular, bunun zamanını görmüyorum. Şeref Bey ar
kadaşımızın hârraşedar tenkidatına cevaben şu nikatı arz etmek ister ve her şeyden evvel 
heyeti aliyenize karşı bu noktada terbiye etmek zarureti vicdaniyesini hissediyorum. Mu
danya Konferansından bahsederken ben Reis Beyden söz istemiştim. Şeref Bey bu söz is
tememe karşı, "Ben ne tehdit ne tenkit ve ne de tahvif karşısında serfüru etmeyen insanım" 
dedi ve yanlış telâkki etti. Bu gayri varittir efendiler. Benim Reis Paşadan söz istememe ma
hal yoktu. 

Bunu ifade ettikten soma, Karaağaç istasyonu meselesinde şüphemiz tekmil Türki
ye'nin ve betahsis Edirne'nin Mebusu olarak, kalbi yanmak zaruretinde olduğunu takdir et
tik. Fakat Karaağaç'ı kurtarmak Garbi Trakya'da vaz'ı mahsus vermek için, Sırplarla anlaş
mada, bir seneden beri hükümette tekâsül etti, kusur etti; anlaşsa idi. Selanik limanını 
Sırplara verirdik. Karaağaç bizde kalırdı. Maalesef, bu ifadeye iştirak edemiyoruz. Kimin 
malım kime veriyoruz? Ne üzerinde pazarlık ediyoruz? Yok. 

Sırplarla anlaşmamak noktasma gelince : Efendiler, Sırplarla anlaşmak noktasına o 
kadar ehemmiyet verilmiştir ki, Sırpların, Heyeti Âlin izce malum olan hakikaten buraya bir 
memuru mahsusu da gelmiş ve mümessil mübadelesinde konuşuldu. Fakat teşebbüsatı-
mız, takibatımız hatta tarafımızdan bazı nikat düşünüldüğü halde, bizim için muzır bir şe
kil aldı ve sarfı nazar ettik. Çünkü; hakiki ve ciddi arzuları olmadığını iman ettik. Siyaseti
mizi hercümerç edecek bir tuzağa düşeceğimizi gördük. Fazla izahat vermeme müsaade bu
yurunuz, söylemiyeceğim. Fakat Şeref Bey arkadaşımız bu har beyanatından soma buyur
dular ki : "Arazi meselesi değildir. Mesele hür, müstakil, her milletle müsavi yaşamak me
selesidir. Bunu hükümet temin ediyor mu? Benden kucak kucak itimat olsun" (Hepimiz
den sadaları) Zaten onu bekliyoruz. Demek ki. Şeref Bey vaziyeti ameliy görüyor. Fakat Şe
ref Beye bu noktada biz iştirak etmiyoruz. Biz Musul meselesini işte o hür, müstakil ve her
kes kadar müsavi yaşamak hakkı olan miUetimizin hayat noktasında beraber olması nok
tasında görüyoruz. (O uymadı sadaları) Ben Şeref Beyefendiyi tehdit ediyor muyum? 

ŞEREF BEY (Edirne) — Ben Reis Paşadan söz istiyorum. 
REFİK BEY (Konya) — Rauf Bey darılmaz isen bir şey söyliyeceğim. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi arkadaşımız Sırrı 

Beyefendinin hakikaten madde madde tetkik ederek vaki olein kat'i ciddi, har, samimi ten
kidatına cevap vereceğim ve bu cevaplarımı istirham ederim biraz sabırla, lütfile, sükûn ile 
dinleyecek olursanız, Sırrı Beyefendi arkadaşımızın tenkidatrm yanlış noktadan yaptığına 
ekseriyetinizin kani olacaktır fikri bendenizde mevcuttur. Madde madde Sırrı Beyefendiye 
cevap fırsatını bulduğumdan dolayı, ben memleketin menafimin tahlili noktasından kendi
lerine teşekkür borçluyum. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bahtiyarım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sırrı Beyefendi buyurdular ki : İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Hariciye Vekilleri buraya geldiler, kürsüde dediler ki; bir makinenin başmda heye
ti murahhasamız, diğer makinenin bir ucunda da Heyeti Vekilemiz daima muhabere etti
ler. Soma da diyorlar ki; biz bu işi bilmiyormuşuz. Nasıl olur? Nasıl kabili teliftir? Parlak 
bir hitabedir. Ama esasata varır efendiler? Evet telinin bir ucunda biz, diğer ucunda heye
ti murahhasamız konuştuk. Muhabere müşkülâtını aleni celsede bu kürsüde cihana karşı 
feryat şeklinde ifade etmiştim. Son iki günlük bu muhaverenin sarih olmadığım da heyeti 

735 

TBMM KUTUPHANESI



celilenize arz etmiştim. Heyeti murahhasarmzm işaretindeki maksadı asliyi ifade ettim. Fa
kat katiyyetle ifade etmek için Bekir Sami Bey hakkında yapılan muhabereyi hatırlatarak, 
misal göstererek avdetlerinin tehiri lüzumunu arz etmiştim. İstima buyrulduktan sonra ka
rar vermenizi rica etmiştim. Yoksa hiç bir zaman muhabere etmedik demedim. Hiç bir za
man bildiğimiz bir şeyi bilmiyoruz, demedik vuzuh yoktur, vuzuhsuzluk üzerinde karar al
mak hatalı olur, dedim. Bunu temenni ettim. Heyeti murahhasamız teşrif etsin, konuşu
ruz. 

Sun Beyefendinin tenkitlerinin ikinci maddesi, Heyeti Vekilemiz son dakikada heyeti 
murahhasaların fikrine iştirak ettiler, etmese idiler. Efendiler heyeti murahhasamızm fikri
ne işitir âk, ademi iştirak tarzında vaziyeti tahlil etmek fikri âcizanemce doğru olamaz. Fi
kirlerin hangisinin menafii vatana ve milliyeye muvafık olduğunu tahlil etmek ensep tarik
tir. Bu fikir heyeti murahhasamızına olabilir, bu fikir Sırrı Beyin olabilir, bu fikir Hasan Be
yin olabilir. Fikirdir. Bu fikirlerin hangisi evkaftır diye tahlil etmek muvafıkı nasafet olur. 
Yoksa son dakikada heyeti murahhasamız fikir getirmiştir. Bunu atm diye kim teklif edi
yor, bilmiyorum. Malumatı getiren heyeti murahhasamızdır. Aylardan beri en sıkı temas 
yapan, en sıkı müzakereyi yapan onlardır. Her şeyi tecrübe eden arkadaşımızdır. Onların 
malûmatları ile her şeyimizi mezç ederek bu kanala girdik. Şu halde son dakikadaki fikre 
iştirak etmemek, bir cürüm olarak ad edilmemesi lüzumu, zannederim, anlaşdmıştır. Sırrı 
Beyefendinin üçüncü beyanı har ve şedittir. Tenkidi hükümeti bir şey ile itham etti. Sarih 
bir ithamla. Bu itham ise, hükümetin düveli itilafiye ile hali temasta olduğunu ve bunlar
dan yalanda bir karar alarak emri vaki üzerinde bulunduracağım sariha olarak ifade etti
ler. 

SIRRI BEY (İzmit) — Söylemedim. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Burada var. 

SIRRI BEY (İzmit) — Yanlış yazmışsınız. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Buna sebep olarak, yani mesnet olarak da, Adnan 

Beyin itilâf mümessilleri ile hali temasda bulunduğunu ifade buyurdular. Efendiler. Adnan 
Beyi, vazifei vataniye ile, hah temasta bulunsun diye gönderdik, hah gayri temasda bulun
sun diye değil. Arz edebüdim mi? Yani Adnan Beyin İstanbul'daki vazifesi ve memuriyeti İs
tanbul'da itilâf mümessilleri ile hali temasda bulunmaktır. Sizin Refet Paşa hakkındaki şe
dit tenkidatınız eğer Adnan Beyin hakkında da vaki olacaksa bilmiyorum. Fakat sarihtir. 
Hariciye Vekilinin İstanbul'da murahhasıdır. Vazifei asliyesi, vazifei vataniyesi, vazifei mil-
liyesi, vazifei dimyesi, itilâf mümessilleriyle temastır. Anlayacağını söyleyip, söyleneceği 
idare etmektir. Onun için bunu senet göstermek doğru değildir, zan ederim. Eğer hüküme
tin sizi iğfal ettiğine dair bir senet varsa, derhal cevabım vermeğe hazırım. Yoktur efendi
ler, yoktur. 

SIRRI BEY (İzmit) — Vardır. Adnan Bey şeraiti sulhiye konuşuyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurulursa, ispat etsinler efendim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, bu gibi şeyler senetle ispat olunamazsa, öyle 
kanaat vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kanaat ile olur mu efendim? Devleti emri vaki kar
şısında bulundurmak içtihat olur mu? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Emsali vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bir arkadaşım işaret buyurdu. Lâyıkiyle anladığımı 
bilmiyorum... Bilmem kimdir? Puankare bahis buyuruldu. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Puankare'den matbuat bahsediyor. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Çok istirham ederim. Matbuat Puankare'den bahis 
ediyorsa lisan katisile arz ederim. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Tekzib edelim efendim o halde. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tekzib edilmiştir efendim. Sırrı Bey arkadaşımızı 

"Garbı Trakya'da hükümetin ve heyeti murahhasanın kabul ettiği şekil Misakı milliye mu
gayirdir. Hangi salâhiyetle bunu yaptılar?" buyurdu. Efendiler; hangi salâhiyetle bunu yap
tılar buyuruyorlar. Efendiler bunu mükerreren arz ediyorum. Kuvvei natıkam da âcizdir. 
Fakat istima buyrulduğu takdirde anladığınıza kanaat etmem lâzımdır. Arkadaşlar, Hükü
met ve heyeti murahhasanızın kabul ettiği hiç bir şey yoktur, diye mükerreren arz ettim. 
Olmayınca nasıl olur da misakı milli haricinde iş yapmış oluruz? 

BASRİ BEY (Karesi) — Tensip ettiniz beğim. Tensip edilmiş kanaat vardır. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurun efendiler, tekrar sulha gitmek 

için bu esasat üzerinde sulha gideceğiz diyerek Heyeti Celilenize maruzatta bulunuyoruz. 
İçtihadımız için bizi asmak mı istiyorsunuz? Kanaat için bizi asmak mı istiyorsunuz? Ya
ni yaptığınız nedir? (Gürültüler) 

REİS — Ne söylüyorsunuz Salâhattin Bey? Müzakereyi ihlal ediyorsunuz. 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İhlâl etmiyorum, beğim, itiraz etmiyorum. Hiddetlenme

lerine mahal yoktur. Ortada bir şey yoktur. Kimse bir şey demiyor. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz, zâtı âliniz hazarı kalpağınıza 

aşağıya düşünceye kadar asabileşiyorsunuz. İnsanın kendi ahlâkidir ve doğuşudur. Bu iti
barla tenkit etmek, zan ederim, caiz olmaz. O itibarla boğazınız yırtılıncaya kadar bağırıyor
sunuz derseniz. Ben de, zâtı âlinize aramızdaki uhuvvete rağmen, söyliyorum; siz de ken
dinizi kayıp edinceye kadar bağırıyorsunuz. 

Sırrı Bey arkadaşımız Garbı Trakya'da ki Müslüman ekseriyetinin İstanbul ahalisi ile 
oradaki Rumlar m mübadele edilmemesindeki mantıki kafiyede ret etmiş olmak için, dedi
ler ki, haniya Garbı Trakya'da hicret olmayacaktı? Halbuki Garbı Trakya'dakiler Sturuma 
ile mübadele edilmek üzere hicrete tabidir. Haniye o perhiz, haniye o lahana turşusu dedi
ler, demek istediler. Efendiler Garbi Trakya ile Şarkî Trakya'yı - Belki Coğrafyada bendeniz 
cahilim - biz Balkan harbinden soma işitmeğe başladık. Garbi Trakya hududu neresidir? 
Struma mıdır? Bu coğrafiyunca tespit edilmeğe lâyık bir meseledir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Coğrafya mütehassısı olarak söyliyorum. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz o kadar mütehassıs değilim. O itibarla bu 

davada pek katiyetle ifade edilir bir şey olduğuna kanaatim vardır. 
Beşinci olarak buyurdular ki; millete karşı vazife ve mesuliyetiniz nazmı Itibare alınır

sa. Heyeti Vekilenin böyle düşünceleri olabiliyor. Fakat müsaade ederseniz ne demeli, ne 
yapmalı? Buna müsamaha edilirse Heyeti Vekile Mesuliyeti üzerinden atmış ve sizin omu-
zunuza yükletmiş oluyor. Bundan soma mesul sizsiniz. Heyeti Vekile bu yükü üzerinden 
atar, fakat kendisi de düştüğü zaman ar anızdadır ve mesuliyet, aynı derecede kendisine de 
müteveccihtir. Bundan başka plebisit Garbi Trakya'yı bu tarzda muameleyi düşünen ve ka
naat getiren ve teklif edecek olan Heyeti Vekile misaki milliyi çiğnemiş olmakla itham edil
di. Çok nezih ve çok şedit tenkitlerine karşı bendeniz de hürmetkar ana olarak - Emin ol
sunlar - hüvesi nüvesine maruzatta bulunuyorum. 

Efendiler, evvelce de bilvesile arz cüretinde bulundum ki, düşünmek, şekli hendesi de, 
çizgidir. Yapmak şekli handesi ile mikabdır. Mesele budur ve buna şahit olan birisi de Sır
rı Bey arkadaşımızın kendisidir. Sırrı Bey arkadaşımız esarette bulunduğum sırada heyeti 
murahhasa meyanında Londra'ya Konferansa gitmişlerdi. Derhatır buyurdular, Londra 
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konferansında, o zamanın icabatına göre, soyuyorum, siyaseten burada misaki milli, misa-
ki milli diye bağırırken, heyeti murahhasanız; tenkit etmiyorum,, tahlil etmiyorum heyetin 
şahıslarına hürmetkarım, riayetkarım; Garbi Trakya'da, Şarkı Trakya'da ve İzmir'de pilebi-
sit teklif ettiler. Derhatır buyurursunuz, kimseyi itham etmiyorum. Siyaset masa başmda 
akde tealluk etmedikçe, imzaya tealluk etmedikçe, hatta binnetice Meclisin tasvibine ikti
ran etmedikçe bir şey yoktur. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Fakat zâfa düşer. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Telakkiye tabidir. Her şeyin mahaziri de vardır. Fe-
vaidi de vardır. Nispidir. Mukayese edersiniz. Faidesi varsa iyidir diye kabul edersiniz. 

Aynı veçhile Sırrı Bey arkadaşımız müzakere nasü cereyan etmelidir, buyurdular. Ta
rif kolaydır. Hiç şüphe yokki yapmak başkadır. Fakat kendi başlarından tecrübe geçtiği için 
bilmelidirler. Kendilerine desemki; siz niçin yapmadınız? Diyecekler ki Bekir Sami Bey şöy
le oldu, böyle oldu hulasaten efendim müzakereyi nasıl idare etmesini bilecek adam heye
ti murahhasaya itimat eder. Biz netlcei hâsılaya bakarız. Neticei hâsılamız muvafık değilse 
ret ederiz, muvafıksa kabul ederiz bu salâhiyetimiz mutlaktır. 

Karaağaç ve Garbi Trakya Meselesinde ağır bir itham daha vardır. Hükümet ve heyeti 
murahhasa memleketimiz haricindeki İslâmları ihmal ediyor, bu itibarla Hıristiyanların 
Müslümanlara icrayı hükümet etmesi lâzımdır fikrini cihana neşri ilân ediyor. Bu olamaz, 
bu demek değildir. Fakat efendiler, kabul ediyor musunuz, karar veriyor musunuz, illâ 
Bağdat müstakil olacak, Suriye müstakil olacak, Mısır müstakil olacak. Bunun için harp 
etmeye karar verebiliyor musunuz? Mukadderatlarım kendilerine terk ettiğiniz milletlerden 
birisi devlet teşkil etti. Fransız ordusu üzerine yürüdü, dört saat muharebe edemedi, tesli
mi nefsetti. Gidelim Fransız ordusunu çıkaralım mı diyorsunuz? 

SIRRI BEY (İzmit) — Öyle söyliyen yok. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mukadderatlarım kendilerine terk etük bu kadar. 

SIRRI BEY (İzmit) — (Salonu terk ederek) Gıyabımda ne söylerseniz kabul ettim. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yani ihkakı hak mı? Efendiler, Sırrı Bey aynı za

manda Suriye ve Antakya'nın Fransızlara terk edildiğinden bahis buyurdular, tenkit buyur
dular. Bendeniz aranızda bulunmak şerefine mazhar olmadığım bir zamanda Ankara itilaf-
namesi yapılmış, Heyeti Celilece tetkik edilmiş, tenkit edilmiş, şedit müzakere yapılmıştır. 

HAMDİ BEY (Biga) — O muteberdir. Başkumandan Paşa Hazretleri kürsiden buyurdu
lar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hamdi Bey arkadaşım bana karşı gençleşiyor (Han
deler) Efendim, Antakya ve havalisi hakkındaki mesele, zan ederim, Antakyanın bize ilha
kı ve yahut müstakil bir millet olması meselesi değildir. Derhaür buyurursunuz lisan, ırk, 
âdet noktai nazarından bir muameleye tabi tutulmaması meselesiydi. Yoksa hududu milli
miz haricinde kalması meselesi değildi. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY — Öyle idi anlatacağım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Onun için bu da böyle değildir. Efendiler, Sırrı Bey 
arkadaşımızın Musul'un İngiliz idaresinde kaldığına, yani Kürdistanın Misakı müliye göre 
İngiliz idaresine geçdiği hakkında bir tablo yaptılar, bir resim tasvir ettiler; fecaatmı, saka-
metini, tehlikesini tasvir buyurdular. Zannederim bu âciz arkadaşınız da vaktiyle bilvesile 
aynı mehaziri, ayni tehlikeyi izah etmiştim. Bizde o cehlin, eşkâl endişesi ile Musul üzerin
de vusumuzla çalışacağız. Tahsil edemezsek vatanın tehlikede olduğunu anlayacağız. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Fakat gider tehükedir, amma... 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Karar veririrsiniz, irade sizin. Onun için bu husus
ta hem fikiriz. Fakat, Sırrı Beyin buyurduğu gibi buradan ayrılırken bu şayanı kabul değil. 
Bırakıp atmak lâzımdır muahhedeyi demek; bu, manasızdır. Bunun manası bu muahede 
sizinle konuşulamaz diye atıldığı anda, Mudanya mütarekesi nihayet bulmuş ve halı harp 
tekmil hukukile, tekmil esasile iade edilmiş olacaktır. Buna karar verirseniz başımızla be
raberdir. Tekrar ediyorum, bir şahıs, bir Rauf olarak yalnız bunun tarafdarıyım. Fakat he
yeti Vekile Reisi, mebus ve Heyeti Vekile arkadaşınız sıfatile haşa ve haşa. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Faidesi varsa harb de ederiz. 

NECİP BEY (Mardin) — Teklifimizi kabul etmezlerse. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — O zaman harp şimdilik diyoruz ki, Sırrı Bey arkada
şımız Sevr muahhedesini istişhat ederek Kuşadası'nm Hey'eti Vekilece İtalyanlara terki 
şeklinin kabul edildiğini söylüyor. Hayır efendim. Böyle değildir. Kabul edilmemiştir. Mu
kabil Projede bizim olması esası vaz edilmiştir. (Bu mukabil projeyi görmedik ki sesleri) Fa
kat İsmet Paşa Hazretleri arazi bahsinde tane tane okudu ve anlattı. Dinlemediyseniz ben 
ne yapayım. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Heyeti Vekile Reisi üç günden beri söylüyor. Soma diyecek, 
işte söylediniz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Her birimize ayrı ayrı cevap verirlerse kırk kere söy söyle
meleri lâzımdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurur musunuz? Arkadaşların hiddeti
ni heyecanım teskin ve cevabı mukni olarak diyebilirim ki, bendeniz bunu vicdanen yap
maya mecburum. Çünkü yanlış malûmat üzerine mütalaa yürütülüyor, bu sakattır. Bunu 
tashih etmeye mecburum. Yoksa müzakerede faide yoktur. Görüyorsunuz ki hepsini cerh 
ediyorum, bir esasa müstenit değildir. 

REİS — Sekiz saat hükümet toptan cevap verir, nizamnamei dahili de böyledir. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kanun müzakere etmiyoruz efendim. 
BASRİ BEY (Karesi) — Nizamnamenin fevkinde müzakere ediyoruz. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Nizamnamenin fevkinde müzekere ediyorsanız, o 

halde bana da müsaade buyurun. 
BASRİ BEY (Karesi) — O halde altmışıncı olursunuz. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tabii mesuliyeti üzerinize nasıl tahmil ediyorsunuz? 

Sırrı Bey arkadaşımız Kıbrıs Adasının bize ilhak edilmediğinden bizi tenkit edeceğini bekli
yorduk. Halbuki mesele öyle olmadı. Sırrı Bey arkadaşımız İngilizlere bırakıyoruz. Amma 
soma Yunanlılara gidecektir diye behemehal İngilizlerde kalsın diye talep ediyor. Yok efen
diler. İngilizleri muhafazaya hiç bir niyet ve arzu yoktur. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Böyle bir kelime söylemedi. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Söyledi buradadır. Efendiler Kıbrıs Adası bizden 

geçtikden soma, gâvur eline geçtikden soma biri beyaz, diğeri karadır. İkisi de birdir. Yok
sa filana verme diye, bunun için bir mesele diye, menfaatim diye müdafaa edemem, bunu 
kabul edemiyoruz. 

Adalar meselesine gelince: Sırrı Bey arkadaşımız adalar meselesinde İtalyanlara terk 
edilen adaları düşünmeden, mesele yapmadan terk ettiler, dediler. Halbuki lozandaki Uşi 
(Ouchy) muahhedesile bu adalar bize verilecek, bu Uşi muahhedesile bu adalar bize verile
cek, bu Uşi muahhedesiyle Trablusgarb'de ayrı sultan mı bulunacaktır? Haydi, ne ise Trab-
lusgarbe ehemmiyet vermeyiz. Amma bir insan parça parça, kolu ayrı mevzuubahis olmaz. 
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İnsan denince hepsi anlaşılır Anadolu'nun bir cüz'ü lâyenfeki olan bu adaları böyle selle-
me hüsselâm buakıvermek hangi ahde muvafıktır. Nasıl bizim adalarımızı unuttular? Böy
le idi zan ederim. (Öyle sesleri) Efendiler, arkadaşımız Sırrı Bey yüksek idare memuriyetle
rinde bulunmuş ve binneüce heyeti vekilede vazüe deruhde etmiş bü arkadışınızdır. Sırrı 
Bey arkadaşımızın bunu yanlış ve çok acele tetkik ettiklerine kaniim. Yoksa böyle düşüne
ceğine imkân yoktur. Efendüer. Uşi (Ouchy) muahhedesi Trablusnaip Sultam adaların bi
ze iadesi ve İtalyanların bize ilan harp ettiği dakikadan itibaren sıfır olmuş, kim harp eder
se o kazanacaktır. Yani o muahhede vardır. Nasü unuturuz demek bâtüdır? Uhudu düvel 
harp başladıktan soma sakıttır, keenlemyekündür. Hiç bü devleti bü kayıt üe bağlıyamaz. 

ŞEVKET BEY (Bayazit) — İtalyanlar harp etti mi, bü nefer feda etti mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evet, İtalyanlar Men harp ettiler ve karşımızda 
müttefik olarak konuşuyor. İşte ahden bizdedü, dediler. Ahden bizde olması için bü yeni 
ahit yapılması lazımdır. EUerüıdedü kuvvet. Onun için, şimdi efendüer Sırrı bey arkadaşı
mız hakikaten iyi tersim edilmiş, fakat zemini çürük, tetkikinde çok acele etmişler ve hepi
nizin hakikaten takdüüü celbettiler. 

Boğaz haricindeki iki adanın sevr ahitnamesinde bize terk edüdiği halde, bu seferkin
de muhtariyet teküf edüdiğinl ve Heyeti Veküenizin kabul ettiğini soyuyorlar. Hakikaten çok 
ağır bü vaziyet, Sevr muahhedenamesüün Memleketimizin aksamı sair esinde, yani kasdet-
tikleri Kastamonu'yu da memleketimizden çıkardıklarını unuttular. Müsaade buyurun Sevr 
muahedesinde bü maddeyi hatırlatmama müsaade buyurun. Sevr muahedesinde bü mad
de mm takalara takdim edilen Anadoluda ecnebi muhtelit Heyetleri bulunacakta. Dikkat bu
yurunuz, belki nazari dikkatüüzden kaçmıştır. Lüzum gördükleri her hangisini istedikleri 
vakit, her kim olursa olsun, memleket haricine tebit etme mecburiyetindedüler. İstedikleri 
zaman vatansız edeceklerdi. Kastamonu benim vatanım değil mi idiki, bunu böyle kabul 
edeyim, onunla mukayese edeyim. Hepsi böyle olmuştu, hepsi gitmişti. 

Soma efendiler, Sırrı Bey arkadaşımız hakikaten maddeleri okuyarak tenkit buyur
dukları için, bu tenkidatlarının cevaplarım vermekle beraber. Heyeti Aliyenizi bü noktada 
daha tenvü buyurulmakhğımı mazur görün. Maslahatın ehemmiyeti nazarından müsaade 
buyurun (Devam devam sesleri) Bizden ayrüacak arazi hakkında asü kırmızı kitabdaki, (25 
inci madde sesleri) evet ayrıca söyliyeceğim. Arazi hakkında güya biz, heyeti murahhasa-
nız, Heyeti Veküeniz hilafetin hukukunu Müslümanlığın şerefi azametini ve saüeyi hepsini 
terk etmek kadar azim gaflet göstermişiz. Hafifini istimal ediyorum, Sırrı Bey öyle demedi. 
Efendüer, Bendeniz, zan ediyorum yünü beşinci madde idi, bü daha okuyayım. Yirmi be
şinci maddedeki kayıt şudur : "Hududumuz haricinde kalacak olan arazide biz adfi, idarî, 
siyasî hiç bü hak iddia etmiyeceğiz." 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kazai. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Adü hepsi vardır. (Hakkı kazai sesleri) Efendüer 

hakkı kazanın manası hukukiyet hakkı hükümettü. Biz oranın hükümetinden mi vaz geç
memek istiyoruz? Rica ederim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Kazai, siyasî, kazaî, dinî. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kazaî, dinî denmemiştir. Yoktur bu muahede de. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Gizlidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Onun için efendiler, bizden ayrüan memleketlerin 
muakadderaünı kendilerine bıraktık. Onlara hükümet etmek emelinden sarfı nazar ettik. 
Efendüer Sırrı Bey dedi ki, biz bunu mesele yapaydık, bunun üzerinde oynaya idik, İslâm
lar galeyana gelü, biz de kazanırdık. Bendeniz neyi kazanacağımızı anlayamadığım için ariz 
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arnik tafsil edemeyiceğim. Yalnız şunu söylerim ki mahallinde vaziyeti lâyıkile takdir ve tes
pit ederek emniyet ve selâmetlerini tehdit edecek ve Müslümanları beyhude müteheyiç ede
rek yapacağımız bazı harekeüerle onların kanlarına girmeyelim. Bendeniz size şunu yapa
cağız diye Amristar hadisesini hatırlatırım. Makineli tüfenkler karşısında cayır cayır yanı
yorlar. Fakat ellerinde bir ekmek bıçağı bile yoktur. 

BASRİ BEY (Karesi) — Fakat cihat bir fazilettir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Cihadın fazilet bahsinde aciz arkadaşınızı, muhalif 
bir sınıfa mensup olduğunu zan ederseniz yanılırsınız. Cihadın en büyük şeref olduğunu 
takdir etmişimdir. Cihadı her vakit hayata tercih ederim. Fakat kendi hayatıma hakimim. 
Elinde silahı olmayan ve hiç hattı müdafaası olmayan Müslümanları galeyana getirmekle 
neticesinin neler olduğunu gördük. Kendisini kurtaramazsın, kurtarmak için ordu gönde
remezsin. 

Şimdi efendiler. Sırrı Beyefendinin, İngilizlerin ifade ettikleri kelimeyi alarak, Gelibolu 
üzerindeki İngilizlerin Anzak dediği ve bizim Anafar talar, Arıburnu diye söylediğimiz mm li
kadaki İngiliz mezarlıkları vardır. Parlak tasvir buyurdular. Batum Anafarta oldu. Batum 
Anafar ta, kıyısı maalfarik. Sırrı Bey asker oldu, erkânı Harb oldu, Sırrı Bey sevkilceyşi ol
du, eyvah dedi, vatan bitti, mezarlıklar verildi. Balanız böyle olmadığım söyliyeceğim. Hay
darpaşa'da İngiliz mezarlığı vardır, aynı şeraite tabidir. İstanbul İşgal edildiği zaman bile 
orası İngilizlere bir mesnet olamamıştır. İngilizlerin Gelibolu şibhi ceziresine asker çıkarma
sı için Anafartalardaki dört kilo metre murabbai yeri elde tutmağa lüzum yoktur. İngiliz do
nanması denize hâkim oldukça, oralara hâkimdir. İstediği noktaya baskın halinde asker çı
karabilir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Çanakkale'de yapamadık. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Çanakkale'de yaptı bunu, tarih bilir. Çıktı kazana

madı. İstediği yere çıktı, tepelediniz kazanamadı. Yine çıkar, yine tepeler atarsınız. 
Soma efendiler, İngilizler buna mukabü Mısır'da bize Süveyş kanalında bize yer veri

yorlar, aynı mezarlığı yapm diyorlar. Süveyş kanalı Çanakkale boğazından daha mühimdir. 
Bunu ben daha kuvvetli büirim. Gemiciye biraz müsaade buyurun, noktai nazarım açıkça 
söylesin. Zamanın takdir edeceği ahvale biz nasıl terki mukadderat ederiz? Dediler. En mü
him tedbir, en kat'ı karar Meclisinizce ittihaz edilmiştir. Mukadderatı milliyeye bizzat vazi-
uliyetsiniz. Tedbir budur ve yahut muvafık gitmek için bu günden kâğıt üzerine bir imza 
koyup da, yorganı basma çekmek değü. Milletin mukadderatına hâkim olmak ve her ihti
male karşı her zaman mücehhez ve müteyakkız bulunmaktır. Başka şekli yoktur, hiç bir 
yerde. Allah da bunu emretmiştir. 

Yunanistan'dan tamirat istenilmiyor diyor. Muahhedede vardır efendim. Yazılmıştır. 
Devletlerin teminatı altında versinler diyorlar. Efendiler bir noktayı Heyeti Aliyenize arz 
edeyim. Muhakemenizi salim bir tarzda yürütmek için, evet kanımızın babasıdır. Memleke
ti tahrip etmiştir. Fakat aramızda Bahri Sefit vardır. İngiliz haydi alın derse, ne yapacağız? 
Soruyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Düyunu umumiyeye mahsup ederiz. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — O zaman İngiliz Fransız meselesi olur. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Zaten mesele o değil mi? Onlar göndermedi mi bizim başımıza? 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mamafih mukabil proje koyduk. Heyeti Vekilemizi 

lütfen ve inayeten vakti zamanında derhal tenvir buyurursanız; yalnız işitmekle olmaz. 
SIRRI BEY (İzmit) — Tezkere! mahsusa ile yazarım. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Teşekkür ederim. Yüksek ve bir dikkatle takip ede

riz. 
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Efendiler Sırrı Bey hükümeti, en ağır ithamım en son hülâsasında yapmıştır. Hükümet 
şiarı dinisini, şiarı mülisini ve şiarı bilmem nesini harebezara benzeten bir muahedename-
yi bize getirmiş veriyor, diyor. Öyle midü Sırrı Bey? 

SIRRI BEY (İzmit) — Evet böyledü. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, bu hükümet şiarı dinisini ve mülisini 
ayakları altına almak isteyenlere karşı bütün mevcudiyetiyle muharebe etmektedü. 

SIRRI BEY (İzmit) — 25 inci madde. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Burada bulunsaydınız anlardınız. Bu millet şiarı di
ni ve millisine taarruz edenlere karşı üelebet muharebe edecektir. Ben bu mületin bü fer
diyim, bu toprakdan hisse aldım, bu mületin namı nüneüle perverde oldu. Fakat efendüer, 
şiarı dini demek kolaydır. İnsafa davet ediyorum. Bu muahedeyi burada kabul ediyoruz de
dik mi ve buradan demedik mi ki, bu atılmak lâzımdır. Fakat buna mukabU, mukavü bü 
proje halinde istiklâlimizle kabüi telif olmayanların atılmak ve bazı maddelerin tadü edil
miş, istiklâlimizle kabüi telif bü proje ile sulh müzakâratina girişmek istiyoruz. Her murah
hasımız, her madde için burada saatlarca izahat vermiştir. 25 inci maddede zaten endişe 
edüecek bü şey yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Nasü yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade buyurun, Sırrı Bey parlak nutkunda din
sizlik ve mühyetsizUkle itham ediyor. Düşünür insanlardan olmak itibariyle. 

Sırrı Bey bu sözlerini tasrih etsin. 
SIRRI BEY (İzmit) — Ben öyle bü şey demedim, mugalâta ediyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mugalatayı siz yaptınız. Şiarı dini ve şiarı millimizi 
hercümerç eden bü muahedeyi kabul etmişler, buraya getirmişler dediniz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Etmek istiyorsunuz dedi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, en nihayet olarak Sırrı Bey bu muahede
yi kabul etmek caiz değildir. Mukabil teklif yapmak ta caiz değüdir. Fakat şöyle yapalım 
böyle yapalım diye bü şey söylemedüer. Londra konferansından avdetlerinde bu cemaatı
mızın fikri siyasisinin bu işte kâfi derecede uğraşmaya müsait olmadığım anlatmaları lâ
zımdı. O zaman bunu millete üade etmeleri lazımdı. Çünkü kendüeri yoktu. Daha iddia 
edenlerden değiliz; her şeyden azcünizi itiraf edenlerdeniz, noksanlarımızı öğrendikçe mil
letimize daha ziyade nafi olacağını ümit ederiz. 

BASRİ BEY (Karesi) — Ne kızıyorsunuz efendim. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kızmıyorum efendim. Müsaade buyurun, eğer be

nim otuz senelik tabiatımı değiştirmek istiyorsanız, beni odun gibi bü yere bağlayınız, atı
nız. (EstağfuruUah sesleri) Beni böyle görmeniz hürmetten başka bü şey değüdü. Hiddet te
lakki etmeyiniz, hiddetime galebe için kendimi terbiye etmeye hâlâ çalışırım. Fakat şiarı 
müh gibi ithamlar altında kalınca bu vatanın, bu mületin öz bü evladma tahannün etmek 
yakışır, değilki hizmet etmek. İşte Sırrı Bey arkadaşımızın ithamen ve tenkiden buyurduk
ları mütâlaaya cevaben hükümetin siyasî kanaatlarını size arz ettim. Efendüer, hakki ten
kit sizdedü. Bü şey'i heyeti celüenize en büyük tehüke olmak üzere arz etmek mecburiye
tindeyim. Sırrı Bey diyor ki. Millete diyelim ki bu işi yapmağa, karar vermeye muktedü de
ğiliz. Siz karar verin, siz de benim kadar bu memleketle alakadarsınız. Sizde benim kadar 
bu memleketten mesulsünüz. Siz de benim kadar bu millet için hayat Üna etmeye hazır in
sanlarsınız. Bugün ârâyı umumiyeye müracaat etmek orduyu inhüâl ettümek için bü kuv
vettir. Benim kanaatim budur. Siz başka türlü düşünürsünüz. 
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DURSUN BEY (Çorum) — Arayı umumlyeye müracaat edüdiği de vakidir. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Dursun bey rica ederim. Ayrıca daima konuşabili

riz. 
M. DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey böyle muhavere ile altı ay uğraşsak bu iş bit

mez. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, bundan başka size arz ediyorum ki hadi-

sat ve zaman hah tevekkufda değildir. Hah cereyandadır ve seri cereyan ediyor. Onun için 
Meclisi Âlinin harp ve sulh kararım almak lâzımdır. Hakiki esas reyi âmdır düsturu esası
nın fi'le çıkaracağız diye mukadderatı milleti bu güne kadar mesul olduğumuzu iddia etti
ğiniz halde muallâkda bırakmak için kimsenin salahiyeti dahilinde değildir. Onun için Hü
kümet Meclisi Âlinizin parp ve sulh kararım almakla mükellefdir. Meclis de buna kani ol
mazsa, kabul etmez, kani olan kabul eder. Millet muhakeme ederse mesuliyet bu demek 
değildir. Ben kaptan iken gemiyi karaya vurursam, beni bacağımdan asarlar. İşte bu iti
barla arkadaşlar istirham ediyorum. Gözümün önünde bir levha vardır. Bu milletin bu gü
ne kadar yaptığı fedakârlıklara muvaffakiyetlere hepiniz müştereksiniz. Milletin yaptığı fe
dakarlıklar neticesinde gösterdiği.. Muğlak zamanlarda, daha tehlikeli ve daima korkunç 
vaziyetlerde kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Katiyet göstermek, leh ve aleyhde bir karar ver
mek, işe başlamak, hükümeti atmak daha iyi yapacakları koymak zamanı gelmiştir ve ge
çiyor bile Efendiler, Hükümetiniz beş gündür umuru devletle iştigalle vakit bulamıyor. (Ma
ni mi oluyoruz sadası) Hayır efendim, vazife mühim vazifedir. Hepimizin müşterek vazifesi
dir. Fakat bu iş üe meşgul olunca diğer işlerde yürüyor değildir, bunu da bilesiniz. Bundan 
başka dün de bilvesile arz ettiğim gibi, düşmanlarımız daha başka muamelatın cereyan et
tiği mahsustur. Hülâsa kararsızlıkla geçecek zaman, her an, bu günden ifade edemiyece-
ğim tehlikeli vaziyetler ihdas etmeye müsaittir. Ben sizin bildiğinizi bilmekle herkes kadar 
iftihar edecek bir arkadaşınızım. Ölümde olsa, saadette olsa, bir ferdiniz olarak, itaat ede
yim ve iftiharla kabul ederim. Fakat buna bir hüküm veriniz. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Bir sual soracağım, cevap veriniz (Sual yok sesleri) 

REİS — Efendim sual yoktur. Herkes beyanatına devam edecektir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Olmazki efendim. Ârâyı umumiyeye müracaat edilmiştir. 
(Gürültüler) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaşlar çok rica ederim, müsaade buyurun. Mec-
usimizin hemen kurulduğu günden beri tetkikine arz edüen mühim meselelerden birinci 
safi ihraz etmesi lâzım gelen bir meselenin muvacehesindeyiz. Bu meseleyi tahlil etmek ve 
en soma teklif edilen seldi muhakeme ederek onun üzerinde bir az tevekkuf etmek lâzım
dır. Ancak ben sözlerime Lozan konferansmın ne blançosuyla, ne de Lozan konferansının 
tespit ettiği mülahaza ile başlıyacağım. Hükümetin pek haklı talep ettiği müstacel teklif et
tiği şekil üzerine ihzar edeceğim. 

Evvela istiraren şunu arz etmeye mecburumla daha bir kaç gün evvel arasında bulun
duğum Heyeti Vekilenin noktai nazarı hakkında bir yanlış sui tefehhüme meydan bırakma
mak için derim ki ayrıldığım güne kadar, Lozan konferansı devam ettiği müddete kadar He
yeti Vekile tarafından ittihaz edilmiş, yazılmış bilumum kararlara bütün ruh ve vicdanım
la iştirak ettim. Tetkik ettim, fikrimi söyledim ve tamamile kendimi mutabık gördüm. Fa
kat bu günden soma kürsüye çıkmaklığım yeni bir teklifin muvacehesinde noktai nazarı
mı arz etmek içindir. 

Teklifin mahiyetini şu suretle hulâsa ediyorum. Hey'eti murahhasa Lozandan avdet et
miş Türkiye Devleti pek vuzuhu iddia olunamayacak bir vaziyetin bir vaziyeti cedidenin 
önünde ne alınması lâzım geleceğine dair düşünülmüş ve bize iptida Mesul ve Karaağaç gi-
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bi arazı teklifatına alt kararımızın verilmesi talep edilmiştir ve müzakere esnasında şekli 
müzakerenin tevlit ettiği malumat sayesinde iş bir az malî ve iktisadî ve diğer safahata da 
intikal edebilmiştir. Şu halde Hey'eti Vekilenin teMifinin mahiyeti esası olarak iki madde 
hakkında karar vermekle hulâsa ediyorum. Bu, ne yapılacağına ve ne yapılmak istedikleri
ne dair bir sözdür. Fakat bunun nasıl yapılacağı söylenmemiştir. Halbuki hepimiz pek iyi-
bilirizki siyaset âleminde nasıl yapılması, yani bir müddetten beri bizim Meclisimizde itiyat 
edilen tabirat ile ifade edebilmek lâzım geliyorsa, bir sevkulceyşi siyaseti ya Mecliste konuş
mak ve ya talep edilen noktaları hangi esasata ve teşhislere istinat ettiğini beyan ederek o 
talebi teşrih etmek lâzım gelir. İşte bilhassa nokta! nazarımı bu cihete ait olmak üzere arz 
edeceğim. 

Şüphesiz bu teklifi yapan arkadaşlarımız mühim bir teşhis koydular. Yanız o teşhisi 
ifade etmedikleri için, ancak tekliflerinin mahiyetine bakarak mtimal ile söylemek mecbu
riyetinde bulunuyorum. Yani onlar demek istiyorlar ki Lozan Sulh konferansı şu vaziyetten 
soma sulhe mani olan sebep Musul'dur. Binaenaleyh Musul mes'elesini hal ederek sulh 
mes'elesini hal edebiliriz. Bu tamamile böyledir ve bu kanaattadırlar, diye iddia etmek hak
kına malik değilim. Ancak teklmerinin mahiyetinden bunu intaç ediyorum, neticei sulha 
mani olan Musul değildir. Esas farkımız buradan başlıyor. Binaenaleyh ona istinat edecek 
şekli siyasi de bu sebep tebeddül edecektir ve etmelidir kanaatındayım. 

Efendiler sulha mani olan bir şey vardır. O da, bütün tebeddülat ve takallübata rağ
men henüz dewilmiyen ve eski zihniyette devam eden İngiliz hükümetidir. Daha ziyade 
tashih etmek lâzım gelirse, dünki Loyd Cdrç'un arkadaşı ve İstanbul'u tarumar eden tifon-
sonlarla?) gelen Lort Çürzon'dur. (Bravo sadaları) Loyd Corç bu da bizim zaferimizin seme
resi olarak devrilmiştir. Onun peyki, zilli daha ortadadır, Hükümettedir. Efendiler, sulhu o 
istememiştir, değil Türkiye'ye ancak teklif ettiği ve teklif edilen şekilde ve kendi tabirleri 
vezhile kolonizatör bir sulhu imza etmeğe mecbur. (Türkçe söyle sesleri) Söyleyeceğim yani 
müstemleke sulhu olarak imza ettirmektir ve bunu yapamayınca sulhu yapmamak, müza-
keratı uzatmak tahrikini tercih etmektedir. (Bravo sesleri) Binaenaleyh efendiler, adım 
adım yürüdükçe göreceksiniz şekil çıkacaktır. Bize burada teklif edilen şekli Avrupanın 
teklif ettiği şekil müstemleke sulhudur. Türkiye bunu kabul edemez. Bunu kabul etmemek 
için harbi kabul eder. Binaenaleyh birinci sarnimi kararımız budur. 

Geliyorum adım adım diğer netayice ve buna karar vermedikçe efendiler sulh yoktur. 
Çünkü âlemde dünya kurulandan beri alman sulhun nasıl alındığı tetkik olunursa biri 
harp, diğeri zafer tehlikesi yoksa herçebatabat sulh yoktur. Binaenaleyh benim kanaatıma 
göre, bu kolonize kolonizatöre harb vardır. Harbi idame edeceğiz ve en mütevazi olan tale
bimizi, istihsal edebümemiz için en son vasıtaya müracaat etmeğe mecburuz. En ziyade 
metalibimizi haklarımızı mecbur eden bu adamların elinden cebren ve kahren alacağız. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Allah razı olsun Tevfık Rüştü Bey (İnşallah sadaları) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Ancak bu netice benim tahminimce yüzde yüz ol-
makdan uzaktır. Yüzde yüz olsa bile, bu şekli cedit üzerinde bu gün zahirde nazar girip ke
limeleri olduğu halde, hakikatte mühim bir rol oynadığı inkâr edilemeyen efkârı umumiye 
muvacehesinde biz sulh için sulhe doğru bir hareket yapmağa mecburuz. Ancak hesap et-
meliyizki, vaziyeti teşhisinin istilzam ettiği şekilde olacak. Binaenaleyh bu sulhe doğru ya
pacağımız harekât, ancak yüzde otuzu sulhu intaç edebilir. Yüzde yetmişi bizi bir harp za
ruretinde bırakır. Binaenaleyh , yapacağımız hareketin kadroları dahilinde hattı hareketi
mizi evvel emirde bu zilniyeti birleştirdikten sonra tanzim etmek iktiza ettiğini söylüyorum. 
Taki her hangi bir gün söylenilen bir lakırdı izam edilmek tehlikesiyle maruz kalmıyalım. 
Meric'i ifade ettiğimizden dolayı Karaağaç'dan mahrum olmak tehlikesinde kalmıyalım. 
(Bravo sesleri) 
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FAİK BEY (Cebelibereket) — Arkadaşımızdan da bekleriz bu sözleri. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Yeni vaziyet önünde sulhu istemeyen Lort Gürzon 

olduğuna göre, ikinci bir teşhisi üzerine koyalım. Avrupa istiyor mu? İngiliz istiyor mu? Ha
yır efendiler, İngiltere harp istemiyor. O, o kadar istemiyor ki harbi umumînin, artık yavaş 
yavaş yıkılmaları hulul eden eski zihniyetin fevkinde ve mümessillerin huzuru müzakere
sinde İngiltere efkârı umumiyesini ve Avrupa efkârı umumiyesini izap edecek hataya düş
medikçe onlar milletlerini harbe sürükleyemezler. Şu halde, sulhe doğru hareket yapılır
ken, yapılacak harekâtın esasatı biri bu hükümeti cebren harbe sürükleyecektir diye; ikin
cisi onu efkârı umumiyesini dalâlet ve iğfaline fırsat bahş edecek mahiyette bir teklif olma
lıdır. Soma maddeden cümlelerle de tatbikini, şeklini mütalaa edeceğimiz hususlarda ipti
da teşhislerimi de ilâve edeyim. Üçüncüsü bir teşhis koymak lâzımdır. Acaba bu müttehit 
cebhe yıkdabilir mi? Efendiler, hakikat itibarile müttehit cebhe yoktur ve yırtılamaz. Fakat 
o cebhe vardır ve yıkılamaz. Ta harbi umumi silsilei fecainlnin neticesi olan ve son safha
sını teşkil eden şarkı karip sulhu yapılmadıkça yırtılamaz. Çünki koca bir silsilenin taru
mar olması, şatoların yıkılması, efendilerin işine gelmez. Onun için hakiki bir cephe olma
makla beraber, mahkûmdurlar. Müttehit cephe olarak devam etmek ve bunu sulhumuz
dan evvel ümit etmek gaflet olur. Fakat o silsilei fecaiyin kapışım kapatacak olan son şar
kı karip sulhundan soma, bir müttehit cephe mevcut değildir. Binaenaleyh hesabımıza bu
nu ithal ederek sulhe doğru hareketimizi yapmak zaruretindeyiz. 

Vaziyeti hariciye hakkında hareketimiz böyle olunca. Misakı millî itibariyle nasddır. 
Bunu yükselme ifa edeyim. Meclisin üç senelik tekâmülü bana isbat etmiştir ki, misaki mil
li behemehal tahakkuk ettlrUecektir.Fakat bir safhada değil. Binaenaleyh bizim vazifemiz 
misakı milliye tehlikeye koyacak hiç bir hareket yapmamak ve aynı zamanda vazifemiz onu 
en yalan zamanda tahakkuk ettirecek bir şekilde müdafaa etmek kabiliyeti tahakkukiyesi-
ni teinin eden şekil ne ise, ona doğru gitmek olacaktır. Mesela vaktile yapılan Ankara itilaf-
namesinde ben hiç bir zaman İskenderun'un bizden ayrılmasını imza etmedim, yani kani 
olmamdı ve onu hiç bir zaman muahhede diye kabul etmedim ve hadisat bunu böyle ka-
naatta bulunanlara yardım edecek derecededir. Binaenaleyh... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Sulhu imza edersek gider. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — İşte o safhayı arz ediyorum. Bizim sulha doğru ya

pacağımız hareket bunu nazarı itibare almak zaruretindeyiz. Bir noktayı daha nazarı dik
kate almak lâzım gelir. Acaba muharebe ile sulh olabilir mi? Hayır ve yüz bin defa hayır. 
Yüzde otuz sulh ancak kısa bir konferans ile olur ve yüzde yetmiş sulh harb ile olur. Bina
enaleyh Konferansla sulh olacağına göre, yapacağımız teklifatta bir müzakere cereyan ede
ceğini nazarı itibare almak noktai nazarında bulunmalıyız. O demektir ki karşımızdaki mu
arızımız, utanmadan, en basit mantıkin kabul edemiyeceği tezaüarla dolu teldiflerini bize 
beyan etmeğe süolmazken ben ona en son kabul edeceğim hattı ricimizi ifade edemeyece
ğim demektir, taki onunla bir müzakere bütün geri geri giderken, efendim döndün döndüm, 
bir adım da sen de at geriye. Nereye atayım efendi, candan veriyorum ben. Binaenaleyh bu 
dakikayı da nazarı dikkate almak mecburiyetindeyim. Meğerki bu gün garp Meminde he
nüz devam etmekte olan diplomasi usulünü kabul, yeni bir tarzda en son söyleyeceğimizi 
yine en iptida söyleriz. Biz mert olarak hareket ederiz. İhtilâle daim sadıkız ve bütün bu şe
killeri devireceğiz diye ihtilalin kahramanı için ortaya atılalım. Halbuki millet bize böyle bir 
vazifeyi vermemiştir. Bize millet yalnız Türkiye'nin maddeten ve manen yardımı olan ve 
kendini tutunması lazım gelen alelumum vazaifi düşünmesi emrini vermiştir. 

Binaenaleyh şimdi bu teklifler konulduktan soma ret edeceğim noktalara geliyorum. 
Şekil projenin mahiyeti itibarile Şekil itibarile Musul mes'elesinde netice sulh hal edilmiş 
değildir. İyi olsa idi, kanaatimizi ne için gizleyelim? Hey'eti murahhasa bunu bu şekilde 
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getirse idi, itiraf ederimki, arkadaşlar kendi namına söylüyorum, sulh bizatihi büyük ... 
belki bu kadar yıpratmayacak ve itiraz edilmeyecekti. Fakat getüüemenüştir ve getirilemez. 
Binaenaleyh, bu şekilde sulha gitmek ve sulha doğru hareket yapmak ve sulh olmayınca o 
sulhu harben almağa samimi bir fikirde bulunduğumuz kanaatındayım. 

Şu halde yapılacak şeklin hulasası ne olacağım ifade ettim. Gayet sarihtir. Bir; vuzuh
suz vaziyetten çıkmak sarahate doğru bir hareket yapmak; ikincisi, gibi olan teşebbüsü eli
mize almak; üçüncüsü müzakere kabiliyetinde bir teklif ile ortaya atılmak, müzakere has
sasında sinesinde taşıyan bir teklif ile ortaya atılmak. Bunu yaparken de içtinab edilecek 
bir cihet vardır. O da şudur : Bunu yaparken malum bir üçüncü netice olarak daima ihti
mal dahiline koyacağımız üç muzır tehlikeden kaçmak lâzımdır. Bu verdiğimiz teklif ma
hiyeti düşmanlara muhabere yolunu açmasına ve bu vuzuhsuz hale müsait olmaması. 
İkincisi; düşmanlarımız diyememelidir ki biz size projemizi verdik, imza ettik. Yahut harb 
edin. Meclis ve memleketi imza ile harb arasında muhayyer bırakacak bir şekli hakimiyet 
ve kuvvei teşebbüsiyeyi onların eline bırakmak üçüncüsü, bildiğim ve ya bilmediğim daima 
arada da açık kapı bırakmaktır. Bunun için demek istiyorumki efendiler, siz Lozan Konfe
ransından geldiğiniz ve aylarca da konuşuldu dünyanın beklediği sulhu bitiremedik. Siz 
şunu söylediniz, bizim hissemiz bunu söyledi. Binaenaleyh sulh için bir şey yoktur. O ciheti 
de imza etmiyorum. Çünkü sulh olmamıştır. Buyurun efendüer, sulhu imza edelim diyece
ğiz, Kuvvei teşebbüsiyeyi biz alacağız, proje yolunda onların çizdiği yolda devam etmiyece-
ğiz. Onların hadisat ile oyun mahiyetinde çizdiği yol bizim için en az makbul olan yoldur. 
Binaenaleyh doğrudan doğruya teşebbüsü ele alacağız, muharebe yoluna meydan verme
mek için isterseniz onu imza ediniz ve yahut muhayyer bırakmağa imkân bahş olmamak 
İçin, sizi Lozan'da ve Büyükada'da bekliyorum, yani konferansa gelin ve tarih içinde en kı
sa zamanda bana cevap verin diye kuvvei teyidiyesi elimizde olmayan bü teklüden ziyade, 
sulhu ve sulh konferansını kabul etmiyorum diye bü teklü muvacehesine düşürmek lâzım
dır. 

Bü şey arz edeceğim, bü zaman tediyede en samimi olan kanaatimizi 1918'i yeniden 
Üade ediyoruz. Neden efendiler? Niçin onların tarihi taksim diye teküf ettikleri 1914'ü biz 
neden kabul etmeyeceğiz? Zaman t^simini de 1918/1919 diye iddia edeceğiz. İkisini bü-
leştireceğiz; biz diyeceğiz ki tarihi taksim 1918'dü. Zamanı tediye de yine odur. Yok eğer 
hükümetimizin bendenizde bü müddetten beri gafü bulunduğum esbabdan malûmatı var
da 1918 diye İsrar etmek makul değüse, 1914'ü kabul edeceksek neden zamanı tediyeyi de 
1914'ü kabul edeceksek neden zamanı tediyeyi de 1914 olarak teklü etmiyelün ve en son 
1918 de karar küacaksa, onlar daha 1920'yi teküf ederken biz de hiç olmazsa ricat edecek 
bü mesafe olsun bırakmayalım? Bunu da kendi hesabıma anlamıyorum. İdrâk ettiğim bü 
hakikat var. Bu Avrupalı zahirî sulhci, efendiler, huzurunuzda bizim şarkın uzun asırlar 
bize verdiği samimi terbiyelerle olduğumuz gibi görüşmek kâfi gelmiyor. Faide vermiyor. Bu 
adamlar o kadar şirret adamlardır ki biz onların karşısında terbiyeliyiz. Binaenaleyh, onla
rın karşılarında onların düiyle konuşurken anladığı düden konuşmak lazımdır. Bana mı 
düşer? Düyunu umumiye varsın nasü taksim ederse etsin. Halbuki ben daha iyi büiyorum. 
Neden; hiç olmazsa duyunu umumiye sermaye taksimi yapüirken tecili düyundan bahset
meyelim. Bırakınızki 10-15 sene tecüi duyundan bahsetmek hakkımızdır. Memleket baş-
dan başa harab olmuştur. Yakılmış ve kendüeri yapmış ve duyunu umumiyenin tekmil me-
nabi, varidatı yine kendi ellerüe tamamen kurutulmuş. Neden? Efendüer onlara, Yunanlı
lar faküdü, diyenlere, efendiler bende ne bıraktınız ki, ben vereyim. Bırakınız beni kendi 
kendime, tahrip ettiniz, mahvettiğiniz şu menafü varidatı yine sulh ve sükûn içerisinde İs
lah edeyim de inkâr ettiğim borçlan ödeyim demek günah mıdır efendüer? (Bravo Tevfik 
Rüştü Bey sesleri) Ve onlar hakikaten mantıksız şeyleri teküf edenlere karşı hakkı talep et-
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mek günah mıdır? Dünyada hangi konferanslarda ilk tekliflerden dolayı, yahut tâli komis
yonlardaki müzakerattan dolayı harb çıksın, vaki midir. İleri ve geri gidilirken bunda harb 
tehlikesi nerede olur? Bahusus bu teklifi o adamlara yapacağız ki bir tarafdan şekli taksi
mi 1914 derlerken, zamanı tediyeyi 1920 teklif ediyorlar. O münasebeüe belli başlı düyu
nu umumiyenin şekli taksimi ve şekli tediyesi birinci maddeyi teşkil ediyor. Düyunu umu-
miyenin taksiminde gerek hükümetimizin ve gerek binnetice düşmanlarımızın kabul ettiği 
gibi, sermaye usuli taksim, kabul olunabilecek şekillerin asgari şeklidir. Bizim için ret olu
namayacak bir şekildir. Fakat efendiler bu bizim için gayet âzami bir şekil değildir. Fakat 
bununla zan etmiyelimki en âzami kârlı bir şekildir ve kabul edilmelidir. Daha iyi şekilleri 
de vardır. Bu şekillerden bahsederken şunu da istitraden söylemek isterimki, şekillerin hiç 
birini kendimden icat ederek ilân etmiyorum. Karşımızdaki Avrupalıların ulemasmı, resmi 
delgelerinin süferamn toplanıp karar verdiği malî konferanslarından, kendi kitaplarından 
alarak soyuyorum. Bu şekil kabul edildikten soma hükümetin yeni şekli teklifinde bir de 
şimdiden senevi tediyata taksim etme beyanatı vardır. İşte onu ben gayet tehlikeli buluyo
rum. Eğer en son olarak, en son hattı ricat olarak bu şekli kabul etmiş bile olsak, orada 
eğer daha cüretkâr bir teklifde bulunmak istemiyorsak, sâkit kalalım ve sermaye üzerinde 
taksimi şeklinden mes'ul olacak hissemden gayrisinden mesul olamıyacağım endişesinden 
başka bir dert var mıdır? Bu, bize hakkı muhafaza etmek im kâtımı bahşedecektir. Buna 
karşı diyebilecektir ki, artık bu işe tahammül etmek yoktur. Bitmiştir. Ona karşı sorarım; 
bir nota vermekle sulh olmayı yüzde yarım ümit eden var mıdır? Çünkü bu iş teşhise tâbi
dir. Bendeniz şahsi kanaatimi söyliyorum. Her halde bu konferansla ancak % 30, % 70. İş
te ancak o konferansda istediğimiz gibi tekrar hukukumuzu müdafaa ettikden soma esba
bı bizim elimizde olmayan harbe sürüklenirken, harb ile bitirmek zaruretinde kalacağımızı 
zan ediyorum ve bunu samimi olarak ve hesabımızı ona göre yapmak ve samimi karar ve 
kanatımızı da ona göre vermenin de sulh için faideli olduğuna zahibim. 

Gelelim Projedeki mesaili milliyemize. Mesaili arziye ait mesaili kâfi derecede izah et
tim. Mesaili maliye üzerinde daha çok tevekkuf etmek isterken ve bahusus hükümetin em-
rü kararile bir kaç aylar istihzaratı maliyede çalışmıştık. Fakat ben uzun sözlerimle rahat
sız ettiğim için o hususdaki sözleri Ali Cenani Beye bırakıyorum. Fakat esasat hakkında bir 
kaç söz söylemekden kendi nefsimi men edemiyeceğim. Orada mesaili maliye hülâsa edilir
se adi teferruatı bir tarafa bırakalım. Üçüncüsü; şimdi âlemi siyasette (Prosodi), Yani daha 
doğrusu bizim alışadığımız tabirlerle uzun müddettenberi kullandığımız siyaseüerle sevkil-
ceyşi noktasından kullanılan tabirler böyle olmalıdır. Yanında bir nota ile olur mu? Ola
maz Efendim muayyen bir tekâlif nasıl olmalıdır? Onu söyliyeceğim. Tekâlifin bir defa ma
hiyeti evvelki teşrihimden tezahür eder. İngiliz Hükümeti halkım harbe sürüklemeğe sebeb 
verecek olan şeylerden içtinab etmelidir. Fakat müzakere zemini bırakmakla beraber, en 
son sözümü onlar hiç bir teahhüdde bulunmadan, beni hiç bir teahhüde bulundurmamak
tır. Meselâ Musul meselesini ele alalım. Mevzuu mesele olduğu için mali meselesinden ev
vel olduğu için Musul meselesinde bir az tevekkuf edeceğim. Musul meselesinde onlar ne
yi teklif etti. Cemiyeti Akvama gitmeği bizim heyeti murahhasamız ne dedi? Bir sene talik. 
O halde ben yarın bilzarrur bir harbe maruz kalırsam kendimi çok haklı tutmak ve İngiliz 
efkârı umumiyesini suikast sahibi olan hükümetine bu teşebbüsü yapmak için ve yine bu 
müstemlikeci olan bu millete yapmamak için, bu hususta misaki millinin, yine samimi ola
rak arz ediyorum, yahut nasıl bu memleket için harb yapmamak için kararımız sahi ise, yi
ne bu hususdaki bir sene talik hakkındaki samimi bir karar veriyorsak niçin demiyelim ki; 
siz bunu dediniz, biz de şunu dedik. Maksadımız yoksa bir sene soma harp etmek değildi. 
Yoksa sulhu intaç edecek olan konferansı serbesçe intaçda devam etse idiniz, onun gelme
mesi cemiyeti akvama havalesinde üzerinde konuşabilecektik, suretinde ifadesinde ne fa-
ide vardır? Bilakis o kâr vardır ki, hem onların teUifıni esas itibarile ret etmemiş olmak ve 
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hükümetini efkârı umumiye muvacehesinde düşürmek, harbe fırsat vermemek, aynı za
manda müzakerede serbest hakemden ta Cemiyeti Akvama kadar koca bir fırsatı kazan
mak ve belki de daha evvelki vaziyette tevekkuf etmek, etmemek, hulâsa kati bir kararımı
zı verebilmek. Onların anladığı dil, hicap ve masumiyet değildir efendiler Şirretle şirretlik. 
(Çok doğru sesleri). 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Yalancılığa yalancdık. (Yalnız o yok sesleri) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Yalnız memleketi fazayihten tenziye ederim. Onlar 
için hiç bir vakit o hale düşmiyeceğiz. 

Binaenaleyh maruzatımın hülâsasım yapmak lâzım gelirse; bir mukabil teklif yapmak 
ve teşebbüs yapmak ve ihzaratımızı kendimiz tarafından ve teklifin mahiyetini de sarih bir 
nota ile vuzuhsuzlukdan sarahate doğru yaparken ifadelerimizi bir konferans olarak hesap 
etmek ve şimdi samimi kararımızı, kanaatimizi da verirken şimdilik vereceğimizin alacağı
mızdan yüzde otuz olduğunu ve binaenaleyh o müstemlekeci sulhu bize teklifde israr eder
lerse, harp yapmak zaruretinde olduğumuzu bilmeliyiz. Tetkikat ve diğer safhaları bu gün
lük vaz geçiyorum. Müstacel meseleler durdurken onunla o kısımdan beni af etmenizi rica 
ederim. 

REİS — Efendim beş dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
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DÖRDÜNCÜ CELSE (Oturum) 
REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Refik Bey (Konya) 

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. Sulh muahedesi üzerinde buyurun Ali Şükrü Bey. 
(Ekseriyet yok sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler dün söz söyleyen rüfekai muhteremeden Şeref 
Bey, (Heyeti Vekile yok sesleri) Edirne Mebusu Şeref Bey tarihte vazifesini, Muhammedin 
süngüsü vazifesini ifa etmiştir. Maalesef o süngünün temin ettiği zaferi yeşil masa başında 
daima kayıp eder. Buyurdular ki, filhakika, tarih tekerrürden ibarettir. 

Bendeniz Şeref Beyin sözlerine ilâve olmak üzere bir mukayese yapmak istiyorum. 
Efendiler; Harbi umumiden soma biliyorsunuz ki, bir Mondros mütarekesi akdetmiştik. O 
Mondros mütarekesini akdettik. (Rauf Bey idi sesleri) Şimdiki Rauf Beyin o zamanki olma
dığım görüyoruz. Kanaat itibariyle; yani hadisat Rauf Beyin eşkâl üzerinde çok mühim te
sir yaptığına kaniyim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) — O zamankinden kuvvetli 
Rauf dur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Mondros mütarekesi
nin akdinden evvelki vaziyeti, rica ederim, bir kere gözönüne getiriniz. Her cephede ordu
lar bozulmuş, Suriye'de İngiliz orduları üerliyor. "Fransa Desper" ordusu Trakya üzerine 
yürüyor. Bandırma hattı eşkıya tarafından, çete tarafından kat edilmiş ve memlekette mat
buat ve daha birçok memleketin evlâdıyım diyen insanlar o zamanki teşekkül eden hükü
metin aleyhinde bulunuyor ve hatta o zaman mevcut olan hükümdara kuvvet vererek o 
günkü hükümeti iskat için çalışıyor ve böyle bir sırada Mondros mütarekesi akdolunuyor-
du. Öyle bir mütareke akdini konuşmak için etrafa müracaat ediliyor. Fakat hiç bir kimse 
biz sizinle konuşacağız demiyor. Biz bir yol bulup; yani Tavsenfin delaletiyle gidüiyor, gö
rüşüyor. Öyle bir vaziyet idiki 3,5 milyon asker erimiş, on bin kişiye inmiş ve arz ettiğim şe
kilde her tarafta ordular yürüyor ve böyle bir zamanda mütareke akdedilmiştir. Bu müta
rekeyi Alman mütarekesiyle, Bulgar mütarekesiyle mukayese edecek olursak, o vakit ki va
ziyet, ihtilâl ve izmihlali tam karşısında büyük şerefli bir vesikadır. Mukayese itibariyle söy
lüyorum, öyle bir mütareke ki o mütareke ahkâmına harfiyen riayet edilecek, dikkat edile
cek bir hükümet olsa idi bidayette olduğu gibi, başımıza bu felâketlerin bir çoğu gelmeye
cekti. Öyle bir mütareke ki efendiler; düşmanlarımız evvelâ bizimle konuşmak, görüşmek 
istemediği halde, bir muahhede ahkâmına göre zımnen Bakü ve Batum üzerinde hakkımı
zı tanıyor ve diyorlar ki; 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İttihatçı ruhu var. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ve diyorlarki Baku'nun icabı işgaline Hükümeti Osma
niye ses çıkarmayacaktır. Dikkat ediniz, fakat sesim olmadığı için uzatmayacağım, bunun 
karşısına diğer bir tabloyu karşınıza getiriyorum efendiler. 

NECATİ EFENDİ (Lâzistan) — Fakat o vakit ordular bozulmamıştı. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ve bütün dönüm noktaları ve basamakları hepimizin 
malûmudur ve neticede bu kazanılan zaferin derecei azameti de cihanın malûmudur. Fa
kat bu kadar muazzam zaferi istihsal için milletin yaptığı fekadârlığın derecesi malûmdur. 
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Bunun karşısında biz değil, devletler talip oluyor. Evvelce talip biz idik ve mütareke akdet
meye karşımızda adam bulamıyorduk. Çünkü bizimle konuşmaya tenezzül etmiyorlardı ki 
bugün devletler bize diyorlarki, aman yürümeyin, murahhaslarınızı gönderin, sulh yapa
lım. Vaziyetimizin farkını anlayınız efendiler. Bir müzakere yapıyoruz, neticede efendiler sıf-
rıyed kalıyoruz ve üç aylık müzakeratı sulhiyenin neticesi olarak ahvalde düşmanlarımızın 
lehine vukubulan inkişaf dolayısiyle, maalesef bidayette sırf müzakere açabilmek için tâviz 
vermek kararında bulunuyoruz ve onun için heyetten bir karar değil, malûmatınız olsun; 
şu tarzda tâvizle müzakereye gireceğiz deniliyor. Efendiler; o azim muzafferiyetin akabin
de bizi böyle bir vaziyete düşüren efendiler, diplomasimizin gayri vakıfâne idaresi, idare 
edilmemesi ve murahhaslarımızın katiyen vaziyeti lâyıkiyle takdir edip kavrayamaması ve 
müzakeratı idare edememesidir. Bundan efendiler; demin Sırrı Bey arkadaşımızın söyledi
ği sözden ilham alarak diyeceğim ki, falanca iyi yapmadı ben iyi yaparım, manasına alın
maması lâzım gelir. O fena yaptı, ben de fena yapacağım diye israr etmekte mana yoktur. 
Londra muahhedesini yapmamışlar. Bu da akim kalırsa ne için çıkarıyorsun. Bu netice 
muhtacı münakaşa değil. Heyeti Murahhasa erkânına hepimizin, bendeniz de dahil oldu
ğum halde, şahsan hürmetimiz bakidir. Fakat mesele onların şahsiyeti hususiyesi değil, 
şahsiyeti siyasileri ve ihtisasiyeleridir. Bendeniz görüyorum ki bu mesail içinde en pürüzlü 
addedilen mesail hal edilmiştir. Boğazlar meselesi ve tahdidatı askeriye meseleleri. Sebebi; 
çünkü Heyeti Murahhasanın reisi bihakkın bir askerdir ve bihakkın mütehassıs idi. Ve 
onun için askerlik mesaili bihakkın hal edilmiştir. Eğer diğer mesailde de bu derecei ihti
sas gösterilmiş olsa idi, diğer meseleler de bugün az çok hal edilmiş olacak ve karşınıza ge
lecekti. 

Efendiler, meselenin teferruatına girmeden evvel müzakeratın tarzı cereyanı hakkında 
edindiğim kanaata dair bir kaç söz söylemek istiyorum. 

Müzakerata davet edilen biz olduğumuz halde ilk teşebbüs cereyanı müzakerat esna
sında daima düşmanlara bırakılmıştır. Soma öyle bir vaziyete gelinmiştir ki o Lort Gürzon 
daima bize hamle etmiştir. Bizimkiler daima müdafaacıhkda kalmışlardır. Bir defa cüret 
gösterip te hamle etmemişlerdir. Bir defacık olsun bu tarzda, maalesef hamle gösterilme
miş; evvelce bizim takdir ettiğimiz, sırf yegâne meziyet olmak üzere müthiş metanet göste
riyorlardı. Maalesef o metanet bir dakika için sevindirmiş ve misaki millîden azamî fedakâr
lık yapüacak - benim hesabımca - şekilde tebeddül etmiştir. O metanetin de neticeye ka
dar devam etmediğini vukuat bize göstermiştir. Yani kendi noktai nazarımca onların hücu
muna karşı hücum yapacağımız yerde, bunu yapmamaktan yapamamaktan ziyade hasım 
mukavemeti bile sonuna kadar idame edememiştir. Beş dakika içerisinde sönüvermiştir. 
Bugün bu şekilde katiyen gayri kabili kabul kırmızı bir kitap getirmiştir. (Pembe kitap ses
leri) Efendiler, sesim müsaade etmiyeceğini bildiğim için biraz kısa geçmek mecburiyetin
deyim. 

Burada görüyorum ki, muhterem Heyeti Vekile Reisi birisinin ağzından söz çıkarsa, lop 
ona cevap vermek istiyor ve ağızlarını bu suretle kapamak istiyor, mantıkî veyahut gayri 
mantıkî görüyorum ki artık mesele heyeti murahhasanın elinden çıkmış, Heyeti Veküenin 
eline geçmiştir ve Heyeti Vekile bütün mesuliyeti deruhde etmiş, teklif edeceği mukabil pro
jeyi müdafaa ediyor. Kısmen de bize tashih ettirdiler. Vaziyet aşağı yukarı budur. 

Efendiler Rauf Beyefendiye hatırlatmak isterim ki ve Heyeti Murahhasai muhteremeyi 
işhat etmek istiyorum ki. (Rauf Bey yok sesleri) İster bulunsun ister bulunmasın; bir gece; 
- akşam üstü zannediyorum - İsmet Paşadan aldıkları bir telgrafı, zannederim, aynen bize 
okumuş ve demiştir ki, veyahut telgrafı aynen okumuştu, (işitemiyoruz sesleri) Ne yapayım 
efendiler, sesim çıkmıyor. İnkita muhakkak gibi görünüyor, hattı hareketimizin tayini şek
linde bir telgraf okumuştur. Buna karşı da Rauf Beyefendi, bize söylediler vazifeniz bitmiş-
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tir. Eğer hafızamda aldanmıyorsam vazifeniz bitmiştir. Dikkat buyurunuz, vazifeniz bitmiş
tir. İnkita kelimesini telaffuz etmeksizin bir beyanname neşri ile mukabil proje değil, dik
kat ediniz; bir beyanname neşrile avdet ediniz emrini verdik dediler. Değil mi efendiler? (Pek 
doğru, aynen sesleri) Şu sarahat karşısında bu noktayı Rauf Beyefendi üç saat müdafaa et
mesinin manası var mıdır? Biraz evvel Rauf Beyefendinin üç saat bu noktayı müdafaasın
da bir mana var mıdır? Rica ederim. Deminden beri tekrar ediyorum. Binaenaleyh bugün
kü vaziyet, hükümetin söylediği veçhile heyeti murahhasanın vazifesinin bitmesinden iba
rettir. Hükümet inkita kelimesini telaffuz etmeksizin avdet emrini vermiştir. Buna karşı ne 
olmuştur? Hükümetin bu emri hilafında olmak üzere Misakı Millî hilafında olmak üzere, 
Karaağaç'ı terk eden, Musul'u bir sene somaya talik eden iktisadî ve malî muahhededen 
ihraç eden (Adaları sesleri) şekilde adalar filan bunun içinde, bir mukabil proje verilmiştir. 
Biraz evvel Rauf Beyefendinin üç saat bu noktayı müdafaasında bir mana var mıdır? Rica 
ederim. Deminden beri tekrar ediyorum. Binaenaleyh bugünkü vaziyet hükümetin söyledi
ği veçhile, heyeti murahhasanın vazifesinin bitmesinden ibarettir. Hükümet, inkita kelime
sini telaffuz etmeksizin avdet emrini vermiştir. Buna karşı ne olmuştur? Hükümetin bu 
emri hilafında olmak üzere, Misakı Millî hilafında olmak üzere, Karaağaç'ı terk eden Mu
sul'u bir sene somaya talik eden, iktisadî ve malî mesaili muahededen ihraç eden (Adalar 
sesleri) şekilde - adalar filan bunun içinde - bir mukabil proje vermiştir. Güya bunu ehem
miyetsiz göstermek, ehemmiyetten iskat etmek için elinde bir madde bir kayıt varmış ki, ay
rılırken siz kabul etmediniz, binaenaleyh biz de hiç bir şey ile mukayyet değiliz. Ya kabul 
edilse idi? Bu münasebetle Lord Gürzon'un bilâhara imza edeceğine kani olarak imza et
miş olurlardı. Acaba vaziyetimiz ne olacaktı veyahut heyeti murahhasanın vaziyeti ne ola
caktır? Rauf Beyefendi, bidayette bu noktada bizimle beraberdi. Bendenizden evvel söz söy
leyen arkadaşların söylediği gibi, heyeti murahhasamız geldiği zaman kendisinin bütün 
bunlarda müşterek olmadığmı görüyorum. Bendeniz kendisine söylüyordum. Fakat Rauf 
Beyefendiyi şu mukabil projeyi kabul etmeye ve bugün Meclise vermeye sevk eden esbabı 
ne idi? Biliyor musunuz efendi? Bunun altında bir madde varmış, bunda diyor ki, burada 
bu kadar biz görmedik. E., bu kabul olunmadığı için kıymeti yokmuş. Söylenen şeylerin hiç 
bhisinin de kıymeti yokmuş. Ben siyasi değilim. Fakat ben olsaydım ne yapardım efendi bi
liyor musunuz? Üç ay beni oyalayan üç ay zarfında bana Türkiye'de tahşidat yapmaya mey
dan verdiren devletlere tâli komisyonlarda bir çok mesaili anlaşdık dedikleri zamanı mü
teakip, bana verdiği projede hiç konuşmadığımız mesaili de gördüğümüz zaman, paçavra 
gibi suratlarına atıp bizimle alay mı ettiniz, üç aydır müzakere edip anlaştığımız bu mu idi, 
bu konuşmadığımız mesaili nereden koydunuz diye bütün cihana karşı suratlarına fırlatır
dım. (Öyle idi sesleri) Zannederim ki, en makul tarik bu idi ve bütün cihan da bizi takdir 
edecekti, başka bir şey değil. Buhran karşısında inkita meselesi karşısında kendinizi teb-
rie etmek için güya bir vesile yokmuş gibi bir kumar oynanmış ve misakı milliden fedakâr
lık etmek suretiyle bir mukabil proje ihzar edilmiş ve bu verilmiş. Ya kabul edilse idi... Ka
bul edilmedi, bu buraya geldi. Fakat tesiri el'an bakidir. (Tabu sesleri) Bugün maatteessüf 
bu mukabil proje ortaya atıldığı için, bugün yine o mukabil proje üzerinde müzakere açıl
mak isteniyor ve ben bunda Heyeti Vekileye hak veriyorum. Çünkü başka türlü yapmala
rının imkânı yoktur. Bir defa bu ortaya atılmıştır. Bunların haricinde hiç bir şey yoktur. Al
nım karışlarım sonu harptir. İsmet Paşanın verdiği mukabil şeylerin hükmü yoktur diyor
lar. 

HAFIZ AHMET BEY (Biga) — Kim diyor onu? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Başka şekilde müzakere açmanın imkânı yoktur. Sonun
da icabeden şekilde müzakere etmek yoktur, harp açmak vardır. İşte bugün İsmet Paşanın 
vermiş olduğu şu proje bugünden, Rauf Beyefendinin söylediği veçhile, bizi iki gaye ara-
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sunda bırakmıştır. Maalesef ya harp, ya sulh. Yani bu fedakârlığı yapmazsanız harbi göze 
alm, yahut harbi için diyor. Ondan soma müzakereyi açalım. Efendiler sorarım size; bu ka
dar fedakârlık eden bu millet... Heyeti Vekile, vazifeniz bitmiştir, beyanname verin gelin, de
dikten soma bu tarzda Heyeti Vekilenin ve bizim, ki, Meclise tevdi ediyorlar, arzusu hüa-
fmda mukabil proje tevdi eden heyeti murahhasanın hakkı var mıdır ki, bu şekildeki bir te
razi üzerinde bir şey ile buraya geliyor. Hakları var mıdır? (Bravo sesleri) Binaenaleyh bu 
heyeti murahhasanm; bu projenin değişmesi imkânı olsa bile bu projeyi mademki vermiş
lerdir, sulh mesaili üzerinde tek bir sözleri olabilir mi? Bu kadar efendiler... Vazifeleri bit
miştir ve zaten hükümet bunu resmen söylemiştir. Binaenaleyh bunu yapmıştır. Heyeti 
murahhasa bunun üzerinde yürüsün. Yürüyemez. Efendiler heyeti murahhasa bugünden 
müzakere başladığı anda, evvelki vermiş olduğu mukabil projeden başlamak mecburiyetin
dedir ve bu mecburiyet hükümetin evvelce vermiş olduğu projeyi burada tasdik ettirmek iz-
tirarındadır. 

Şimdi efendiler; tekrar tahlilata girmiyeceğim. Bugün ne yapmak lâzım geliyor? Bende
niz sırf şahsi kanaatimi arz ediyorum. Şu vaziyet karşısında görüyorum ki, fırsat hemen he
men ebediyen kaib edilmiştir. O zaferin icabettirdiği sulhu elde edebilmek fırsatı bugün 
ebediyen gaib olmuştur. Çünkü içimizde hiç bir kabadayı yoktur; harbi göze aldırabilecek... 
Harbi göze aldırdık mı - Vallahi Trakya'nm bir defa daha çiğnenmesi ve İstanbul'un tama-
miyle perişan, mahvolması demektir, başka bir manası yoktur. Rauf Bey diyor ki ¡300) bin 
kişilik veyahut şu kadar zinde bir ordumuz vardır. İşte efendiler, zinde ordumuz var. Ham-
dolsun. Fakat Asya sahilinde kalmaya mahkûmdur. O ordunun geçeceği bir zaman vardı. 
Onu bu şekilde bir emri vaki şeklinde gaib ettirmiştir. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Müsellah olduğumuz halde terki silah ettirmiştir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, ordumuzun bugün yapacağı bir vaziyet karşı
sında silahına süngüsünü takıp dişini bilemektir. Çünkü ordumuzun fennen, ilmen düş
man karşısına geçmesine imkân yoktur. Efendiler, o halde her hangi arkadaşımız cesaret 
eder de, Trakya'nın ve İstanbul'un çiğnenmesi, yakdması, yıkılması bahasına harbe sebep 
olabilir? İşte bu vaziyetteki bilgisizlik, siyasette idare edememezlik veya idare etmekte la-
kaydı - ne derseniz deyiniz - yüzünden bizi bu hale koymuştur. Hükümet bizi nasıl tehdit 
eder efendiler? Ya harp, ya sulh. 

Soma efendiler, sulhe gelince : Sulhu de kabul edecek vaziyette değiliz, bu proje mu
cibince. Çünkü bizim bugün katiyen terk edeceğimiz aksamı memalikimiz bidayette terk 
edilmiştir. Ama Rauf Bey diyor ki, kim terk etmiştir? Musul'u kim terk etmiştir? Efendiler 
soruyorum; düşmanların altı ay sonra iade etmiş olduğu bir toprak var mıdır? Yoktur 
efendiler Hangi toprak bir daha geri iade edilmiştir? Musul'u bir sene somaya bırakmak, 
bir Mısır yapmak demektir. Binaenaleyh neticede gaip etmek demektir. Bu da Girit gibi gi
decektir. Binaenaleyh Musul'u bırakmak caiz değildir. Efendiler, bu siyasete benim aklım 
ermiyor. Ben Musul'da bulunmadım, oraları bilmiyorum, fakat okuduğum üzerine söylüyo
rum. Süleymaniye, Kerkük, Zaho filan, bilmem nereleri vardır. Buralannm tâli komisyon
da bize verilmesi görüşülmüş ve bize bırakılmış efendiler; işittiğime nazaran bu saydığım 
aksam da Musul'un üçte ikisi imiş. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Beşte dördü. 

SAİB BEY (Urfa) — Hatta onda dokuzu. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Balanız, bilenler onda dokuzu diyor. Pekâlâ tâli komis
yonda buraların verileceğini söyleyen bir İngiliz murahhası dururken bugün bütün Mu
sul'un bir sene somaya, yani heyeti umumiyesinin talik edilmesindeki düşünceyi an uyamı
yorum. Ayıp degıl ya, ben bu düşünceyi bir türlü kavrıyamıyorum. 
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HASAN BEY (Trabzon) — Bir şeyi tashih etmek isterim. Arazi mesaili tâli komisyonun
da konuşulmamış tır. Lord Gürzon hususi görüşmüştür. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Muhtırada vardır. 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim Musul meselesinde Lort Gürzon ile İsmet Paşa ara
sında sureti hususiyede muhtıra teati edilmiştir. Tali komisyonda değil. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Pekâlâ, ha Ali, ha Veli, ha Veli, ha Ali, ikisi de bir. 

Soma efendiler, Suriye mesailinden bahsederken daima karşımıza tesir yapmak fikriy
le gelen itilafhameyi buyurdular. İşte bendenizin de bu hasta hasta bağırdığınım sebebi de, 
siz kabul ettiniz dememek için, nasılki şimdi o zamanki itilafnameyi kabulümüz, bugünkü 
şeylere sebep teşkil etmemek için efendiler. Musul'un talikini siz kabul ettiniz dememek 
için, burada sesimizi çıkarıyoruz. O vakit bize bu itilafnamedir. Asıl muahede sulh müza
keresinde ve sulh imza edilirken yapılacak denildi. Muahedenin aksamı esasiyesinde biri 
de o idi. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bilâ müddet mütareke manasına idi. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Soma efendiler, bendeniz o itilafhamenin müzakeresi es
nasında burada bulundum. Söylenen sözler tamamen hatırımda değil. Fakat kısmen hatı-
rımdadır. O vakit en tabu hudut Fırat'tır. Şimendifer Fırat'ta olmaz denildiği zaman; çünkü 
son zamanlarda Paşa HazreÜeri de müzakereye iştirak etmişlerdir, Musul İrıgüterededir di
yorlar ve israr ediyorlardı. Musul'u alın ben hududu tashih ederim demiş olduklarım, zan
nederim, hatırlarsınız ve zapta geçmiştir. 

Efendiler, biz yani kandırıldık mı? Yoksa hakikati mi söyledik. Soma Suriye mukave
lenamesi mucibince Fransızların yapmak mecburiyetinde bulundukları birtakım taahhü-
dat vardır. Antakya, İskenderun vardır ve hususi olarak yaptıkları bu muahede de bizim 
âmâli milliyemizin tahakkukunda bize muavenet edeceklerdi. Fakat efendiler, gördük ki 
devletler arasında bize en ziyade mukavemet eden Fransızlar oldu. Soma devlet arasında 
müttehit cephe vardı. Bu itibarla Fransızların itilafnamesi mevzuubahis edilirse Fransızla-
rı tamamiyle İngilizlerin tarafına geçmiş ve bunun önüne geçmek için denilmiş ki, Suriye 
hududu mevzuubahis olmayacaktır. Bu bir siyasettir. Mecburiyettir. Düşünüyorum ki 
mevzuubahis edilseydi aralarındaki o müttehit cephe yıkılırdı. Efendiler İngilizler bu sulh 
müzakeratında gözlerini dikdikleri bir kaç nokta, bir kaç meseledir. İktisadî malî mesail İn
gilizlerin metelik verdiği mesail değildir. Çünkü iktisadiyatı sağlamdır. Asıl bunlar üzerin
de çingenelik edenler Fransızlar, İtalyanlar dır. Çünkü onların iktisadiyatı sağlam değildir. 
İngilizlere karşı Musul meselesinde bu şekilde kendileri dörtte üçünü bize vermek teklifini 
yaptıkları zaman, biz de fedakârlık edeceğimizi evvelden ihsas etmiş olsaydık, zannediyo
rum ki, bütün mesaili maliye, bütün mesaili iktisadiye hatta Suriye hududunu kendi lehi
mize halletmek imkanım bulurduk. 

NECİP BEY (Mardin) — Teklif edeydiniz. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Teklif edildiğim bilmiyorum. Şimdi şu ana kadar yapmış 

olduğum kısa teşhirattan soma maksadım şudur ki, heyeti murahhasanın vazifesi muhte
rem Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendinin şu kürsüde alenen söylediği veçhile, bitmiştir. 
Bu heyeti murahhasa ile tekrar müzakere açmanın imkânı yoktur. Müzakere açmak demek 
onların orada yapmış olduğu mukabil teklifi de doğrudan doğruya kabul etmek dernektir. 

Efendiler bir şey daha söyliyeceğim. Gerek Rauf Beyefendinin vakit vakit burada vuku-
bulan beyanatı ve gerek Heyeti Murahhasa Reisi İsmet Paşa Hazretlerinin izahatından ben
deniz anladım ki müzakeratın cereyanı esnasındaki haleti ruhiye, düşmanlar yani, İngiliz
ler daima intifa arzu ediyorlar. Fakat inkita olduğu zaman mesuliyeti maneviyeyi başkası-
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na yüklemek istiyorlar. Bu şekil karşısında, yani böyle bir tevehhüm kalınmıştır yine. Ara-
sıra söylenen sözlerden anladığımız bilfarz bizim kabul etmediğimiz bir meselede daima 
kendileri bir Musul meselesinde hiç bir suretle inkita yoktur, görüşmeyeceğiz dedikleri hal
de, inkıta gibi, vesaire gibi tefevvuhatta bulundukları halde... 

Soma maddiyata geçelim. İngilizler Yunanlıların burada iki üç yüz bin kişilik kuvveti 
mevcut iken harp etmek istemiş olsaydı ve eğer harp etmeye muktedir olsaydı, yani efkârı 
umumiyesini harbe ihzar etmiş olsaydı, Yunanlıların süngüsü henüz burada kırılmamış ol
duğu bir zamanda harp ederlerdi. Yunanlılar perişan olduktan soma üç yüz bin kişilik bir 
kuvvetini gaip ettikten soma, İngiltere yeni baştan Avusturalya'dan bilmem nereden asker 
toplayıp da harp edecek değildir; efendiler. Bir sene evvelinden beri Musul meselesi değil, 
Irak meselesi İngiltere'nin en had liberalleri başta Asküit olduğu halde, Basra'dan yukarı 
çıkmak bizim için doğru değildir noktai nazarını ileri sürüyorlar ve bunda sebat ediyorlar. 
Irak işgal kuvvetinin mesarifi daimesini harp bütçesinden avam kamarası çizmiştir. Başka 
yerden para bulamadıkları için müstemlekât bütçesine koymuşlardır ve kurnazlıkla geçir
mişlerdir. Yani İngiltere efkârı umumiyesi bu kadar işgal aleyhindedir. Arz ettiğim gibi, iki 
seneden beri bunun üzerinde mütereddit münakaşat yapılmış, müteaddit mukaveleler yaz
mışlardır. Hatta ididia ediyorlar ki, biz bugün Mısır gibi bir yere istiklâl vermek mecburiye
tine düştüğümüz vakitte, ikinci bir Mısır'ı burada yapmaya ihtiyacımız yoktur. Binaenaleyh 
Irak'ın bize luzümu Hint yollarının muhafazası ve o da ancak Basra Körfezinin müntehası 
olan Basra'da ufacık aksamdan ibarettir. Irak'tan çekilelim diyorlar. Son zamanda gazete
lerde okumuşsunuzdur. Bu mesele Avam Kamarasında tekrar mevzuubahis edilmiş ve re
ye konmuştur. Reyler arasındaki fark çok değildir. Tahliye taraftarı olanlar neden kazana
mamıştır, biliyor musunuz? İşte şu bizim talik dolayısiyle kazanamamışlardır. Diyorlar ki, 
artık Türk sulhunu bekliyelim, ona göre karar veririz. Şu talik meselesi itibariyle, bunu ben 
kendimden uydurmadım, hepiniz gazetelerde görmüşsünüzdür. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — 26 Şubat tarihli Tan'da vardır. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Zannediyorum ki. ufak bir moda haline geldi. Şimdiye 

kadar üzerinde ufak bir münakaşa yapüamadan misakı milli nedir? Şu mudur, bu mudur? 
Hududu maddiyi haiz midir, değil midir? Hürriyet ve istiklâl midir, değil midir? Şeklinde 
birtakım münakaşat belirmeye başladı. Mecliste bilhassa bazı arkadaşlarımıza diyorlar ki, 
misakı millî demek her türlü kuyut ve şuruttan âzâde istiklâli tam dahilinde icrayi hüküm 
edecek memleket. Eğer bu demekse, ben hükümete bir akü öğreteyim. Müsaadelerine mağ-
ruren Yozgat ve Sivas, Ankara desinler ki, bize büâkaydü şart verin ve buranın bitaraflığı
nı tekeffüU düveü altına alın diyecek olurlarsa, hiç kimse bize karışmaz. Emin olunuz bu
rada istiklâh tam ile çakşırız. Misaki müU bu mudur? Arkadaşlar bendenizin büdiği millete 
karşı ahkâmına ahit ve yemin ettiğimiz misaki müüde bü hudutta vardır. O hudut ta mü
tarekenin hini akdinde ordularımızın bulunduğu hudutlardır. Yalnız bunun üzerinde ufak 
tefek münakaşa oluyor, denüiyor ki, meselâ, ordularımız İskenderun'da değüdü. İskende
run düşman işgali altındaydı. Musul bizde değildi. (Bizdeydi sesleri) Efendim 7 tarihinde 
amiral Kaltrop Musul'un İngiltere'ye teslimini hükümeti namına talep etti. İskenderun'un 
General AUenbi'ye teslimi. 7 Teşrinisani tarihinde ve 21 Teşrinievvelde mütareke yapümış-
tir. 8 tarihinde de Musul'un teslimini talep ediyor. Hatta ondan soma, Musul'u aldıktan 
soma, azimkar fakat kısa devam eden hükümetin bü teşebbüsü üe İngilizler Musul'u tek
rar tahliye ediyor. Fakat büâhara Ferit Paşa Hükümeti veyahut o ayar hükümet geldiği za
man, maatteessüf Musul tekrar işgal ediliyor. Musul bizim misakı nüllüün söylemiş oldu
ğu mevad dahilindecur. Çünkü ordumuz henüz çekilmemiş bulunduğu bü zamanda idi. 
Mütarekenin akdedüdiği günlerde. 
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MUSTAFA BEY (Tokat) —- Harben almadüar ki. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra efendiler Trakya meselesine geliyorum bunun 

hakkında da uzun söz söyliyemiyeceğim, arkadaşlarım bu hususta kâfi derecede izahatta 
bulundular. Karağaç'ı gaip ettiren, bidayette söylediğim veçhile, rüzgârın şevkine tabi ol
muş gibi, bizim hey'eti murahhasamızın hiç bir inkişafın sahibi olmadığım Lort Gürzon ta
rafından sevk ve idare yüzünden gaip etmiştir. Bu hale gelmiştir. Yani müsaadenizle izah 
edeyim. Lort Gürzon bütün mesaili ayrı ayrı yoklamak istemiştir. Biz de müzaheret etmi
şizdir. Bugün bunu müzakere edelim, peki demişler. Yarın şunu müzakere edelim, peki de-
mişizdir. 

Efendiler, demin arz ettiğim veçhile İngilizlerin mühim meselelelerinden birisi boğazlar 
meselesidir. Boğazlar meselesi hal olunmadan bendeniz mesaili arziyenin hey'eti umumiye-
si hal olunmadan boğazlar meselesine tarafdar değilim. İngiltere bizden ne ister? Ticaret iti
bariyle o kadar alakası yoktur. İthalatımızın kısmı mühimmi Fransa'dan Fransızlar m İtal
yanların iktisadî ve malî mesail üzerinde boğuşmaları gösteriyorki, aslen iktisaden halen 
alâkadar olan bu iki devlettir. İngiltere bunların üzerinde İsrar etti mi? Hayır. Bu kadar bir 
şey, İngiltere boğazlar meselesini istiyorlar. Hiç ben İngiltere'ye onun kabul edeceği bir şek
li gösterir de mesaili arziyenin talikine imkân verir miyim? Mesaili arziye buna merbut de
ğildir midir? İngiltere boğazlar meselesinde kendi arzusuna nail olduktan soma oynuya-
caktır, tabiatiyle. Binaenaleyh boğazlarda itilaf edilmiş ve bu yüzdendirki Karağacı da gaip 
etmişizdir. Binaenaleyh bu bir hata. Mesela İngilizlerin boğazlar meselesini hal edelim, de
dikleri zaman, israr edip hayır, arazı meselesinin hepsi hal edilecek. Evet, evvel hepsi çor
ba gibi bir arada hal olunmaz, ayrı ayrı hal olunur. Fakat boğazlardan evvel gel bakalım 
Trakya meselesine, adalar meselesine gel bakalım karşımıza demek lâzım gelirdi. Sonra 
Irak'ın bugünkü şekli itibariyle zaten hak diyorum, af buyurunuz, Musul'un evvelce de arz 
etmiştim ki, Lort Gürzon bir muhtıra üe Musul'un dörtte üçünü bize bırakmağı zaten söy
lediği halde, biz bunun bir sene zarfında veya bilmüzakere hal etmezsek Cemiyeti Akvama 
veririz. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Bu noktayı lütfen İsmet Paşa Hazretlerine sorun. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, bunun manası bu değildir. Benim bundan an
layabildiğim itilaf imkânı yoktur. Bu mesele Cemiyeti Akvama sual edilecektir. Başka ma
nası yoktur. Cemiyeti Akvama da havale edilince bütün İngiliz murahhaslarının ve müs
temlekelerinin murahhasları orada rey sahibi olmak itibariyle, Musul temamen gitmiştir. 
Efendiler, o halde soruyorum Heyeti Murahhasamıza ve İngilizlerin hiç olmazsa ben terk ta-
rafdarı değilim, hiç olmazsa, dörtte üçü alınsaydı bizim için ehven değü miydi. 

Soma efendüer, mühim mesailden birisi olmak üzere de adalar meselesine geçiyorum 
ve burada müsaadeleriyle, Rauf Beyefendiye cevap vereceğim. Biliyorsunuz ki Balkan Har
binden sonra boğaz methalinde bulunan bir iki ada müstesna olmak üzere, diğer adalar 
Londra muahhedesi mucibince Türkiye'ye terk edilmişti. Fakat Türkiye bunu kabul etme
miştir. Bugün adaların bilfiil Yunan işgali altında bulunmasmı Rauf Bey efendi buyuruyor -
ki, ellerinden alamadıktan soma, adalar onlara geçmiştir. Söyliyorum ve anlatmak istiyo
rum ki Jüliyen Forbet namında bir İngiliz muharriri vardır. İngiltere hükümetinin vermiş 
olduğu vesaika istinaden tarihi harb bahrisini zatı afileri de okumuştur. 

HÜSEYİN RAUF BEYlİcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Devamla) — Hiç şüphe etme, başdan 
aşağıya. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Çanakkale muharebesine ait mesailden bahsederken, 
vesaika istinaden diyor ki; İngiltere Çanakkale'ye karşı harekât yapmağa kıyam ederken 
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Lirnni Adasında, Midilli Adasında Mondros limanını üssül hareke yapmak istemiş, fakat bu 
adanın dost bir devlet olan Yunanistan'a ait olması dolayisiyle üssül hareke ittihaz etme
miş ve mütareke yapılacağım görmüş. Fakat o sırada Venizelos demiştir ki okuduğumu ay
nen söylüyorum, Türkler kabul etmemiştir, muahedeye göre o şekilde ahden Yunanlıların
dır, demiştir. Binaenaleyh bir düşman arazisi işgal eder gibi işgal edersiniz demiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) — Müsaade buyurun bu nok
tayı ikmalen bir cümle söylemek istiyorum. Yani bu defa Şükrü Beyin dediği gibi, yani mü
him vekayi tarihiyeden bahis ediyorlar. Bu defa Şükrü Beyin dediği gibidir. Fakat bir nok
tayı ikmal etmek mecburiyetindeyim. Adalara Yunan fil'en hâkim idi, asker donanması ile 
Midilli'yi İngüetere Hükümeti şeklen istimal edebümek için bir şekli kanunî bulmak istedi 
ve o zaman Venizelos kendilerine katiyen müttefik iken bunu böyle ifade ederek İngilizler 
kullanabilir dedi. İngilizler kullandıktan soma bu gün yine Lirnni Adaşım Yunanlılara tes
lim etmiş bulunuyor hakikat budur. Fakat siyasi manevra değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bendeniz bunun aksini söylemedim.Bendeniz diyorum-
ki Venizelos kendisi bize emsal göstermiştir. Venizelos adaların bize ait olduğunu söylemiş
tir. Sonra efendiler diğer misali göstereceğim. Efendiler eğer biz adaları istersek bize belki 
vermezlerdi. Almak için de kuwetimiz yoktu. Fakat adaları daima istersek kendi şeklinde 
bırakabilirdik. Bunun üzerinde oynayıp muvaffak olmak için seneler vardı. Tekrar Rauf 
Bey Efendiye hatırlatmak isterim. Aleant adaları meselesi... Bilirsinizki bu adalar İskandi
navya ahalisi ile meskûndur. Fakat ne yapahmki Finlandiya'nın muzafatmdandır, yanında
dır. Fakat aynı devletler bütün halkı İskandinavya'da İsveç'de olduğu halde bu adayı Fin
landiya'nın bir cüzi, bir cüzi gayri müfariki olmak üzere Finlandiyalılara vermişlerdir. En 
ufak bir misali askeri söyleyeyim. Ben berriye erkânı harbi değüim. Fakat söyleyeyim size 
efendiler, Yunanlıların ordumuz önünde kaçabildiği bir avuç asker, Sakız Adası sayesinde 
kaçmıştır. Midilli Adası sayesinde kaçmıştır. Efendiler, o adalarki bizim bahçe duvarımız, 
harimimiz duvarıdır ve o adalar elimizde bulunmadıkça Anadolu'nun selâmeti hiç bir vakit 
müemmen değüdir. (Çok doğru sesleri) Efendiler, devletler o şekilde hareket etmişlerdir ki 
lütfen bize Bozcaadayı, İmrozu veriyorlar. Fakat bunlara muhtariyeti idareyi vermeyi unut
muyorlar. Tahkim ettirmemeği unutamıyorlar. Fakat beri tarafından büâ kaydü şart adala
rı Sakız'ı, Midilli'yi İstanköy vesaireyi Yunanlılara bırakıyorlar. İyice hatırımda yoktur. Bel
ki istihkâmat yaptırmıyorlar. Fakat tayyare hangarı filan hep yapacak. Anadolu'nun üstün
de tayyare gezmeyecek efendiler. Onun manası nedir? Boğazı müdafaada kullanacağız ve-
hmile o iki ufak adayı tahkimden men eden devleüer Yunanistan'ın o iki ada üzerinde tay
yare hangarı vesaire yaptırmanın manası nedir? EfendÜer zamanı geldiği vakit Anadoluya 
atlayın demektir. Başka hiç bir manası yoktur. Efendüer, hiç olmazsa bu adaları garbi Ana
dolu'da yapılan ve esas devletler tarafından kabul edüen tahdidata tabi teşkil edemez, miy
di? Efendiler Alanit adaları vesaire hal edilmiştir. Bunlar misal gösterilerek bu adaların her 
birisinin arasındaki mesafe pek cüzi olduğu halde, bunların burarım cüz'ü lâyenfeki oldu
ğunu anlatamamışlar mıdır? Soma efendiler, geliyorum İtalya adaları meselesine, İtalya'da 
bulunan on iki ada meselesine. Bu on iki adada bilâ münakaşa İtalyanlara terk edilmiştir. 
Bilâ müzakere terk edilmiştir. İtalyanlara o kadar gafletle terk edilmiştir ki; hatta Balkan
larla yaptığımız Londra muahedesi mucibince bize bırakılan (Meyis) adası bile bize bırakıl
dığı halde, bunlar bile bilmeyerekten, düşünmeyerekten gaflet ile terk edilmiştir. İşte heye
ti murahhasanın ne kadar kati bir şekilde işe sarıldığının alâmeti işte budur. Efendiler Me
yisin mevkiim düşününüz ve İtalyanların bizim Finike sahillerindeki, Kaş sahilindeki vazi
yeti düşününüz. Ondan soma efendiler bilmeyerek, orayı, Meyis adaşım bilâ müzakere ver
meyi düşününüz. Soma bu heyeti vekile bu meseleyi müzakere etmek için yine bu heyeti 
murahhasayı göndermek istiyorlar. Arkadaşlarım bu adalar meselesini Uşi muahhedesi 
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mucibince Trablusgarp ve Bingaziyi de muharebe terk edildiği zaman bize bırakılacağını 
söylemişlerdir. Böyle kalmamıştır. Sevr muahhedesi mucibince adalar İtalyanlara verilmiş
tir. İtalyanlar Yunanlılar ile mukavele yapmışlardır. Fakat bilahara Vezinelos - Kostantin 
davasiyle bundan vaz geçmişler geri almışlar Uşi'yi yırtınışlardır. Binaenaleyh Boğazlar üze
rinde birtakım eşkâl tevali etmiş gitmiştir. Bu adalarda İtalyanların hakkı olmadığı, kendi
lerinin bidayeten vermek istedikleri kabul ve tasdikleriyle, ikincisi devletler arasında bir an
laşma neticesinde Yunanhlara vermek istemeleriyle ve bil fiil mukavele yapmalariyle sabit
tir. Binaenaleyh İtalyanlar muahhede icabmda bize vermeye mecbur oldukları bu adayı na
sıl olur da bize vermezler? Kısa mesafede bulunan ve Anadolu'nun divarı mesabesinde bu
lunan ve Anadolu'nun muhafazası için elzem olan bu adaları nasü veriyoruz? Efendiler, 
bundan soma bizim büyük bir filo yapmamıza imkân yoktur. Fakat bu memleket şu kadar 
sahile maliktir ve bu sahil elbette bir donanmaya maliktir ve bu donanmada bizim ufak ge-
milerimizce incelenir füo olacaktır, tahtelbahir vesaire... Efendiler, bu adalar Yunanlılar 
elinde bulundukça katiyen imkân yoktur. Anadoluyu bahren müdafaa ve muhafaza ede
mezsiniz. Ben de bir talebe sıfatiyle söylüyorum. Bu adalar onlar elinde bulundukça tah
telbahirin de kıymeti yoktur. Tayyarelerin de kıymeti yoktur. Adaların bu kadar kıymeti 
vardır. Efendiler nasıl bir zihniyetledirki; bu heyeti murahhasa hiç müzakere etmeden bu 
adaları İtalyanlara tahsis edivermiştir ve ne mukabilinde, hangi ivaz mukabilinde efendi
ler soruyorum? 

HAFIZ AHMET BEY (Biga) — Semahatlerinden, semahatlerinden. 

RASİH EFENDİ (Antalya) —Antalya ve İzmiri de yalanda vermek için... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, çok ümit ederdimki; katiyen kabul etmem. Ya
ni adaların ehemmiyeti üzerinde bu kadar israr ettikten sonra verilmesine taraftar olamam. 
Fakat zahiren olsun bizim gözümüzün önüne maddi bir şekil getirmek için deselerdi ki, evet 
efendiler biz bu adaları Rodos vesaireyi verdik, amma buna mukabil de şunu aldık. İtalyan
lar şunu teslim ettiler. Tasdik ettiler. Filan şekilde maddi hiç olmazsa şunu kabul ettiler. 
Bu yok. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Kapitilasyonları kaldırıyorlar ya işte... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, hukukî mahiyettedir. Fakat bizim resmi bir 
memurumuz bidayette demişti, ki Astropolya ile Rodos İtalyanlara verilince, diğerlerini bi
ze terk edeceklerdir, demişti. Bir memurumuz, İtalyanlar ile temas eden bir memurumuz -
zamanı gelince ismini söyliyeceğim - dikkat buyurun, bir memurumuz demiştir ki; Rodos 
ve Astro - Polya'ki üssülbahir yaparlar, bu iki adayı verince diğerlerini verecektir, demişler
dir. (Tekrar et sesleri] Efendim, İtalyanlarla temas eden bir memurumuz demiştir ki; Rodos 
ve Astropolya adalarını İtalyanlara bırakacak olursanız diğer adaları İtalyanlar bize bıraka
caktır, demişlerdir. Bundan dahi istifade edilmemiştir. 

Efendiler gazete havadisleri mesaili mühimme hakkında karar vermek için kat'i meda
rı istinat olamaz. Bunu ben kabul ederim. Fakat mesaili mühimmeye dair verilen gazete ha
vadisleri makamı aidi tarafından resmen tekzib edilmezse, zımnen tasdik edilmiş demektir. 
Bunun içindir ki istihbarat ve matbuat daireleri daima gazetelerde gördüğü mühim hava
disleri doğru değil ise, yine matbuat vasıtasile tekzib ederler. Basüan şu matbuat hülasa
larında bir kısmım okuyacağım, müsaadenizle. Rauf Beyin müteaddit israr ve tekziblerine 
rağmen. (Gazetedeki haberi okudu.) Bunu Ankara matbuat hulasası yazıyor ve altında da 
mütalaası bu kadar ve basüdığı tarihde dört marttır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) — Müsaade buyurulursa bu 
noktayı tenviren bir şey arz edeyim. Şükrü Bey müsaade ederse, efendim, bunu Parisien-
ne muhabiri namiyle bir zat, mesailimizi eşkâl ile meşguldür. Rıza Nur Beye de atfen bir şey 
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çıkarmıştı. Onu tekraren tekzibe rağmen, yine ortaya o işi atar ve işleri karıştırır. Bu gaze
te muhbirinin kimin namına çalıştığını endişe ile düşünmek lâzımdır. Bunu da şimdi işiti
yorum. Fakat beş gündür huzurunuzda isticvap edilmekteyim. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Rauf Paşa bu beyanatmda bulunmak için bu salahiyeti 
nereden almıştır? Herkes kendi kendine siyaset mi takip edecek? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, arazi mes'elesi itibarile kısa surette arz etmek 
istediğim iki nokta daha vardır. O da Yemen mes'elesidir. Yemen hakkında gerek bu proje
de, gerek mukabil projede bir söz görmiyorum. Bu gün Yemen her hangi bir ecnebi tarafın
dan tahtı işgalde değildir. Bilakis bizim namımıza icrayı hükümet eden bir vilayettir. Bira
daki bir madde mucibince şu muahedede zikredilen hudut haricindeki araziyi tamamen 
terk edecek olursak, bu Yemen'i tamamen terk etmiş olmuyor muyuz? 

Efendiler, ekalliyetler mesailinden ecanibe ait olan mevattan kimse bahsetmedi. Ben
denizin burada okuduğum mevat akalliyetlerin himayesine karşı yapılan mevad nazarı iti-
bare alınacak olursa, görülüyor ki efendiler memlekette, hükümdarı Cemiyeti Akvam olan 
diğer bir hükümet teşekkül etmektedir. Geçen gün muhterem arkadaşım Hafız Mehmet Bey 
kapitülasyonlardan bahsederken, yalınız bunun bir tek maddeden ibaret olduğunu söyle
di, adlî mesailde. Şimdi efendiler, bu gün biz kavaninimizde mevcut olan bir takım ahkâmı 
bilâ lüzum birer madde şeklinde tespit etmiş ve bütün cihana karşı taahhüt altına girmiş 
oluyoruz. Buna karşı diyebilirlerki e., devletler bu ekalliyetler mes'elesi itibarile musirdir. 
Binaenaleyh bu şekilde muahede yapmazsak sulh meselesi hal edilemezdi. Fakat efendiler, 
zan ediyorumki, bu gibi mesail ayrı bir beyenname şeklinde neşredilecek mesaildendir. Be
yanname şeklinde neşretmek kâfidir. Bunu bu şekilde bir teahhüdü düvali şeklinde koy
mak doğru değildir. Çünki, devletlerin hayatı bir çok inkilâbata maruzdur ve bir takım med 
ve cezri vardır. Burada bu gün ehemmiyetsiz görülen mesaü, yarın zaif zamanımızda bizim 
başımıza belâ olur ve tarihi tekerrürden ibarettir. Bunu hepiniz bilirsiniz ki, atıfet şeklinde 
verilmiş bazı müsaadat, son asırda, bizi olduğumuz yerde bağlar bir zinciri esaret olmuş
tur. Şimdi bendeniz korkarım ki, şuraya konan ve ehemmiyetsiz görünen bu mevad üeride 
ecdat ve ahfadımız için yeni bir kapitülasyon teşkil edecektir. Hal ediyoruz ve kabul edil
miştir denilen ekalliyeüer mes'elesi de hal edilmemiştir ve doğru değildir. Eğer bunu hal et
mek için bir şey isteniyorsa bir muahhade'i düveliye şeklinde beynelmilel bir muahhede 
şeklinde ortaya koyup taahhüt altına girmekten ise, alelade bir beyanname üe halletmek 
daha yerinde olur. Tarihimiz de vardır.. Meselâ Gülhane Hattı Hümayunu, vesaire gibi. 
Bunlar zaten her hükümetin teb'asma vereceği bir takım hukuktur. Bunu beyanname şek
linde neşr etmek kâfidir. Bir takım kayıt altına almakta mana yoktur. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Misaki millinin beşinci maddesini okuyunuz. Beynelmilel 
muahhedat beyanname değil. Misaki Millî bunu kabul etmiştir ve o muahhedeyi açınız, 
onunla karşılaştırınız. Bunu yaptınız mı rica ederim? Yapınız da ondan sonra söyleyiniz. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bütün mületler arasındadır. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade buyuruyoruz efendim. Rıza Nur Beye soruyo

rum. Bunu iki de bir soyuyorlar. Misaki Millîye riayet yalnız Yunanistanla bir mukavele 
yapmakla mı kabil? Sırbistan'da bulunan Müslümanlar için bu niçin yapılmadı? 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Yunanistan'la değil efendim. Alelitlak söylenmiş bir şeydir. 
Ne Yunanistan, ne Balkan ve ne de sair devletler mevzuu bahis değildir. Yalınız Türkiye'nin 
beynelmilel mevcut muahhedat mucibince hukuku ekalliyeti kabul etmesi vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, misaki millinin bu noktası iki kısımdan mü
rekkeptir. Birisi bizim taahhüdümüz hakkındadır. Diğeri, diğer devletlerin taahhüdü hak
kındadır. Rıza Nur Beyin bunu tam olarak buraya koyması için, diğerlerinin taahhüdünü 
de buraya koydurması lâzım gelirdi. Onlar onu oraya koymazsa, bizim de bunu kabul et-
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meğe mecburiyetimiz yoktur. Misakı Millimiz yek taraflı değildir, zültarafeyndir. Benim hu
kukuma riayet etmek şartiledir ki, ben de onun hukukuna riayete mecbur olayım. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Müsaade buyurunuz efendim. Bunu böyle uzun uzadıya söy
lemenin hiç bir faidesi yoktur. Birçok uzuyor ve halle iktiran etmiyor. Biz bunu yapamamı-
şizdir. Ali Şükrü Bey Efendi akalliyetler hukukunu. (Gürültüler) Rica ederim dinleyiniz. Ali 
Şükrü Bey akalliyetler hukukunu dernhde etmelidir. Bir beyanname ile akalliyetler huku
kunu kabul ettirmelidirler ve mütekabilen kabul ettirsinler. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim efendiler, müsaade buyurunuz, cevab vere
yim. Efendim, bendeniz söze başlarken demiş idimki; murahhasların şahısları muhterem
dir. Yapacağımız tenkidat yaptıkları siyaset itibariledir. Tenkidatta onlar yapamadılar der
sem, onların yapamadıklarını ben yaparım demek değildir. Bunu söze başlarken söyledim, 
zan ederim Rıza Nur Beyefendi burada yoklardı. Fakat mademki Rıza Nur Beyefendi böyle 
buyurdular. Ben de diyorum ki; şu aczimle kabul ederdim. Fakat mes'eleyi bu çıkmaza 
sevk etmezden evvel (Bravo sesleri) alkışlar, mes'ele Hükümet Reisi tarafından ya harp ve 
ya fedakârlık şeklinde karşıma gelmeden bana gelmiş olsa idi, hal edeceğime kani idim 
efendiler. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Terk etmek benim elimde değil idi, ki heyeti Celile beni inti-
hab etti. Siz intihap ettiniz (Haşa sesleri) (İntihap etmedik sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler; maalesef bendenizin talihsizliğim, bu gün se
sim yoktur. Söyliyeceğim söz pek çoktur. Bunun on mislidir. Fakat sesim yoktur söyliyemi-
yorum. Mütemadiyen kesilip şunu söyliyeyim, ki efendiler; vaziyet budur. Hulasa ediyo
rum. Efendiler maalesef bir çıkmazın içindeyiz. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Taahhüt yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Memleketin hakiki menafiini düşünerek, hakiki ve selim 
bir karar ittihaz etmeğe bu gün için imkânı maddi yoktur efendiler. Çünkü, efendiler; arz 
ettiğim gibi, mükemmel fırsatlar gaib edilmiştir. Bu gün öyle bir vaziyet karşısındayizki ya 
harp, yahut fedakârlıkla sulh karşısındayız. Fakat üç ay evvel öyle değildi efendiler. Üç ay 
evvel çok başka idi, bu gün hükümet bizden bu şekilde bir karar alamaz. Ya harp kararı 
vermek ve yahut fedakârlığı kabul etmek şartile sulh yapalım. Hükümet böyle bizden bir 
karar alamaz. Hükümet vaktile işi bir çıkmaza doğru gittiğini gördüğü vakit gelip bize bu 
işin içinden çıkamayız. Bu iş sarpa sarıyor, netice buna vasıl olacaktır deseydi o vakit dü
şünürdük. Şu meclis Sakarya harbinde olduğu gibi, yarı yolda işe vaz'iyet ederek memle
keti salı il i selâmete çıkarırdı. Fakat efendiler bu günden ne fedakârlık mes'uliyetini üzeri
me alabilirim, ne de harb mes'uliyetini. Çünki bu işi yapan ben değilim. İşi bu raddeye ge-
tirmekde ben amil değilim. Yapüacak mesele efendiler, bu günki vaziyet karşısında âzami 
bir menfaat temin etmek şartile - Azamiden maksadım yani mümkin olabileni demek isti
yorum - fedakârlık yapmamak mümkin değil. Fakat verilen mukabil proje ile ayakları bağ
lı olan ve gemici tabir ince, başvermiş olan Hey'e ti murahhasamız hariç olmak şartile, yeni 
bir hey'eti murahhasa ile, yani bunu kabul etmişiz görünmemek için yeniden bu işi asgari 
fedakârlıkla bitirmektir. (Alkışlar) Efendiler izah etmişimki, bu mukabil projeyi emri vaki 
yapan hey'eti murahhasa bizden üstüne daha fedakârlık koparacaktır. Binaenaleyh yapı
lan şey gayri caizdir. Başka türlü yapacak ve bunu bu feci derecede üzerine alacak başka 
kimse yoktur. Yani bazılarının zannettiği gibi korkmasınlar. Hükümet terki mevki etse bi
le, bu vaziyette onun yerine geçecek kimse yoktur. Bu gün hey'eti murahhasa ve murah
haslık mes'elesi değildir. Belki gidecekler bulunur. Kendilerine güvenip gidecekler vardır. 
Onun için bunlar çok acı ve feci vaziyettir. Fakat efendiler, bu vaziyete bizler de sebep ol
duk. Kendimizin de sebep olduğumuzu söylersek biraz insaf edin kendimiz sebep olduğu-
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muzu söyliyeceğim. Mesela müzakeratimız noktal nazarından, mesail noktal nazarından 
arz edeceğim. Hey'eti murahhasamız adlî kapitülasyonları müzakere ederken hey'eti adli
yemiz bir şey yapamıyor. İstiklâl mahkemeleri gönderelim diye bar bar bağırdı. Binaena
leyh hey'eti murahhasamızın karşısına gelen düveli müttefika murahhasları, görmiyor mu
sun, senin mebusların diyorki adliyemiz iş yapamaz, adliyemiz ihkakı haktan tevzii adale
te kudreti yoktur. İstiklâl Mahkemesi gönderelim diyorlar. Binaenaleyh bunun karşısında 
adlî kapitülasyonları ilga edemeyiz demişlerdir. 

RIZA NUR BEY (Sinop) — Evet, o vakit zaif düşdüğü gibi, bu gün de hey'eti murahha
sa zaif düşmüştür. (Celse hafidir sesleri). 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Soma ikincisi efendiler; bidayette hey'eti murahhasamız 
gerek teati şeklinde ve gerek tâli komisyonlarda bu bize verüen kırmızı kitapda mevcut ol
mayan bir takım anlaşmalar, itilaflar yaptığı halde bunlardan sarfı nazar edilmiştir. Sebe
bi efendiler, bunun bir çok esbabı olabilir. Benim aklıma gelen nedir bilir misiniz? Bizi biz
den çok iyi bilen İngiliz'ler, memlekette bir şey patlamak üzere olduğu hissini vermekliği-
miz olmuştur. Efendiler bunu böyle bilin ki İngiltere öyle mel'un bir mülettirki, harbi umu
mide casusunu Alman İmparatorunun sofrasına oturtmuştur. Bu kadar mel'un bir millet
tir. Efendiler, bizim haleti ruhiyemizi pek iyi bilen, ziyadesile bilen insanlardır. Bu gün cel
seyi hafiye değil mi. Bunun hepsini işitir, hepsinden haberdar olur, Binaenaleyh bizim 
memleketin ruhunu ananatım bizden çok iyi bilir. Efendiler yalnız Musul hakkında, Bağ
dat h aklanda benim bildiğim 800 s ah ifalık, on cilt kadar ellerinde kitap vardır. Bizim eli
mizde bir cüt yoktur. Binaenaleyh şu kurtulacak, şu kana boyanacak, bu post kurtulacak 
diye bağırırsak, daha bir şey olmadan İngilizler bunlarda bir şey patlıyacaktır diye işi tehir 
ederler ve etmişlerdir. İngiltere işi daima talikan kazanmıştır. (Bravo sesleri. Alkışlar) Efen
diler bu memleketin muhtacı hal ve İslah olduğuna bu günki hali perişanımız şahittir. Bu
nu görmeyen kimse yoktur. Fakat efendiler, bütün dünya muvacehesinde şu postu evvela 
kurtarmak lâzımdır. Bu işi yapmak ve bunu temizlemekden evvel kalkar, gönlü bir takım 
İslahat yapmak için şunu yapacağım, bunu yapacağım demek İngiltere'nin eline müthiş bir 
silah vermek demektir. Buna binaen hey'eti murahhasamız muvaffak olamamıştır. Ademi 
muvaffakiyyete biz de büyük âmil olmuşuz (Bravo sesleri) 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Anlıyorum ki rüfekai kirama bir usanç gelmiştir. 
Müsaade buyurursanız yarın devam edeyim. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) — Paşa hazretleri celseyi kapa

mazdan evvel maruzatım vardır. 
REİS — Efendim malumu âliniz, mukayyet olanların ismi 68, 69 kişidir. Malumu âli

niz herkes söz söylemek arzu eder ve hakkıdır. Üç dört saat evvel müzakerenin lüTayetine 
dair bir takrir gelmiştir. (Gürültüler) (Nasıl kâfi sesleri) Müsaade buyurunuz bitireyim, eli
me alamıyorumki, mademki 70 kişi söz söyliyecektir. Onun için müsaade ederseniz ya ar
kadaşlarımız tekrar etmesinler, söylenmiyen sözleri söylesinler, yahut bir iki arkadaşımız 
söylesin de celseyi öyle tatü edelim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) — Celseyi kapamadan evvel 
maruzatım vardır. Arkadaşlar bu günde müzakere kâfi görülmüyor, yine müzakere yarma 
talik ediliyor. Hükümetiniz, mükerreren benim ağzımdan hey'eti aliyenize arz ve ifade et
mekte muztar kalmışımdır ki hadisat ve zeman tevekkuf ve intizar etmiyor. Söyliyeceğim ve 
anlatacağım. Arkadaşlar biz hükümetmeyiz? Biz Hükümetiniz vazife göremiyoruz. (Niçin 
görmüyorsunuz, görünüz sesleri) Söyliyeceğim efendim, müsaade buyurunuz. Diyoruzki si
ze efendiler, öyle bir hadise olurki harbi intaç edebilir. Biz ise sulh mu yapalım harp mı ya
palım diye müzakere ediyoruz. (Sulh olmadı sesleri) Kendi kendisine olsun. Hükümet şek-

760 

TBMM KUTUPHANESI



linde Meclise bırakamayız. Onun için efendiler çok rica ediyorum. Eğer bu müzakereyi böy
le neticeyi gayri muayyen olarak, müspet teklifler dermeyan buyurmayarak devam ettire-
ceksek, hükümetiniz tehlikeye kanidir. Bu böyle olmaz. İsterseniz şimdi karar veriniz, bizi 
mes'uliyetten kurtarınız, efendiler. Ne demek istediğinizi ben anhyayım. Yahut çok rica ede
rim, tatil edin, yemek yiyelim, devam edelim. Yahut tatil edelim yarın sabah toplanalım söy-
liyelim, söyliyeyim hakkınızdır. Yine bu akşam tatil edelim, yarın toplanalım. Efendiler, or
dulara kumanda eden bir Erkânı Harbiye Reisi var, bir hükümet var. Bunlar kararınızın ne 
olacağını anlamalı ki bir an evvel vazifesine hazırlanmalıdır. Bu nasıl olur? Altı gündür mü
zakere ediyoruz, aynı noktadayız. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Sabaha kadar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evet sabaha kadar devam edelim. Bitmezse yarin 
akşama kadar devam edelim. Fakat ara verilirse vakit geçirmek tehlikelidir, vatana. Bunu 
söyliyorum. Biz şimdiki şeklimizi iki kelime ifade edelim. Heykel gibi kağıt imza ediyoruz. 
Muamelatı hakikiyei harbiye elimizde değildir. Nasıl olur ve bunu nasü tecviz edersiniz? 
Onun için tenevvür etmedi ise muhterem arkadaşlarımın hakkı kelâmım kullanması lazım
sa devam edelim. Müzakereye fasıla vermiyelim, 24 saat kâfi değildir. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Reis Paşa hazretleri daha iki gün oldu müzakereye başlıya-
h. Bu iki günde müzakerenin üç buçuk saatini zâtı âliniz işgal ediyorsunuz. Binaenaleyh, 
iki gün zarfında arkadaşlar ancak dört saat kadar söz söyledi. Binaenaleyh on gün devam 
etsin, beş gün devam etsin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Sabaha kadar devam edeceğiz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, ben arkadaşlar söz söylemesin demiyo
rum. Masal söylemedim. Vazifemin, mes'uliyetimin size karşı ifasını emrettiği işi yaptım. 
Yani ben burada hikâyemi anlattım. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Arkadaşlar da hikâye anlatmadı. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ne zâtı âliniz anlatıyor, ne kimse. Ben devam ede
lim diyorum. Söyleyiniz, altı saat mesai, milletin hayatı mevzuubahis olurken kâfi değildir. 
Yirmi dört saatte altı saat yaptım. Devam edelim. Yahut söyliyorum size, devam buyurma-
yacaksamz, böyle imza vazifesile meşgul oluyor. Hasü olacak neticeden yalınız siz mes'ul-
sunuz. 

SAMİ BEY (İçel) — Paşam, sık sık bahis olunuyor. Bu Mecliste, tehlike nedir? 

REİS — Bana da söz bırakınız da mütalaamı söyliyeyim. Arkadaşlar sizin de hakkınız 
var, hey'eti vekilenin de hakkı var hey'eti veküe üzerinde mes'uliyet var, bizim üzerimizde 
de bir mes'uliyet vardır. Bizim aramızdaki bize ait olan mes'uliyet zamanın uzamasına ait
tir. Binaenaleyh bendeniz bir şey düşünüyorum yarım akşama kadar arkadaşlar her biri 
tahminen yirmişer dakika sözlerden maada esaslı söyliyecek olurlarsa, hepsi akşama ka
dar söylerler. Eğer yarın akşama kadar bütün müzakereyi kabul ederseniz (olmaz sesleri) 
intaç edersiniz, reyinize koyuyorum. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Yarın saat onda başlıyalım. Akşama kadar devam edelim. 

REİS — Bir takrir var okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

"Sattüar"dan maksadım Musulu mesaili maliye ve İktisadiyeye taviz suretiyle talik et
tiler demektir. Haşa tariz kastiyle değildir. Bu, hatırıma bile gelmemiştir. Başka türlü an
lamaya mahal yoktur. Eğer para mukabiline sattıklarına kani olsaydım, bunu o suretle de-
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ğil başka suretle ve sarahati kâfiye ile ifade ederdim. Binaberin Hamdullah Suphi Beyin ba
na tevdi ettiği sözlerini geri almasını teklif ederim. Almadıkları halde söylediği sözleri aynen 
ve temamen kendilerine müteveccih addettiğimi arz eylerim. 

Ergani 

Emin 

REİS — Efendim Emin Bey sözlerini tashih etti. Hamdullah Suphi Bey de sözünü geri 
alır. 

ŞEVKET BEY (Saruhan) — Eğer o maksat yoksa sözlerinde, Hamdullah Suphi Beyin 
sözlerine lüzum yoktur. 

REİS — Müsaade ediniz arz edeyim, istirham ederim. Hükümetinizin de Meclisi Âlini
zin de bu işi bir an evvel tedvin edecek... (Gürültüler) Yorulduğunuz anlaşüıyor. Yarın sa
at onda içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Riyaseti Celileye 

Misakî Millî haricinde müzakereye selâhiyetimiz olmadığından keyfiyetin milletin ârâyi 
umumiyesine arzını teklif ederim. 

İzmit 

Sırrı 

Riyaseti Celileye 

Müzakerenin böyle günlerle uzamasına sebep müstagil gördüğüm bir noktayi ki içtiha-
dmca heyeti umumiyemizin efkârından mülhemdir, tavzih ediyorum. 

Diyorlar ki heyeti mürahhasamız Lozana gitti. Üç ay mütamadiyen var kuvvetin sarf et
mek suretiyle her türlü hudut fevkine çıkarcasına çalıştı. Bu mesaillerine rağmen müttehit 
bir cephe halinde arzı endam eden heyeti düveliye tarafından tertip olunmuş bir proje be-
rayi imza yedlerine verildi. Sevr'in bir nevi diğer ve hattâ ağrebi mahiyetinde görülmekle bit
tabi kabul etmiyerek Ankara'ya hareket etti. On gündür heyeti vekile, heyeti murahhasa 
beraber başbaşa vererek devam eden müzakerat neticesinde elbette kendilerince kabili ka
bul bir şekil bulunmuştur. Bu bulunan şekle dair ihzar olunan proje niçin Meclise verilmi-
yorda yalnız beyanatları arasında şu veya bu tarzdadır, denüiyor? Halbuki bu beyanat kim
senin zihninde tamamı ile kalmıyor ki imali fikir kabü olabilsin. Binaenaleyh karanlıkta ta
banca sıkmak kabilinden rey vermek gibi hataya sahik değil midir? İşte bu kabil mehaz ire 
mahal kalmamak ve her madde üzerine âza bihakkın imali fikir edebümek üzere ihzar olu
nan mukabil projenin tabı ve tevzn teshil ve taksiri müzekarat emniyesi ile teklif eylerim. 

Muş 

Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 

Reşat ve rüfekasının vermiş oldukları takririn tayini esami ile reye vazım teklif ederim. 

6 Mart 1339 

Manisa 

Dr. Tevfik Rüştü 

Gaziayıntap 

Kılıç Ali 

Saruhan 

Mahmut 

Bursa 

Şeyh Servet 
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Kozan Konya 

Mustafa Kâzım Hüsnü 

Kozan Cebelibereket 

Dr. Fikret İhsan 

İstanbul Şarkikarahisar 

Adnan Memduh 

Maraş (Yeri ve imzası) 

Aslan (Okunamadı) 

Riyaseti Celileye 

6 Mart 1339 

Salim bir müzakereye girişmek için evvel beevel Lozan'da heyeti murahhasamız tara
fından düveli müttefıkaya verilen 60 maddeük proje ile şimdi Heyeti Vekilece ihzar olunan 
projeleri tabı, tevzii veyahut arkadaşlara yazdırılmasını, ondan sonra müzakereye mübaşe
retini teklif eylerim. 

Erzincan 

Hüseyin 

Riyaseti Celileye 

6 Mart 1339 

Muahedei sulhiyenin 340 küsur aza ile müzakere edilerek ret veya kabulüne karar ver
menin imkânsızlığı tahakkuk etmekte olduğundan Heyeti Veküenin itimat meselesi mevzuu 
bahsedilerek akdi sulh için itimadı haiz bir Heyeti Vekile intihap veyahut heyeti haz ıraya 
itimat buyrulmasını teklif eylerim. 

Trabzon 

Hafız Mehmet 

Riyaseti Celileye 

6 Şubat 1339 

Günlerden beri mevzuu münakaşa ve müzakere olan mesele iyice tenevvür ve tavazzuh 
edebilmek için söz alan arkadaşların söz söyleyebilmesi ve söz söylemekte bulunan hute-
banın da asü maksat ve sadet dahilinde söz söylenmesini teklif eylerim. 

Lâzistan 
Mehmet Necip 

Riyaseti Celileye 

"Sattılar"dan maksadım Musul'u Mesaili Maliye ve İktisadiyeye taviz suretiyle tavik et
tiler demek idi. Haşa tariz kastı ile değil idi ve bu hatırıma bile gelmemişti. Başka türlü an
lamaya mahal yoktur. Eğer para mukabilinde sattıklarına kani olsaydım bunu o suretle de
ğil, başka suretle ve sarahati kâfiye ile ifade ederdim. Binaberin Hamdullah Suphi Beyin 
bana tevcih ettiği sözlerini geri almasını teklif ederim. Almadıkları halde söylediği sözleri ay
nen ve tamamen kendilerine müteveccih addettiğimi arz eylerim. 

5 Mart 1339 
Ergani 

Mehmet Emin 
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Riyaseti Celüeye 
5 Mart 1339 

Görülüyor ve açık olarak anlaşılıyor ki Heyeti Vekilemiz ve sulh murahhasalarımız her 
ne pahasına olursa olsun bir sulh akit müstaceliyetini badema iktiham edilecek fedakâr
lıklara tercih buyuruyorlar. 

Kabul etmek lâzımdır ki harp kabineleri, sulh kabinesi, harp meclisleri sulh meclisi 
olamazlar ve olmak ihtimali de yoktur. Vaziyeti haziranın taliki müzakerat noktasından 3 
ay daha tahammülü imkâniyesi olmasma nazaran bugünkü yorgun olan harp meclisinin 
hemen yeniden bir meclisin intihap emrinin kabulü ile sulhun gelecek meclis tarafından 
tespitinin tahtı karara alınmasını teklif ve bu suretle misakî milliyenin taarruzdan masu
niyetinin muaf azasını istitaf ederim. 

Erzurum 
Mehmet Salih 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin mevzuu gayet mühim vekillerle müvekkilleri arasında 3 senelik cidalin, 

fedakârlığın muhasebesini mutazammmdır. Hesap Büyük Millet Meclisi ile millet arasında 
vakî ve verilecek hesap millete verilecektir. Millet muttali olmaması anlaşılmaz bir keyfiyet
tir. Binaenaleyh açık celseye geçilmesini ve müzakeratın açık celsede icrası lüzumunu tek
lif eylerim. 

5 Mart 1339 
BiÜis 

Yusuf Ziya 
Riyaseti Celileye 

Sual ve cevap hakkındaki takrirler tevali ve tekerrür ve tedahül etmektedir. Bu suret
le asd maksat zayi olmaktadır. Bir çok arkadaş söz almıştır. Heyeti Vekile Riyaseti de ken
di noktai nazarını dermeyan edecektir. Bu mükerrer sual ve cevaba nihayet verilerek Heye
ti Vekileyi dinlemeden evvel 3 günden beri söz alan arkadaşların mütalâasını dinlemeye ka
rar verilmesini teklif eylerim. 

Lâzistan 
Mehmet Necati 

Riyaseti Celileye 
Musul misakî milli dahilinde vatanın lâyetecezza bir cüz'ü olduğu halde bir sene zar

fında müzakereten hal olunamaz ise Cemiyeti Akvama tevdi edilerek orada verilecek kara
ra ittiba gibi bir fikri, Hariciye Vekâleti vazıhan söyledi. Cemiyeti Akvam İngiliz mahiyetin
den gayri bir şey olmadığı kaziyesi müttefikünaleyh olduğuna nazaran her halde aleyhimi
ze berveçhi peşin hüküm vereceği pek, pek aşikârdır. Şu halde Musul'un şimdiden ziyai ba
riz bir hakikat olduğu tabii ve bu takdirde vüâyatı sitte namım bir vakit taşıyan malûm 6 
vilâyetin dahi vaziyeti müşevveş bir hal iktisap edeceği de pek bedihidir. Binaenaleyh bu
ralarına hacet ve havai ii Şarkiya itibariyle haizi ehemmiyeti az ime olan Musul'un her türlü 
tertibat ve tesvilâta merkez ittihazına imkân kalmamak üzere İngiliz Kuvayı berriye ve bah
riyesinden tahliyesi ile bir idarei muvakkatai mahalliye tesis ve her suretle harici nüfustan 
tecrit edildikten soma bir sene zarfında ârâyı umumiyeye müracaat sureti ile halli gibi sulh 
kaziyei mühim meşinin teminine hâkim olacak bir çarei mutavassıta taharrisini teklif eyle
rim. 

Muş 

Ahmet Hamdi 
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Riyaseti Celileye 
6.3.1339 

Düveli mütelife tarafından heyeti murahhasamıza tevdi kılınan sulh projesi ve heyeti 
murahhasamızdan da bilmukabele berayı istikşaf tevdi kılman 12 maddelik proje tarafımız
dan ar iz ve amik tetkik edilmiş ise de, meselenin iç yüzüne ıttıla hasıl edilememiştir. Yal
nız bütün halkça bir umde ve bir akide haline gelen istiklâl ve istihlâsı vatan üe Misakı Mil-
liyenin muhafazası gibi hututu esasiyenin temini hiç bir veçhile projelerden ve bu projele
ri tefsir ve tevile mecbur kalan alâlakadaranın mufasasal beyanatından anlaşılamadığın
dan ihtimali bait gözüken sulhun akti için hututu asliyei selâseden hiçbir surede fedakâr
lık yapamıyacağımızı ve maksadü gayenin istihsali için bidayette olduğu gibi mütecellit ve 
mütesanit bir suretle mütevekkilen alâllâh teşmir sakı sây ile bir ikinci "Sevr" imzasından 
içtinap edeceğimizin, tevdi kılman sulh projesine cevap olarak bildirilmesini teklif eylerim. 

Lâzistan Mebusu 

Mehmet Necati 

Riyaseti Celileye 

Mevzuu müzakereye müteallik olarak gerek arkadaşlarımız tarafından verilen takririn 
ve gerek hükümetin teklif ve talebine taalluk eden bütün mesailin tayini esami ile reye va-
zını teklif eyleriz. 

6 Mart 1339 
Bitlis Siverek 

Yusuf Ziya Sırrı 

Van Mardin 

Hasan Sıddık Emin 

Siverek Ergani 

Abdül Gani Sırrı 

Saruhan Mardin 

Ömer Lûtfi Mitat 

Muş Urfa 
Gani Pozan 

Mardin Biga 
İbrahim Hamdi 
Çorum Ergani 

(Okunamadı) Emin 

Erzincan Erzurum 

Hüseyin İsmail 

Siirt Mardin 

Hacı Nuri Derviş 

Bitlis Elâziz 

Hüseyin Hüsnü Fevzi 
Riyaseti Celileye 

Musul'un İngilizler tarafından harben işgal edilmediği İngüizlerin şimdiki işgali bir gasp 
mahiyetinde olduğuna göre Musul meselesinin intacı için kabul edilen bir sene müddet zar-
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fında Musul'un kimin işgalinde bulunacağı mevzuu bahis olmuş ise ne netice verdiğini izah 
buyurulmasını talep ediyorum. 

4 Mart 1339 
Sivas Mebusu 

Emir 
Riyaseti Celileye 

F. Beyin avdeti hakkındaki tebliği riyaset penahinin tekidini teklif ederim. 
2 Mart 1339 

Bursa Mebusu 
Op. Emin 

Riyaseti Celileye 
Daha ziyade rüfekayı kir anım tenevvürü için heyeti murahhasadan sonra istihzaratı 

sulhiye komisyonunda bulunan rüfekayı kiramın malî ve adlî mesail hakkmda izahat ita 
buyrulmalarını arz ve teklif eyleriz. 

3.3.1339 
Antalya Kayseri 
Rasih Ahmet Hamdi 

Mardin Saruhan 
Necip Reşat 
Muş Edirne 

Hüseyin (Okunamadı) 
İzmit Siirt 
Sırrı Kadri 

Şeref 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Hükümetçe verüen izahata nazaran henüz ne Heyeti Vekile ve ne de heyeti murahha

sa vazifelerini ikmal etmemişlerdir. Binaenaleyh misakı millî dairesinde memlekimize istik
lâli siyasî ve adlî ve malî ve iktisadî temin etmek üzere kendi mesuliyetleri tahtında müza-
keratı sulhiyeye dair mesailerinde devam etmeye mezun kılınmalarını teklif ederim. 

27 Şubat 1339 
Burdur 

İsmail Suphi Soysallıoğlu 
Riyaseti Celileye 

Meselenin ehemmiyeti gayri kabiliî inkârdır. Heyeti Vekilenin teklifi hakkmda Meclisi 
Âliden sağlam bir noktai nazar izhar edilebilmek için Heyeti Vekilenin ve her şubeyi alâka
dar eder mesailde mütehassıs mebus müşavirleri ayrı ayrı ve behemahal izahat vermeleri 
ve Meclisçe verilecek veçhenin bunun üzerine ittihazını teklif eyleriz. 

Saruhan Gaziayıntap 

Reşat Ali Cenani 

Mardin Konya 

Necip Refik 
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Saruhan Antalya 

(Okunamadı) Rasih 

Kayseri Karahisarısahip 

Ahmet Hamdl Ali 
Hakkâri Adana 

Mazhar Müfit (Okunamadı) 

Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 

Sulh mesailine dair bir haftadan beri mütevaliyen cereyan eden hararetli hafi müzake-
rat hülâsa edilecek olursa yek nazarda ve zahir halde İcra Vekilleri Heyeti ile heyeti mürah-
hasamızın günâ gün hatiiyat ile malemal ef al ve harekâtı istiklâlimizin istihsalini ıslahı 
müşkil bir dereceye indirmiş olduğuna kani olmayan içimizde bir fert kalmamıştır, zanne
diyorum. 

İşte Büyük Millet Meclisinin bu kanaati âliyei vatanperveranesidir, ki bu hakiri pür 
taksiri iş bu takririn takdimine vicdanen icbar etmiştir. 

Anın için Lozan konferansı aleyhine hutebayı kiramımızın irat ettikleri pek muhik mü-
talâatı âliyeyi ve hatıiyatı vakıayı tafsile lüzum görmeyip ancak bütün cihanın takdirini ca
lip ve düşmanlarımızın öteden beri perverde eyledikleri gayri meşru ve denaadkâr tam ala
rmı salip ahvali muhtasar an zikrettikten sonra vaziyeti hazıramızdaki vahametin ref ve iza
lesi çaresini mücmelen ve her nevi amali şahsiyeden mütecerriden bilâperva arz etmeyi ha
yatımdan aziz bir vazifei vataniye addederim. 

Efendiler, malumuâlinizdir ki, Gazi âli sânımız ve sebebi necatımız Musatafa Kemal Pa
şa Hazretleri ve rüfekayı mesaisinin delâlet ve cesareti vatan perverâneleri ile Ankara'Da 
vuku bulan bu içtimaımızda işe başlamazdan evvel "hilâfet ve saltanatın istihlâsından ve 
vatanına istiklâlinden başka bir gaye takip etmiyeceğimize yemin ettik ve hatta Gazii mü
şarünileyh Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Büyük Millet Meclisini hini küşadına irad bu
yurdukları nutku iftitahi, kil hülâsası zikrolunun temennimizden ibarettir. Olveçhile bütün 
milletin bir kitlei ahenin misali ittifak ve ittihad ile ve hakiki bir azim ve imanla başladığı
mız iş bu cihadı dini ve millimizde takati beşeriyenin fevkinde denecek mertebede fedakâr
lıklar ve güna gün kahramanlıklarla biinayetullah muzafferiydi kâmile kazandıksa da; va-
esefaki, iş bu muzafferiyeti fevkalâdemizin semeratı meşruasını istihsal etmeksizin hasbel 
beşeriye ihtirasab şahsiyeye kapılarak Büyük Millet Meclisi meyamnda hiç yoktan fitne en-
giz aleni bir ihtilâf icat ve bu suretle Büyük Millet Meclisinde ve dolayısiyle bütün millet 
arasında dedikodu yer bularak anifülarz ittifak ve ittihazımızın halelpezir olduğunu evvelâ 
1 Teşrinisani 1338 tarihli hilâfet ve saltanat hakkındaki kararımızla ve badehu matbuat 
ve resmî nutuklarımızla düşmanlarımıza ilân edişimiz muzaferiyetten maksut olan istiklâ
limizin husulüne mümaneat için bir setti ahenin teşkil ettiğine inanmak ve bu manâyı iza
le için tedabiri sâibe ittihaz eylemek mecburiyetindeyiz. 

Şayet bu hakikat inkâr edilerek bu dahilî bir muameledir, bunun harice suitesiri yok
tur gibi avamfiribane ihtirasat ve ifalâttan feragat etmez isek bu zihniyeti cedide ile bin teş
kilâtı esasiye kanunu yapsak yalnız İstanbul, Trakya, İskenderun, Musul değil, neuzubil-
lâh bütün Türkiye'mizin elden çıktığını ve hâkimiyeti milliyemizin yerinde yeller estiğini ya-
kinen göreceğimizden emin olunuz. 

Efendiler; geldiğimiz günden beri bilittifak Gazii şehir Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
nin halife makamına ikat ve bunu teyiden teşkilâtı esasiye kanunumuzu da tanzim ve mev
kii meriyete vaz eyleyerek harfiyet tatbikine sarfı m-sai eylerken, badessulh düşünülmesi 
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lâzım gelen hilâfet ve saltanat meselesini mal bulmuş mağribi gibi ortaya atmak ve uğurda 
matbuat ve resmî nutuklarla kanlar püskürmek doğru mudur? 

Efendiler; Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzdaki esasat yeni icat olunmuş bir şey olmayıp 
1300 seneden beri bu milleti muazzama! İslâmiyenin haiz olduğu hukuku şeriyeleri cüm-
lesindendir. Hatta bu esasat kâffei mileli mütemeddinede bir çok ihtilâllerden ve milyonlar
ca insan kanları döküldükten sonra ahkâmı şeriyemizden istimbat ederek sahih ve salim 
ve ahkâmı şeriyyeye mütekarip hükümetler teşkiline muvaffak olabilmişlerdir ki bu esasa-
tı kabul etmiyen hiç bir millet bu asrı medeniyette zinhar sabit bir hükümet teşkiline ve ba-
kasını temine başka çare bulamaz. Bu esasat milletin hâkimiyeti ve efrada verilecek bilu
mum vazaifi resmiyenin tespiti üe adaletin temininden ibarettir. 

Efendiler; millet bilâkayıt ve şart hâkimdir. Buna şüphe edilemez. Fakat milletin bu 
hâkimiyetini bizzat ve bilfiil tecelli ettirmesi muhal olup ancak teşkilâtı esasiye kanunumu
zun ikinci maddesinden 9 uncu maddesine kadar olan icmali ruhi ahkâmınca mükemmel 
ve âdil bir hükümet manzumesinin sahai ârâyı husul olması ve bilâ kayıt ve şart hâkimi
yeti milliyenin âdilâne bir suretle tecelli ettirilmesi zaruridir. Bu esasatı meşruaya Büyük 
Millet Meclisi içerisinde ve hariçte muhalefet edecek bir Müslüman mutasavver değildir. Şu 
kadar ki yukarıdan beri tasvir ettiği ihtilâfa Türkiye doğu esasatma değil, sırf şekli hükü
mete ait bir keyfıti bahiredir ki bu ihtilâfat bir kelime ile ihtisar olunabilir. O da; "Reisi Hü
kümet Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri mi, yoksa Halife; Abdûl Mecit Hazretleri midir?" 
Biz bu hakikati ihtilâfı her ne kadar irtica namı tahtında vesüei tehdit etsek ve bu uğurda 
Fransa İhtilâli kebirinden azim kanlar akıtsak yine takdiri hüdâ ne ise yerini bulacak ve ni
hayet millet hâkimiyetini isbat edecektir. 

Hülâsai kelâm muzafferiyeti kâmilemizin semeratını iktitafa mani olan esbabm birin
cisi ve en mühimmini bu ihtilâftan ve ikincisi ise hükümetimizin ve intihap gerdeler olan 
murahhaslarımızın umuru siyasiyede Avrupa diplomatlarına karşı ruhen ve irfanen derkâr 
olan zauflarından ibarettir. 

Gelelim esas maksadımız olan sulhun esbabı husulüne : 
Madde 1. — İhtilâfı maruzun halli için teşkilâtı esasiye kanunumuzla kanunu esasimiz 

mezcedilerek hâkimiyeti milliye noktai nazarından her iki kanunun acilen tadili için erba
bı ihtisastan 20 kişilik bir encümeni mahsus teşküi ile mükemmel ve müceddet ve müeb
bet bir kanunu esasi vücude getirilmesi ve Encümenin her içtimamda kabul olunacak ta
dilât ve münakaşalın peyder pey matbuatla dahü ve hariçte ilânı. 

Madde 2. — Mezkûr kanunu esasimizin ikmaline kadar harp muzafferiyetimizde ki it
tihat terakki gibi intihabat ve sair menafii vataniyede fırkacılığın, grupçuluğun refi ile ilk 
senei içtimaiyemiz misülû bilittihad sarfı mesai olunması. 

Madde 3. — Misakı millî haricinde hiç bir sulhta kabul etmiyeceğimiz defaat ile hükü
met ihtar olunmuş ve Lozan konferansından berayi istimzaç avdet eden murahhaslarımız
dan Hasan Beye de o yolda talimat verilmiş olduğu halde amali milliye hilâfında ve daima 
baka ve mevcudiyetimizi tehdit eder bir tarzda murahhaslarımızın Lozan konferansı meşu
mu mukarreratma temayülleri ve hükümeti hazıramızm anlara muafakatı meşhudumuzun 
olduğundan, Heyeti Vekilenin hemen iskati ile müttehit bir heyeti icraiyenin bilâ ifatei va
kit ikamesi ve Lozan konferansının katiyen gayri kabul olan muahedenamesine mukabil ve 
arzusuna muvafık teklifatı cevabiyede bulunmak üzere meseleyi sulhiyenin işbu heyeti ce-
dideye tevdi buyrulması bir emri zaruridir. 

Binaenaleyh 3 maddeden ibaret olan işbu teklifimin reye vazım arz ve istirham ederim. 
6 Mart 1339 

Karahisarışarki Mebusu 
Mustafa 
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Düveli İtilâflye Notası Sureti 
İzmir'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Haz

retlerine 

Ankara Hariciye Vekâletine 

Bugün vakti zevalde Fransa Devleti fahimesi fevkalâdei Komiseri General Pelle tarafın
dan bendenize tevdi edilen nota berveçhiati maruzdur. Vusulünün iş'armı istirham ederim 
ferman. 

24.9.1338 

Hamit 

Üç müttefik hükümeti selâhiyeti tammeyi haiz bir mümessili Venedik'te veya sair bir 
mahalle vukubulacak bir içtima bilâ teehhür göndermeye muvafakat edip etmeyeceğini 
kendilerine iş'ar edilmesini Büyük Millet Meclisi Hükümetinden rica ederler. Bu içtimaa 
Türkiye mümessilleriyle beraber Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Sırp 
- Hırvat - Sloven devleti ve Yunanistan'ın murahhasları dahi med'uv bulunacaklardır. Bu 
içtima alâkadar hükümetler tarafından tertibatı lâzime alınır alınmaz vukubulacaktır. İçti
main gayesi Türkiye ile Yunanistan ve düveü müttefika arasında kati sulh muahedesini 
müzakere ve akit etmek olacaktır. 

Üç müttefik devlet, Türkiye'nin Meriç ve Edirne'ye kadar Türkiye'yi tekrar tesahup ar
zusunu hüsnü nazarla telâkki eylediklerini beyan etmek için bu fırsatı vesile ittihaz eder
ler. Müzakeratı sulhiye esnasmda Ankara Hükümeti düveli müttefikanın muvakkaten bîta
raflığını ilân ettikleri mm takaya, ordusunu göndermemesi şartiyle, üç devlet konferansta 
mezkûr hudutların Türkiye'ye verilmesini maal memnuniye müdafaa edeceklerdir. Esasen 
şurası mukarrerdir, ki; muahedede Türkiye ve komşularının menafhnin vikayesi, sulhun 
muhafazası için bilâhare tayin edilecek bazı menatıkın gayrî askerî bir have vazı Türk hâ
kimiyetinin muntazam ve muslihane bir surette yeniden tesisinin istihsali ve nihayet ce
miyeti akvamın altında Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğaziçinin serbestisini ve ırk ve din 
ekalliyetlerinin vikaye (himaye)sini temin için muahedede büâittifak tedabir ittihaz edile
cektir. Zaten üç devlet Türkiye'nin cemiyeti akvama duhulünü memnuniyetle müdafaa ede
ceklerdir. Muahede mevkii icraya vaz olunur olunmaz İstanbul'daki mütefik kıtaatın geri 
çekileceği hakkında geçen martta verilmiş olan teminatı tekrarda üç devlet müttefiktir. Üç 
hükümeti müttefika konferansın küşadından evvel Türk ve Yunan memurini askeriyesiyle 
bilitilâf müttefik hükümetler generalleri tarafından tespit edilecek olan bir hat üzerine Yu
nan kuvvetlerinin çekilmesini temin etmek üzere nüfuzlarını istimal edeceklerdir. Bu mü
dahale mukabilinde Ankara Hükümeü ne konferanstan evvel ve ne de konferans esnasm
da muvakkaten bitaraf ilân olunan mıntakalar dahiline kıtaatı askeriye göndermemeyi ve 
ne boğazları ve ne de Marmara denizini geçmemeyi taahhüt edecektir. Yukarıda mevzuuba-
his olan hattı tayin ve tesbit için Mustafa Kemal Paşa ile müttefik generaller arasında Mu
danya veya İzmit'de derhal bir içtima vukubulabilir. Müttefik hükümetler davetlerinin se
mi itibara alınacağına ve bütün insaniyeti mütemeddinenin arzukeş bulunduğu bir sulhun 
tesisi için, müttefiklerle olduğu gibi, Türkiye ile de teşriki mesai edebileceklerine kanidir -
ler. 

Paris : 23 Eylül 1933 

Skorca Gürzonofkedlestun Puankare 
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Sualler 
İsmet Paşa Hazretlerinden : 

Sulh projesinde İstanbul'un derhal tahliyesi hakkında ne bizim tarafımızdan ve ne de 
mukabil taraftan hiç bir kayıt yoktur. İstanbul ne vakit, ne şartla ve ne suretle tahliye edi
lecektir. 

İzmir 

Tahsin 

Riyaseti Celileye 

Evvelki gün Hariciye Vekili Paşa Hazretlerinden Anadolu'ya mücavir adalar hakkında 
sorduğu suale henüz bir cevap vermediler. Berveçhi sualimi tekrar ediyorum. 

1. Limni, Midilli, Sakız, Sisam gibi doğrudan doğruya Türkiye asayişini ihlâle müsait 
bir vaziyeti coğrafiyede bulunan adaların Yunanlılara terkine Lozan'da rıza göstermişler mi
dir? Göstermişler ise vatanımızın Yunan eşkıyasından vikayesini teminen Lozan'da ne gibi 
teminat alabilmişlerdir? 

2. Boğaz methalinde Bozcaada, İmroz adalarında emniyetimiz için asker ve jandarma 
bulundurabilecek miyiz? Aksi takdirde selâmeti vatan için ne gibi tedbirler ittihazı muta
savverdir? 

Şu iki sualime şimdi Mecliste cevap ita eylemelerini rica ederim. 

Biga Mebusu 

Mehmet 

Cemal Paşa (İsparta) sual ediyor : 

1. Fransa itilâfname ahkâmına riayet etmemiş, 

2. Fransa Hükümeti Meclisleri itilâfnameyi tasnif etmemiş, 

3. Gürzon meselenin mevzubahis olmasını teklif etmiş iken niçin cenup hududu mev
zubahis olmamıştır. 

Refik Bey (Konya) dan : 

Paşa Hazretleri; eğer isabet ediyorsam gerek tarafı âliyelerinden ve gerek heyeti murah-
hasamızdan diğer zevat taraflarından şimdiye kadar vaki izahat neticesi son teklifte İsrar 
manasını göstermektedir. 

1. Karaağaç'ın terki, Gelibolu'da mezar tanınması, Musul'un ve mesaii iktisadiyenin bi-
lâhire muayyen bir müddet zarfında halledilmek üzere muahereden ihracı evvelki teklif tek
rar edilse başkaca bir teklif karşısında bir akıl miyar ak muhasımlarımız sulhu kabul edecek
ler mi? 

2. Lozan'dan ayrılırken yaprlan teklif, bilâhire anlaşıldığı veçhüe muhasrmlarımızca ka
bul edilmemişken yani tarafımızdan ayni noktai nazarda sebat edilmesine sebebi hakiki ne
dir? 

Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilenin mukabil teklifatında (Bir seneye talik edilen) 

1. Musul için bir sene zarfında halledilmezse cemiyeti akvama tevdie sarihen bir teah-
hüt var mıdır? Ve Musul Türkiye'nin vahdeti meselesi olarak muhasımlara gösterilmiş 
midir? 
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2. Heyeti Vekile bu telakkide olduğunu ispat için sulh olsa bile bu maksadını istihsal 
edinceye kadar harbi millet için hali tabiidir diye ilân edebilir mi? 

5 Mart 1339 

Muş Mebusu 

İlyas Sami 

Sual : 
1. Şark hudutlarımızda alâkadar anla yaptığımız muaheyedatm mevzuu bahs edilerek 

alel usul düveli itilâfiyede tastik ve teyit ettirilmesi lâzimeden iken mevzuu bahs edilmeme
si ve tastik ettirilmesine tevessül olunmaması esbabı nedir? Ve bahs edilmemesinden faide 
mi, mazarrat mı mutasavverdir? 

2. Heyeti Vekile bu telâkkide olduğunu ispat için şayanı nazar ve bu cihet konferansa 
gidilirken ihsas edilmiş iken mevzuu bahs edilmemesi, tashihine tevessül olunmaması 
esbap ve hikmeti neden ibarettir. 

Bitlis 

Yusuf Ziya 

Sual : 
İstanbul Hıristiyanlarının mübadeleden istisnası hususu neden neşet etmiştir. İstan

bul'un mübadele edilerek Anadolu Hıristiyanlarının ipkası ciheti münakaşa edildi mi? 
Çorum 

Dursun 

Sual : 
Musul vilâyetinin bir sene zarfında İngiltere ile aramızda müzakere edilmesi ve hal 

edilemediği takdirde cemiyeti akvama havale edilmesi hususunda Heyeti Vekile tarafından 
zatı âlilerine salâhiyet verilmiş mi idi? 

Siirt 

Mehmet Kadri 

Riyaseti Celileye 
Musul meselesi bir sene zarfında menafii milliyemize muvafık bir tarzda halledile-

mezsse ne olacaktır? Yani, İngilizlerle muharebe mi edilecektir? Yoksa Musul'dan bütün 
bütün vaz mı geçilecektir? 

Lütfen izahı. 
4 Mart 1339 

Erzincan Mebusu 
Hüseyin 

Sual : 

Lozan'a teşrifiniz anlarında Meclisi Âliden verilen veçheler ile Heyeti Vekilenin verdiği 
talimat arasında tezzat teşkil edecek nokta var mıdır, var ise hangileridir? Sual eylerim. 

Maraş 

Hasip 
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GİZLİ CELSE ZABITLARI C. 4 - S. 150 : 191 
6 Mart 1923 Sah 
BİRİNCİ CELSE 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 
KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Hakkı Bey (Van) 

REİS - Celseyi açıyorum. 
2. - MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

20. - Lozan Konferansındakl tekâlifi sulhlye üzerinde müzakerat ve İcra Vekilleri Heye
tine itimat takririnin kabulü. 

Altı günden beri usul hakkında müzakere devam ediyor. 

NEŞET BEY (Kângırı) - Usul öyle değildir. Paşam her adım için vakit tayin edelim. Hü
kümet de bunun bir an evvel çıkmasını arzu ediyor. Binaenaleyh ona göre söz söylensin. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Bendeniz zatıâlinizin sözüne cevap vereceğim. Gayet uzun 
söyleyeceğim, elimden gelirse on saat söyleyeceğim. (Bravo sadaları) Efendiler gayet mühim 
bir vaziyet karşısında bulunuyoruz ve yahut hayat (Doğru sadaları) böyle vaziyeti siyasiye 
tahdit edilemez. Efendiler herhangi bir arkadaşımızın burada saaüerce söz söylemek hak
kım selp edecek salahiyeti yoktur. Bendeniz sözün uzamaması hakkmda söyleyeceğim. 
Eğer hükümet bunda acele bir şey görmüyorsa ona da cevap vereceğim. Onun için müsa
ade buyurunuz. Silsilei kelamımı kat etmeyiniz ki sözümü ben kaybetmeyeyim ve aklımın 
erdiği kadar beyanatta bulunayım. Bu da benim hakkı sarih imdir. 

Efendiler, bendeniz mukaddeme yaparken biraz maziye rücu edeceğim. Efendiler, he
piniz iyi bilirsiniz ki bundan dört sene evvel Meclisi Âli burada teşekkül etmeden mukad
dem memleketimiz parçalanmış, düşmanlar her taraftan kalbimize kadar girmiş, silahımı
zı almış, cephanemizi almış; askerimizi, ordumuzu dağıtmış, parça parça etmiş; pek fena, 
pek müşkül bir vaziyette bulunuyordu. Memleketin her tarafında şikâyeüer bilhassa Erzu
rum'un her tarafında feveran eden memleketin her tarafı bunda müşterektir. (Bazı müda
haleler) Rica ederim müsaadenizle sözlerimi kesmeyiniz ikmal edeyim. 

REİS - Muhavere etmeyelim efendim. 
M. DURAK BEY (Devamla) - Evet, orada ufak bir kütle halinde bir kongre vücuda ge

tirmişlerdi. Rica ederim, zatı âliniz de ondan evvelini söyleyin silsilei kelamım bozmayın. 
Ben herkesi hürmetie dinledim. 

BİR MESU BEY (Bu günkü ihtiyaçtan bahsedilmesini istiyoruz. 
M. DURAK BEY (Devamla) - Bu gün de bahsedeceğim yarın da. Evet efendiler, bunu 

müteakip Samsun'da bir kongre içtima davet edildi. Orada da lâzım gelen esasat tespit edü-
dikten soma, Meclisi Âli içtimaa davet edildi. Yani burada teşekkül etti. Efendüer, Meclisi 
Âlinin burada teşekkülünden soma İstanbul'un parmağıyla ve düveli itüafiyenin teşvikati-
le memleketin her tarafında isyanlar çıkardılar. İyi bilirsiniz ki Büyük Millet Meclisi bura
da sulhi içümada iken, isyanın bir kolu Yabanabad'da, diğer kolu Ayaş'a kadar gelmişti. 
Fakat, elinde asker, top, tüfenk, süah yokken burası bir mevcudiyet göstermiştir. Memle
ketin her tarafından isyanlar göklere fışkırırken burası sebat ediyordu. Hiç bir şeyden kork-
mamıştı efendüer. Muhtasar söyleyeceğim. Birinci İnönü başlamıştı. Hepiniz büirsinizki Bi
rinci İnönü'nde bizim mevcut askerimiz yoktu, üç buçuk çeteden ibaretti. Hatırımda kaldı-
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ğıma göre, ben öyle biliyorum. Yanlış söylüyorsam beni tasbih ediniz. Biz İnönü Zaferini bin 
kişi ile yapmıştık,bunlar da denme çatma bir takım çetelerden ibaretti. Fakat milletin azim 
ve imanı metaneti ve dört bin kişi ile zafere nail olmak, birinci adımı atmıştı efendiler. İkin
ci İnönü zaferini yaptığımız zaman, zannıma göre, on altı bin kişi ile yapılmıştır. Paşa Haz
retleri de burada duruyor, kumandanları idi. Zan edersem on altı bin kişinin içinden he
men üç bin kişi kadar muntazam asker mevcut değildi. Fakat cenabı Allah bize Muzafferi-
yet verdi ve düşmanlarımız anladılar ki bunlar mevcudiyet gösteriyorlar efendiler. Onu mü
teakip zamanlarda ve dairelerde askerimiz oldukça muntazam bulunuyordu. Fakat, her ne 
hal ise üçüncü hareketimizde biraz geri çektik efendiler. Düşmanlarımız Sakarya'ya kadar 
geldiği vakit biz yine burada sebat ve azmettik, milletin fedakârlığına güvendik. Efendiler, 
akıllara hayret verecek surette yirmi bir gün ve yirmi bir gece devam eden bir harb netice
sinde, yine muzaffer oldunuz ve düşmanımızı memleketin bir köşesine attınız ve en niha
yet onu müteakip iyi bilirsiniz ki geçen sene en son muzafferiyetimiz neticesinde ordunun 
süngüsüne dayanarak on gün içerisinde denize dökmek suretiyle memleketten tard ve ih
raç etti, mahvetti. Fakat efendiler, bu mukaddemei silsile bunu pek güzel gösterdiği vakit 
Türkler harb ettiği zaman zafere nail olabilirler. Efendiler, millet bu zafere kavuştu. Fakat, 
bu zafere ne ile kavuştu? Efendiler, memleketimizin her hangi bir köşesine bakarsanız bir 
harebezardan başka ne götürürsünüz; Şarkin harab, garbın harab, vasatta bulunanlar za
ten harabtır, Çünkü bu vaziyette ne insan kalmış, ne hayvan ve ne de mezruat. 

ZAMİR BEY (Adana) - Şu halde bir şey de kalmamış. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Efendiler, kan ile bu millet bu gün zafere kavuştu. Fakat 
efendiler, bu zaferin -mukabilinde, bu kadar fedakârlığın mukabilinde millet bu gün bizden 
bir şey bekliyor. O da zaferi tam. Çünkü her hangi bir meselede, her hangi bir işte bir mu
vazene lâzımdır. Dediğim muvazene şudur: Temin edeceğim menfaat tam mıdır, değil mi
dir? Milletin bunu bizden sorması bir hakkı sarihidir. Şu hale nazaran şimdi biz iki vaziyet 
karşısında bulunuyoruz. Birisi bugüne kadar yapmış olduğumuz fedakârlıkları terazinin 
bir gözüne koyacağız. Bunun neticesinde elimize bir proje vermişler, bu proje ile memleke
timizde istiklâli tam ile yaşamamız kabil mi, değil mi? Bunu terazinin diğer gözüne koya
cağız, veznedeceğiz. Çok rica ederim. 

İkinci şekilde şudur. Bu gün fedakârlıkla bu zafere eriştik önümüzde bir harb, bir de 
bazı fedakârlık ederek sulhu kabul etmek var. Acaba, harb edersek bir şey kazanacak mı
yız ve bu mikan ve ihtimal mevcut mudur, değil midir? Mevcut ise harb, değilse fedakârlık 
yapalım. Bunları tahlil etmek lâzımdır. Bendeniz bu maruzatımı harb edelim ve sulh ede
lim fikriye arz etmiyorum. 

KADRİ BEY (Diyarbakır) - Harb edelim daha iyi olur Durak Bey. 
M. DURAK BEY (Devamla) - Efendiler, işte bu mesele bizi mühim bir çıkmaz bir mese

leye sevk etmiştir. Öyle bir çıkmaz mesele ki hakikaten herhangi bir arkadaşımız bunun leh 
veya aleyhinde idarei kelâmetmek için, kalp ve vicdanı titremek için bilmem diye cevap ve
rebilecek midir? Ya hayır veyahut yoktur diye? Efendiler kendi gözümle gördüğüme göre 
bugün elimize verilen şu proje, yani müttefikler tarafından tevdi edilen şu paçavra, bizim 
memlekette yapmış olduğumuz fedakârhkla kabili telif değildir. Efendiler, benim kanaatim 
böyledir. 

TAHSİN BEY (kmir) - Zaten kimse kabili telif görmüyor. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Bendeniz kimsenin kabul ettiğini söylemiyorum, sırf ken
di kanaatimi söylüyorum. Çünkü efendiler, tabii bir çok mesail vardır. Herhangi meseleye 
temas edersek o meselede görürüz ki memleketimizde bize istiklâli tam bahsedilmemiştir. 
Efendiler, malum mesaili göz önüne alırsak ben malî mesailde mütehassıs değilim. Fakat 
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bu mesaile toptan cevap vermek kuvvetini hissediyorum. Bugün malî projenin ahkâmına 
göre memleketimizi yeni bir esaret altına sevk ediyor. Efendiler, bendeniz memlekete şu ve
ya bu zatın bana ilham ettiğine bakmıyorum. Memleketin Şark'tan Garbe doğru tamamiy-
le ziraatini, ticaretini, her türlü esbap ve İslahatım göz önüne getirerek iktisadî her nevi es
babı istihsaliyeyi gözümüzün önüne getirerek, görüyorsunuz ki bu millet, bu halk, bu bor
cun altından çıkamayacaktır. Daima esarette kalacaktır. Bunun için bendenizce verüecek 
cevap, biz bu parayı vermeyiz, vermek iktidarım haiz değüiz. Binaenaleyh bu borcun veril
mesinin de bir şekli vardır, arkadaşlarımızın bazıları muhaffif inkânlar gösteriyorlar. Ben
deniz bunun tahlilatına girişirsem, belki bir hata ederim. Bunun için mütehassıs arkadaş
larıma bırakıyorum. Efendiler, bir iktisadî vaziyetimiz vardır. İktisadî mesaili de mütehas
sıslarına bırakıyorum, onun hakkında uzun uzun söz söylemeyeceğim, o mesail de memle
ketimizle istiklâlimizle kabili telif değüdir. Memleketimizin sermayesi yavaş yavaş ecnebile
re akacak ve bir gün gelecek ki memleketimizde hiç bir şeye sahip olmayacağız. İşte bu ka
dar efendiler. Boğazlar meselesine atfı kelam edersem gerçi bendeniz bir asker değüim, bir 
bahriyeli değilim, fakat efendüer, Boğazlar meselesine nakli kalem edersem heyeti umumi-
yesi hakkında söz söylemek salâhiyetini kendimde bir parça hissediyorum efendiler. Boğaz
lan aştık, İstanbul için teminat istedik, bize vermedüer. Efendüer İstanbul bir teminat altı
na girmezse Anadolu İstanbul'suz yaşayabilir mi, buna kani misiniz bilmiyorum. Benim ka
naatimce eğer İstanbul giderse Anadolu kan içinde yüzecektir. Çünkü İstanbul(a hâkim 
olacak herhangi bir hükümet -allah onları göstermesin- İstanbul'un etrafındaki birtakım 
yerleri elde etmedikçe hiç bir vakit yaşayamaz efendiler. Bunun için Anadolu daimî kan ve 
ateş içinde kalacaktır. Bu benim kanaatimce gayet ehemmiyeüidir. dün Rauf Bey Efendi bu 
meseleye temas ederken buyurdular ki, efendi İstanbul boğazlarının açık ve kapalı olması
nın hiç bir ehemmiyeti yoktur. Açık olmasıyla kapalı olması arasında hiç bir fark yoktur. -
Bendeniz bu sözleri teessüfle karşıladım. Bendenizin hiç bir zaman hatırı hayalime gelmez 
ki Rauf Bey bu kürsüden İstanbul Boğazları açık olsa da, kapalı olsa da ikisinin de mana
sı birdir desin. Efendüer ben bahriyeli değüim, bir asker de değüim. Fakat efendüer, İstan
bul Boğazlarının açık olmasıyla kapalı olmasında bü fark olmasaydı, Harbi Umumide Ana-
fartalarda İngüizler yüz binlerce asker getirir, bizim de yüzbinlerce asker kurban etmeye ne 
ihtiyacımız vardı? Efendiler, eğer İstanbul'un boğazlan açık olsaydı, ecnebi gemüer oraya 
gümiş olsaydı Gaiiçyaya kadar nasü ordu gönderirdiniz? Gerçi o bir hata idi, ben onu söy
lemiyorum. Avrupa'dan alacağımız topu, silâhı, mühimmatı nereden alacaksınız? Nasü olur 
da boğazların açık olmasıyla kapalı olması arasında bir fark olmaz efendüer? İstanbul'da 
bir tahdidatı askeriye vardır. İsmet Paşa HazreÜeri o tahdidatı askeriyeden bahsederken bir 
sual sormuştum ve demiştim ki, kontrol var mıdır yok mudur? Demişlerdi ki, biz kontrol 
kabul etmedik. Evet kabul etmedikleri doğrudur. Fakat kuvvei teyidiyesi yoktur. Yarın bir 
bahane üe diyecekler ki siz İstanbul'da oniki bin değü, oniki bin beşyüz bulunduruyorsu
nuz. Biz hayır diyeceğiz. Pekâlâ kontrol edeceğiz diyecekler. Vapurları oradadır, zırhlüan 
oradadır. Ne yapacaksınız, buna karşı kuvvei teyidiyeniz nedü? Hiç bir cevap veremezsiniz. 
Ben öyle görüyorum ki İstanbul vaziyeti pek nazik bir vaziyettir. İstanbul netice itibariyle 
bizim başımıza mühim gaileler açacaktır. Her halde İstanbul'u temin etmek neye mütevek-
kif ise, bu temin edilmelidir. Efendiler İstanbul'da yavaş yavaş nüfusumuzu gaip ediyoruz. 
Efendüer İstanbul'da iktisadiyatımızı gaip ediyoruz, bunu hepiniz görüyorsunuz. Soma da 
ecnebüere kapıyı açtıktan soma hiç bir teminat almayarak onların vapurları, zırhlüan bizi 
tehdit eder bü vaziyette oldukça, İstanbul'un atide vaziyeti çok karanlıktır. 

BASRİ BEY (Karesi) - Bütün sevahü öyledir. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Efendüer Musul meselesine atfı kelam edersek arkadaş
lardan birçoğu buna temas ettiler. Görüyorum ki bundan soma yeni hudutlarımız dahüin-
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de, Musul gayet mühim bir meseledir. Bendeniz bugün harbin Çanakkale'sini ne kadar 
mühim görüyorsam, Türkiye için Erzurum'u, Kars'ı nasıl mühim görüyorsam, Musul'u da 
o kadar mühim görüyorum. Çünkü orada bir Kürdistan hükümeti teşekkül etmiştir. Efen
diler, o Kürdistan muhiti bugün Erzurum'a sekiz saat Cenubuna kadar geliyor. Efendiler, 
mesele gayet mühimdir. Açık söylemek lâzım gelirse, şimdiye kadar memlekette iyi bir ida
re tesis edememişizdir. Halk gayri memnundur. Efendiler, eğer memlekette iyi bir idaremiz 
olmuş olsaydı, ben bunu bu kadar mühim görmeyecektim. Fakat iyi bir idare görmediğim 
için âtideki tehlikenin pek yakında olacağım görüyorum. 

Efendiler, Kürdistan havalisine dair bir iki söz söylemekliğime müsaade buyurunuz. 
Kürdistan ahvali gayet nazik ve gayet fena ve gayet mühimdir. Bilmiyorum ki siz de öyle 
söylersiniz, burada bir birimizi aldatlamayım, derüerimlzi açık söyleyelim. (Açık söyleyelim 
sesleri) Eğer aldatacak isek, her şeyi kapayalım, inelim. Eğer açık söyleyecek isek söyleye
lim. (Devam sesleri) Efendiler, bilmiyorum ki Heyeti Vekilemiz Reisi Beyefendi ile Heyeti 
Murahhasa Reisimiz Paşa Hazretleri Kürdistan ahvaline dair hakikî malumatları ne dere
ceye kadardır. Bunu bilmiyorum. Efendiler 1329'da Kürdistan'da ve Kürdistan'ın ufak bir 
yerinde bir isyan zuhura geldi. İşte Bitlis mebusları burada. Ben de o zaman orada idim. 
Bunun safahatini size arz etmiş olsam saatlerce devam eder. Bunun için bendeniz teferru
attan vaz geçiyorum, meselâ, Selim idam edilirken bir şey söylemişti, pek acıdır. Ne çare 
memleketimizin derdidir, söyleyeceğim. Bunu bendenize söyledi ve bir arkadaşım da orada 
idi. Demişti ki Ey Türkler, beni idam edeceksiniz; ediniz. Fakat memleketinizdeki idareden 
utanmıyor musunuz? Bu kadar yerleri verdiniz ne kadar yerleri şuna, buna hibe ettiniz. O 
vakitkl idareyi hepiniz büksiniz. Bunda bizim bir kusurumuz vardır diye söylemiyorsunuz. 
Ne zararı var Bitlis'i de bize veriniz; ne olur, Allah muhafaza etsin, o vakitte bizim bir kaç 
kazamız sukut etmişti. Bitlis kısmen sukut etmişti. Allah'tan olacak ki ertesi günü sabah
leyin yine Bitlis'i istirdat ettik. İşte burada Bitlisliler. Demiştir ki efendiler, bir Bitlis'i bize 
veriniz, bir de başımıza siz kontrol koyunuz, biz sizden ziyade iyi idare etmezsek o vakit ba
şımıza vurunuz. Yine siz alınız koca bir Bitlis'i taksim etliniz. Ne var bir parçasını da, me
sele Selim'e veriniz... Bendenizin bu söz o gün bu gün hiç kulağımdan girmiyor. Meselâ Se-
lim'e bu sözü söyleten idaresizlikti. Baştan ayağa böyledir. Memleketteki idaremize güvene
cek hiç bir yerimiz yoktur. Yani, en ufak bir teminatı yoktur. Bunun için çok rica ederim, 
bu Musul meselesini öyle bir ufak bir mesele zannetmeyiniz. Eğer Musul meselesi etrafa in
tişar eder ve Kürdistan'da gerek İngiliz propagandasiyle gerek İngiliz parasiyle bir çok şey
ler yapılır ve orada bir çok esaslar zuhura gelirse bunu kolay kolay İmha etmek imkânı yok
tur. O vakit korkarım ki Şarkta da mühim vakayı cereyan eder, zannederim efendiler. 

Efendiler, dertlerimi söyleyeceğim çünkü; tarih hiç olmazsa beni tecziye etmesin, tarih 
bana lanet etmesin. 

Kürdistan'da cereyan edecek mühim vekayı yalnız ingiliz vasıtasiyle olmaz. Maalesef, 
maalesef başka vasıtalar da vardır. Efendiler, biz emin değiliz, ne kadar emniyet ederseniz 
ediniz, bunlar hamamdaki birtakım oyuncaklardan - sabun şişirilir gibi olan oyuncaklar
dan - değildir. Efendiler, güvenilecek bir şey vardır. Ne şu, ne bu; kendi kuvvetimiz. Güve
necek bir şeyimiz vardır ne şu ne bu. Efendiler kendi kuwetimiz bizim güveneceğimiz şey 
kendi kuvvet ve kudretimizdir. Bunun için Musul meselesini âtiye talik etmek, aradan za
man geçirmek, zan ederim, doğru değildir. Eğer haricen mühim vakayı cereyan edeceğin
den korkuluyorsa ve harpte muvaffak olamayacağımız kanaati varsa, Heyeti Vekile de Mu
sul'un bir sene sonraya teklifin emuvafakat ediyor. Niçin Musul idaresiyle bir idarei müş
tereke sokmuyorlar? Hiç olmazsa bir sene somaya talik edelim. Fakat bunu müştereken 
idare edelim. Bizden hiç böyle bir teklif yok. Her şeyi onlara bırakıyoruz ve çekiliyoruz. Ya
ni bendeniz böyle bir şey olsun demek istemiyorum. Fakat, hiç olmazsa en son şeklinde bu-
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nu bir sene sonraya talik ediyoruz. Bu memleket bizimdir. Bizi çıkarıyorsunuz, siz idare 
ediyorsunuz. Bu nasıl taliktir, anlamıyorum? Efendiler, Musul'u Cemiyeti Akvama bırakı
yoruz. Bu Cemiyeti Akvam meselesi nereden çıktı? Ben bunu bir türlü anlamıyorum. Ce
miyeti Akvamla bizim alâkamız vardır. Cemiyeti Akvam Avrupa'da birtakım hükümeterin 
mümessillerinden teşekkül etmiş bir Cemiyeti Akvam varmış. Bunu büiyoruz. Fakat As-
ya'daki hükümetlerden bir mümessü Cemiyeti Akvamda gösterebilir misiniz? Yok. bizim 
onunla ne alâkamız vardır? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Bravo; brova... 

MUSTAFA DURAK BEY (Devamla) - EfendÜer, biz Cemiyeti Akvama gidersek, bunun 
altından hukuki bir mesele çıkıyor, ki bu ciheti bendeniz hukukçulara bırakıyorum. Yalnız 
söylemekle iktifa ediyorum. Avrupa'nın Cemiyeti Akvamın memleketimizde bir hakkı kaza
sı oluyor. Belki hukukçularımızın hatırına geliyor ve belki de bunda aldanıyorum. Belki hu
kukçuların hatırına geliyor, belki de gelmiyor. Bu ne demektir? Biz Cemiyeti Akvamı nasü 
kabul edebiliriz. Bizden de mümessüler oraya gider. Dünyada bir muvazene teşkü eder. Biz 
de oraya dahü olabiliriz. Fakat şimdi bizim Cemiyeti Akvamla ne al âkımız vardır, ne vere
miz var. Onun için bu Cemiyeti akvam meselesinden de bendeniz bir şey anlamıyorum. 
Çünkü orada verüecek karar daima bizim idamımızdır. Başka bir şey değildü. 

Efendüer, bir ekalliyetler meselesi vardır. Ekalliyetler meselesi temas ettiğimiz vakit 
memleketimizde ekalliyetlere yeni yeni imtiyaz verildiği görülüyor ve hepinizde aynı kanaat 
vardır. Bütün dünyada, beynelmilel bir ekalüyet mesaili vardır. Bütün dünya neye tabi ise, 
bizim de ona tabi o İm aklığımız lâzım gelir. Bunun için muahede ahkâmına ithaline vesaüe-
ye lüzum görmüyorum. Eğer bizim memleketimizde onlara fazla bü rüçhan veriliyorsa, ta
bii bu memleketin istiklâli üe kabüi telif değildir. Senelerden beri kapitülâsyonları attık di
yoruz, bağırıyoruz. Bü taraftan atıyoruz, diğer taraftan bazı kayıtlaı la yine bazı şeyler ka
bul ediyoruz. Bazı kayıtlarla memleket bu gibi tehlikeleri kabul ediyor. Bunun manası yok
tur. Düveli müttefıka bizden bü tazminat istiyor. Hangi tazminatı istiyorlar? Biz düveü müt-
tefikanın hangi memleketinde bü taşını yıktık? Biz düveli müttefikanın hangi yerine gidip 
de duvarmı yıktık? ne gibi bü zarar yaptık? Efendiler, kendileri on seneden beri memleke
timizin her tarafına sokulmuşlar, yılanlar gibi, akrepler gibi zehüüyorlar, yıkıyorlar, yakı
yorlar, asıyorlar, kesiyorlar. Memleketimiz baştan başa harabeden başka bü şey değüdü. 
Ne tazminatı veriyoruz? Kim kime tazminat verecek efendiler? Tazminat veriyoruz. Tazmi
natın manası nedü? Bü ecnebinin bü evi yıkümış, benim kırk köyüm yıkılmıştır, diğerinin 
bilmem hânümam harap olmuş? Ne tazminatı efendiler? Biz zaten bu tazminattan ve bu 
kapitülâsyonlardan verilen bu zararlardan kurtulmak için bu kadar fedakârlık yaptık. Bun
lar yine başımızda bü belâ olacak ise bizim mezavüniz nedü efendüer? Efendüer Yunanlı
lardan biz hiç bü tazminat istemiyoruz. Yani düveli müttefıka bize diyorlar ki siz Yunanh-
larla anlaşın. Biz Yunanlılarla ne ile anlaşacağız, bunun kuvvei teyidiyesi nedü? Bugün yok 
ki bugün Atina'ya giderek Yunanlüardan tazminat alalım. Buna imkân yoktur. Nasü alaca
ğız? Düveli müttefıka kendi tazminatlarını alır, benim memleketim için vermez. Yunanlılar 
da hiç hakları olmadığı halde gelip memleketimizi baştan başa yakar, nüfusumuzu katle
der, ırz ve namusumuza dokunur, memleketlerimizi yakar, yıkar gider. Düveli müttelife 
bunda bitaraf kalır, bunun ne manası var? Efendim, bu projenin manası var. 

HASİB BEY (Maraş) - Karaağaç'ı bü şerit olmak üzere veriyorsunuz. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Evet, Karaağaç'ı bü şerit makamında olan yeri onlara ve
rir. Niçin? İleriden, öteden gitsin. Bunların manası yok efendim. 

Boğazlarda bü sıhhiye komisyonu olacakmış ve bu da Cemiyeti Akvama rapor verecek
ken efendiler, ben bunu da mütehassıslarına bırakıyorum. Bunun manasını ben bümiyo-
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rum; belki iyidir, belki kötüdür. Efendiler, sözümü ikmal etmeden evvel şurasını arz 
edeyim ki burada cereyan eden müzakerede iki şey var ki, daha Heyeti Âliyenizin tamamiy-
le malûmatı olamamıştır. Benim malûmatım var mı? Hayır bendeniz malûmatı olmayanlar
la beraberim. Rauf Beyefendi burada olsa idi, daha iyi olurdu. 

REİS - Hariciye Vekili İsmet Paşa buradadır. 
M. DURAK BEY (Devamla) - Efendiler, bir proje vermişler, ona mukabil bir proje veril

miş. Burada da her ildsinin ortası bulunmuş, bunu gördük. Orada verilen proje nedir? onu 
bilmiyoruz. Yalnız burada murahhas paşalar, beyler oradan hareket etmeden evvel bir cel-
sei hafiyede Rauf Beyefendi burada bize okumuştu. Fakat acele olarak okuduğundan dola
yı hiç birimizin de hatırında lâyikiyle doğru kalmamıştır. Arkadaşlar vakit vakit sordukça 
Rauf Beyefendi kürsüye çıkıyor, efendiler biz bunu size söyledik. Söylemiş müşavirler bey
ler veyahut murahhas beyler çıkıp burada söyledikleri vakit, arada mukabil teklifleri söy
lediler. Belki bir iki maddesini söylediler. Fakat bendeniz hepsine dair malûmatım yoktur, 
vermedi. Efendiler, Heyeti Vekilenin tespit etmiş olduğu bir proje var. Buna dair hangi bi
rinizin malûmatı var? Hiç birinizin. Müzakerenin uzamasına asıl bir de sebep budur. Eğer 
o projeyi bendenize vermiş olsalardı ve diğerini de bize vermiş olsayddar daha arız ve amik 
tetkik ve tahlil ederiz ve sözlerimizi gayet kısa ve onlara hasrederek söylerdik. Fakat efen
diler, bugün hiç birimiz kani değiliz, bu mudur öteki midir? Ha; şimdi bunları getirmedik -
lerindeki sebep ve hikmet bendenizin bundan anladığım şudur: Efendiler, bize bu mukabil 
projeyi verdikten soma murahhaslarımız Lozan'da müzakerenin inkitaı veyahut teklifi sıra
larında üç, dört gün zarfında murahhaslarımız Lozan'da müzakerenin inkitaı veya taliki es
nasında üç dört gün zarfında murahhaslarımız orada mukabil bir proje vermişlerdir. Fakat 
projede birtakım fedakârlık yapılmıştır. Halbuki Meclisi Âli böyle bir fedakârlığa asla sala
hiyet vermemiştir. Evet Meclisi Âlinin bu gibi fedakârlığa salahiyet vermediği arkadaşları
mızın Heyeti umumiyenin çoğunun burada söylediği sözler zabıüarda mevcuttur. 

Efendder; şimdi bir yaydır, okdan çıkmıştır. (Ok yaydan sesleri) Efendiler iyi hatırınız -
dadır ki, diğer arkadaşlarımız da bu noktaya temas etmişler, bendeniz de temas ediyorum. 
Rauf Beyefendi söylediği zaman arkadaşlarımız heyecana geldiler, dediler ki; ne demek olu
yor, böyle bir salahiyet verdiniz mi? Rauf Beyefendi, asla böyle bir salahiyet vermemişizdir. 
Belki gazete havadisi olabilir. Bu da olsa ben buna ehemmiyet vermeyiniz. Kendileri hare
ket etmişlerdir. Üç gün soma, buraya gelirler kendüerini dinlersiniz ve ona göre kararınızı 
verirsiniz. Efendiler, bu meşelerim şimdi bir neticesi vardır. Orada mukabil proje verilmiş
tir. Belki bir anlaşma olmuştur veya olmamıştır. Fakat zaman zaman çıkıp diyorlar ki, ka
bul edilmiş bir şey yoktur. Fakat, anlaşılmış ihsas edilmiş, çıkmaz bir skoağa girmişsin. 
Mesele buradadır. Efendiler, bunun için bendeniz şimdi kendilerine bunu bir hiyanet ede
rek yaptınız demek fikrinde değilim ve isnat da edemem.Böyle bir söz söylemek salahiyeti 
yoktur. Temizdirler, hiç şüphem yok. fakat, belki bir hüsnü niyetle yapmışlardır. Böyle 
hüsnü niyetle bir fedakârlık yapmışlarsa çıksın, hüsnü niyetlerini bize söylesinler, onun 
üzerine münakaşa yapalım. Fakat söylemiyorlar ve söylemedikler inden dolayı meseleyi 
uzatükça uzatıyoruz. İhtimali bendeniz buradan indikten sonra Rauf Beyefendi gelir derler 
ki, efendiler, hepsini söyledik, daha ne söyleyeceğiz. Bendeniz bunu şuna benzetiyorum. Af
fınıza mağruren demeyiniz ki, hikâye söylüyorsun. Vaizin biri vaiz söylerken cemaata de
miş ki; efendiler, ağalar benim söyleyeceğimi biliyor musunuz? Biliyoruz demişler. Daha ne 
söyleyeyim, biliyorsunuz demiş. Bilmiyoruz demişler. Peki bilmeyene ne söyleyeyim. Ca-
nımkimimiz biliyor, kimimiz bilmiyoruz demişler. Ey canım bilen bilmeyene öğretsin, de
miş. Tıpkı böyle söylüyor. Efendi bilmiyorum bize açık söyle. Rauf Beyefendi burada çıkıp 
zaman zaman bize telâş gösteriyor. 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Yok, yok telaş yok. 
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YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Saçrarna hareketidir, o. 
M. DURAK BEY (Devamla) - İşte söyler söylemez telaş ettiler, kalktılar yerlerinden, yer

lerini değiştirdiler. (Handeler) Efendiler, bu telaşm manasını bendeniz anlamıyorum. Nedir 
telaş? Eğer Meclisin efkârı umumiyesini öğrenmek istiyorsanız efkârı umumiye pek bariz ve 
pek açıktır. Bu haftadan beri çok şey alabildiniz. Efendiler, Heyeti Vekile arasıra buraya çı
kıyor. Rauf Beyefendi diyor ki, efendiler, İstanbul vaziyeti mühimdir. Efendüer, Trakya va
ziyeti mühimdü. Akşamda sabahda bü karar ittihaz etmezseniz mühim bü tehküe karşı
sındayız. Çok rica ederim, Rauf Beyefendi o tehlikeyi niçin söylemiyorsunuz? Rauf Beyefen
di acaba burada bulunan arkadaşların senin şifre kâtiplerinden daha aşağı mıdır. Daha iti
matsız mıdır? 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Reis Paşa Hazretleri doğrudan doğruya 
bana hitap ediyorlar, müsaade buyurursanız iki kelime Ue cevap vereyim. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Soma cevap verirsiniz. 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Böyle müzakere olmaz yani... 

M. DURAK BEY (Devamla) - Telaş buyurmayın telaş... 
REİS - Efendüer, hatip arkadaşlarımız şahsi muameleler yapıyorlar. Bittabi karşısında 

bulunan da cevap vermek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki hatipler evvela söz söylesin, on
dan soma Heyeti Vekile de cevap versinler. Malumu âliniz bu gibi şeyler bizim Nizamnamei 
Dahüimize gümiyor. Çok rica ederim noktai nazarlarım tamamen izah etsinler ve bu gibi 
muhaverelere meydan vermesinler. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Reis Paşa Hazretlerinin beyanatlarım kemali hürmetle 
dinledim. Bendeniz ne şahsî bü şeyle ve ne de sadet haricinde uğraşıyorum. Bendeniz Ra
uf Beyefendiye hürmet ederim ve kendüerinüı kalplerine hürmet ederim, ki kendüeri de be
ni severler. Aramızda bü şey yoktur. Bendeniz Rauf Beyefendiye hitap... 

REİS - Bendeniz, efendim öyle söylemedim. Bendeniz söylüyorum, ki muhavereyi ica-
bettüecek tarzda idarei kelam edümesin. Çünkü diğer taraf da söylüyor. İş uzuyor. Onu 
izah ediyorum. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Bendenizin Rauf Beyefendiye hitap etmekliğim, Heyeti Ve-
küeye hitap etmek demektir. Tabu bütün arkadaşların ismini anlatacak değilim. Efendüer, 
burada herhangi yaptığımız bü müzakere, vermiş olduğumuz herhangi bükararla efendüer, 
insafa davet ediyorum. Rica ederim, istirham ederim; söyleyiniz hangisi dışarıda işitilme-
miştü? Biz mi söylüyoruz? Hayır efendüer. (Gazeteler yazıyor sesleri). İstanbul'dan buraya 
Sultan Hamit'ten kalma, Sultan Reşat'tan kalma, Vahidettin'den kalma, Meşrutiyetten kal
ma, malumundan kalma, meçhuliyetten kalma kimseler geliyorlar, burada bü vazifeye gi
riyorlar. (MecUste yangın var sesleri) (Devam sadalan). 

RAUF BEY (İcra VekÜleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Devam ediniz Durak Bey, Mecüs yanar
ken de müzakereye devam etmişler, desinler. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Arkadaşlardan kimse kalmadı (Devam sadalan) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Reis Paşa, rica ederim usul hakkında bü şey arz edeceğim. 

REİS - Eğer söze devam edümek lâzım gelirse söz Durak Beyindü. Binaenaleyh celse
yi beş dakika tatil ediyorum. 
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İKİNCİ OTURUM 
REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Hakkı Bey (Van), Hüsnü Bey (Bitlis) 

REİS - Efendim celseyi açıyorum. Söz Durak Beyindü. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) - Efendüer demin söylediğim sözlerin şurada kaldı
ğı fikrindeyim. Hükümetin telaşı bazı mukarrerat vesaüenin üşaaü etrafında dolaşıyor. 
Bendeniz zannediyorum ki, tfşaatı Meclisi Âliden olmuyor. Ben diyorum, ki dün Ferit Paşa
ya hizmet eden adamlar, evvelki gün bilmem hangi hükümete hizmet eden adamlar, tetkik-
siz, tahkiksiz en mühim yerlere tayin olunmuştur. Hükümet bizden saklamasın. Maiyetle
rine aldığı yeni adamlardan beklesinler. (Alkışlar) Acaba hükümet, MecÜsi âlideki herhan
gi bü arkadaşı kendilerinden daha az mı vatana merbut hissediyorlar? Bendeniz burada 
şimdiye kadar söylediklerimi şimdiden soma söyleyeceklerimi şu surede söyleyeceğim. Her
kes aynı kanaatinden ayrümayacaktır. Yalnız vatan mebusu vardır. Efendüer, grup mebu
su yoktur. (Doğru sesleri) Çünkü vatan tehlikesi karşısında grubun bü mevkü yoktur. (Bra
vo sesleri) (Alkışlar) Bu mesele karşısında grup namına söz söyleyenler vatana ihanet edi
yorlar. (Bravo sesleri) (Alkışlar) Biz grup hissiyatından bütün bütün tecerrüt etmişiz. Böy
le bü sırada grup namına söz söyleyen bulunuyor. Benim burada söyleyeceğim sözler va
tanî, vatanî olduğu için, çok rica ederim, şahıslarına hürmet etüğim arkadaşlarım gibi, he
yeti murahhasanm, Heyeti Veküenin hepsinin şahsına hürmet ederim. Ne çareki vatan acı
sını duyduğum için bütün sözleri vatan hissiyle söylemek mecburiye tindeyim. (Devam, hay 
hay sesleri) Bü daha tekrar etmiştim. Hükümet telâş göstermesin, mesuliyet varsa hükü
met ve bize vardır. Daima bu söz yükseüyor.Burada teşekkül ettiğimiz günden beri içimiz
den ayırdığımız veküler bize yabancı nazariyle bakıyorlar. (Bravo sesleri) Efendüer, biz ya
bancı değüiz, onlar da yabancı değillerdü. İçimizden onları çıkarmışızdır. Bizim veküleri-
mizdir. Bizimle beraber asü olmakla beraber, vazidede bizim vekülerimizdü. Onlar bizim 
asü olduğumuzu unutuyorlar. Unutmasınlar. Söylemek benim vazüemdü. (Devam sesleri) 
İyi hatırınızdadır ki bü gün burada Rauf Beyefedi bu kürsüde söz söylerken, iş Teşküâti 
Esasiye Kanununa aksetmişti. O ara bendeniz fırladım sordum ve dedim ki; Reis Beyefen
di; çünkü İcra VekÜleri olmak dolayısıyla Reis Beyefendi Hükümetimizin şekli nedir? Bana 
malûmat veriniz. Fakat maalesef şurada Hükümetimizin şekü teşekkülüne göre hiçbir ma
lûmatta bulunamadı ve bugün de bulunamayacaktır. Eğer bugün yine söylerse alnını öpe
ceğim. Teşekkür edeceğim. Biz hükümetin şeklini unutuyoruz. Bizim hükümetimizin sek
imi bundan evvelki Babıâli Hükümetinin şekli değildir. Bizim hükümetimizin şekli Teşküâ
ti Esasiye Kanununun bize verdiği ilhamattır. Yeni şeküde bü hükümettir. Hiç kimsenin 
şimdiye kadar anlamadığı bü hükümettir. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) - Yani biz de anlamadık şekü ya... 
M. DURAK BEY (Devamla) - Efendiler; biz kendimizi anlarsak şeklimizi anlarız. Şekli

miz şudur, hiç kimseye benzememek ve hiç kimseye benzememekle beraber terakkiye doğ
ru atilmak, müşavere üe, müzakere üe iş görmek. Hepimiz vatan kaygusuyla çırpmıyoruz. 
Onun için bendeniz zannediyorum ki heyeti murahhasanm da aflerine mağruren söylüyo
rum - Konferansta pek yanlış bü surette hareket etmişlerdü. Eğer bendeniz konferansta si
zin başmurahhasanız olsaydım, bü dakikaük böyle ihtimal veriniz, efendüer benim konfe
ransta söyleyeceğim söz ve açacağım zemin şu idi : Orada karşıma çıkan efendüer, ha isti-
raden şunu söyleyeyim, ondan soma söyleyeceğim. Efendüer, biz heyeti murahhasamızı 
buradan İstanbul'a gönderüken pek yüksek yerden uçarak gönderiyorduk, çünkü muzaf-
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fer ordumuzun süngüsü parlıyor, duruyordu. Elhmdülillah şimdi de parlıyor. Zannediyo
rum ki murahhaslarımız orada mühim iki sima belirecek. Bundan birisi Lort Gürzon, diğe
ri İsmet Paşa Hazretleri idi. Çünkü muzaffer bir ordunun muzaffer bir murahhası gidiyor
du. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) - O da hata idi. 
M. DURAK BEY (Devamla) - Fakat efendiler, maalesef kalbimizdeki o büyük ruh sön

dü, ateşi gitti. (Sönmez, sönmez sesleri) 
Şimdi geçiyorum esasa. Bendeniz başmurahhas olsa idim şöyle diyecektim: Velevki 

Fransızca bilmeyeyim, velevki İngilizce de bümeyeyim, fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin murahhasıyım, nasü ki, efendüer Lort Gürzon bü kelime, işittiğime göre, konferansta 
bü kelime Fransızca tekellüm etmiyormuş ve yanındaki tercümanı varmış, kendine söylü
yormuş ve tercümanı gayet müdekkik bü adammış, aldığım gramafon gibi satıyormuş efen
diler. Lort Gürzon da fransızca büiyor. Fakat söylemiyor. Ne için? Çünkü ben İngilizim di
yor. İngüiz olduğumu göstereceğim, diyor. Fakat ben oraya bü Türkçe ve Türk olduğumu 
da konferansta göstereceğim efendüer. Bendeniz konferansa gitmiş olsaydım bu çizmemle, 
bu kalpağımla gitmiş olacaktır. Benim teessürlüğüme hamletmeyiniz, taassupken söylemi
yorum. Fakat, Türklüğü orada Türk olarak temsil edecektim. (Durak Bey olmamış mı öyle 
sesleri) Zan etmiyorum efendiler, orada söyleyeceğim söz bu idi. Efendüer, siz bizi buraya 
davet ettiniz, biz kendüiğimzden sizden buraya bü şey dinlemek için gelmedik, büiyorsunuz 
ki, senelerden beri dünyanın hiç göstermediği fedakârlıkları göstererek bü zafere kavuştuk. 
Bizim zaferden muradımız sizin memleketinizi yağma etmek, talan etmek, yahut sizin mem
leketinize gelmek, sizin memleketinizden para çalmak ve sizden bü şey isitfa etmek değü-
dü. Efendüer, bizim maksatlarımız şudur : Biz evimizde oturuyoruz. Rica ederim, sizden 
evimizde istiklâü istiyoruz. Biz evimizi muhafaza etmek istiyoruz. Nasü ki, siz evinizi mu
hafaza etmek istiyorsanız biz de sizin gibi istiyoruz, kendi evimizde Fransızlar m, İngüizle-
rüı Amerikalıların kendi memleketlerinde, evlerinde yaşadıkları gibi, sizin gibi evimizde ra
hat ve müstakü olarak oturmak yaşamak istiyoruz. Sizden fazla istemiyoruz. İhsan iste
mem. Evet o vakit onlar da bu zemin üzerinde bir münakaşa açarsa, yine açacaklardı zan
nederim. Meclisi Âlinin vermiş olduğu salâhiyetin mefhumundan başka bü şey değüdü. Ya 
bunun üzerinde bü zemin açüır müzakereye güişecektik ve üâhüi. Müzakerenin manası ve-
sairesi bu kadar. Efendiler, maattüüssüf Avrupahlar asırlardan beri âdetimiz gibi, asırlar
dan beri zihniyetimiz gibi karşüarmda yine zannettiler ki, küflenmiş, zehirlenmiş Babıâli 
murahhasları var zannettiler. Emin olunuz efendiler, bunda bizim hatalırımız çoktur ve bü
yüktür. Efendüer, biz Türkiye Büyük Mület MecUsimn ruhunu orada temsil edemedik. Eğer 
temsü edebümiş olsalardı, zannediyorum ki, daha iyi bü proje üe daha esasü, daha iyi li
sanla murahhaslarımız dönecekti. Maatteessüf bu geçmiştir. 

Efendüer; bugün de görüyorum ki; Heyeti Veküenin, heyeti murahhasamn orada gö
rüşmüş, konuşmuş olduğu ve vermiş oldukları proje ki, belki anlamışlardır. O projenin et
rafında anlaşmak için ve mümkün olduğu kadar kabul ettümek için Meclisten bü salâhi
yet almak istemiyorlar. Efendiler, bü kere Meclisi Âli bu hususta salâhiyet lüzumunu ve bü 
karar vermek lüzumunu his etmiyor. Bendeniz zannediyorum ki; bizim görüştüğümüz, ko
nuştuğumuz bü karar vermek için değü, bü müdavelei efkârdan başka bü şey değüdü. 
Efendüer, Heyeti Vekile ara sıra buraya çıkarak kendüerinin yapmış olduğu, çizmiş olduğu 
projede İsrar ediyor ve bunun iyi bü netice vereceğini de ihsas ediyor. Yani kanaatlannda 
aldanmadıklarını bize ihsas ediyorlar. Bendeniz zannediyorum ki, Heyeti Veküe de insan
dır. Onlar da lâyuhti değüdü. Hata ederler. Efendüer; hata ettiklerine delil mi ararsınız? Si
ze canlı bü misal söyleyeyim. Efendüer, Sakarya Muharebesinden evvel Altuntaş Harbi ha-
tırınızdadır. Bunu söylemek mecburiyetinde kahyorum. Çünkü tarüıüı gizli sayfalarında 
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unutulmuştur, belki de unutturulmuştur. Unutturulmak isteniyor. Fakat zamanı gelecek 
bu hakikat meydana çıkacak, burada tezahür edecektir. Zamanı olmadığı için şimdiye ka
dar açmak istemiyordum. Bugün bundan yerinde bahsetmek lüzumunu hissettim. Efendi
ler, bendeniz zannediyorum ki, söyleyeceğim ve misal ile anlatacağım. Bugün de Heyeti Ve-
kilenin o zamandaki vermiş olduğu kadar gibi kuvveyi maneviyesinin kırık olduğuna hük
mederdim. 

NEBİL EFENDİ (Karahisar) - Vak'a nedir? 

M. DURAK BEY (Devamla) - Arz edeceğim. İyi hatırınızdadır ki, Eskişehir düştükten 
sonra ordumuz perişan vaziyete girmişti. Daha doğrusu ordumuzun bir kısmından haber 
alamıyorduk. Burada da panikler başlamıştı. Efendiler, her iki hadisata intizar ederken, bir 
gün bir Cumartesi günü idi zannediyorum, Temmuz 284de olacak (18 sesleri) Aynı zaman
da Erkânı Harbiyei umumiye Reisi de bulunuyorlardı. Bu kürsü muallaya çıkülar ve bize 
hitap ettiler. Hatırımda kaldığına göre, arz edeceğim, dedüer ki, efendiler, maalesef harbin 
büinci safhasını gaib ettik ve vatanımız pek müşkül safhaya dahü olmuştur, ordu da An
kara, Konya, bekçisi değüdü. Ordu icabatı askeriyeye göre harb eder ki, doğru buyurdular. 
Efendiler sizin burada yükünüz ordunun vaziyetini işgal ediyor. Vaktimiz dardır. - aynen 
iadelerini söylüyorum - sekiz gün kadar vaktimiz ancak ya vardır, ya yoktur. Her halde He
yeti Veküe de bunun üzerinde konuşmuştur. Meclisi Âli her halde Kayseri'ye gidecektir ve 
bu kararı bize tebliğ etmiştü. 

BASRİ BEY (Kayseri) - Sivas(a gitmek isteyenler de vardı. 
M. DURAK BEY (Devamla) - Ve Meclisi ÂÜ burada bulundukça ordu daima Meclisi Âli

yi burada bulundukça ordu daima Meclisi Âkyi muhafaza için ona göre tertibat alır. Hal
buki orduyu serbest bırakmak lâzımdır. Belki efendiler biz Sakarya'da harp edemeyiz - za
bıtlar meydanda mevcuttur - belki verebüirsek Kızüirmak'ta bü meydan muharebesi ver
mek ihtimali mevcuttur. Zannediyorum ki, bizi de büaz ne derler ona; saçmak... (İskandil 
sesleri) Efendiler; iyi bilirsiniz ki, o vakit. Meclisi Âliniz feverane geldi ve lâzım gelen sözle
rini söyledi. Söyledi mukarrerat ittihaz etti ve dayandı. İşte bu zafer o günün zaferidü. 

SIRRI BEY (İzmit) - Durak Bey; o zaferin kahramanı sen ve Hakkı Hami Beydü. Mec-
lis size müteşekküdü. 

M. DURAK BEY (Devamla) - Estağfurullah, hüsnü teveccühünüze teşekkür ederim. İş
te bariz bü misal. O vakit Heyeti Vekilenin Reisi bulunan zati muhterem ve o vakit ordu
nun en mühim ricali, bir uzuv bulunan bir zatı muhterem kanaatında aldanmış idi. Eğer 
bu Meclis onların sözünü tutmuş olsaydı, bugün ne biz ve ne hükümet ve ne de âlemi is
lâmiyet meydanda vardı. Efendiler, öyle ise Heyeti Vekilenin aldanmak, aldanmak demeye
lim de hata etmek ihtimali mevcuttur. Şu halde Heyeti Vekileye bü levha, bü levha burada 
söyleyeceğim ve onu odalarına assınlar ve o da şudur: Lâyuhtüik tab4ı beşerle kabüi telif 
görülemez. "Veşavüihum fil emir" ayeti kerimesi nasıl burada yazdı ise, Heyeti Veküenin 
muhterem azaları da böyle mühim umurda olan işlerde bu levhaya atfı nazar etsinler. Efen-
düer, ben lisanım döndüğü kadar söylüyorum, ne bü arkadaşımı tenkit etmek isterim ve 
ne de başka arkadaşlarımın beni tenkit etmesine mütehammüim. Rica ederim, bunlar ayıp
tır, çükindü. Her arkadaşınız burada aynı memleketin ruhu, aynı memleketin kurbanıdır. 

İSMAİL HAKKI BEY (Burdur) - Anlamadık Durak Bey... 

M. DURAK BEY (Devamla) -Efendim; maatteessüf şimdi canım sıkılti, söyleyeceğim 
(Söyle sesleri) Burada arkadaşlarımızın içinde bazıları kendüerine imtiyaz veriyorlarmış. 
Efendiler, imtiyazlı mebus yoktur. Bakınız efendiler, bü gün bü sual varit olmuştur. Söyle
meye teeddüp ediyorum. (Söyle sesleri) dedüer ki, beyler; sizin içinizde bir kaç kısım me
buslar varmış, bunlardan bü kısmı 300, bü kısmı 200, bü kısmı 100 lüa alıyormuş yine 
bü kısmı da elü lüa tahsisat alıyormuş. 
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Vallahülazim, namusuma kasem olsun, bu sual bana varit olmuştur. Bu nedir, bunun 
manası nedir beyefendiler? 

Eğer kendimize dışarıda bir paye veriyorsak, yani benim imtiyazım filandır, filan hak
kındadır diye söylüyorsak bunlar ayıp şeylerdü. Bunları yapmayalım. Arkadaşlar bübüimi-
zi tenkit etmeyelim. Biz vakıa bü kısım arkadaşlarımıza fazla hürmet ediyoruz. Hürmet mu
kabildir. Herhangi arkadaşım bana hürmet ederse, ben de ona dört misli hürmet ederim. 
Fakat bana hürmet etmeyenin benim yanımda yeri yoktur. Her arkadaşımız burada üsanı 
döndüğü kadar söyler. Bü tenkittir tutmuşuz. Nedü bunun manası? Efendi, beni tenkit 
ediyorsun, senin bü şey büdiğin yok. 

RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Kim, Durak Bey? 

M. DURAK BEY (Devamla) - Kim ise ona söylüyorum. Hulâsa ediyorum. Ayıp geldi. 

Efendüer; bize vermiş oldukları proje hakkında da bü nebze bahsedeceğim. Ne yapmak 
lâzım gelirse yaparsınız. Bu projenin bü kıymet ve ehemmiyeti yoktur. Bu bü paçavradır. 
Ben bunu işte attım. Paşamızın orada verdiği projenin tamamı ne olduğunu bümediğün için 
onun hakkında bü şey söylemeyeceğim. Heyeti Veküenüı hazırladığı mukabü projenin de 
ne olduğunu bümediğün için, maalesef vâkıf olmadığım ve olamayacağımız için bunun hak
kında da bü şey söylemeyeceğim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekü) - Mevaddı aşere. 
M. DURAK BEY (Erzurum) - Benim söyleyeceğim bü şey vardır. Bü söz vardır. Biz bü 

çıkmaza doğru gidiyoruz. Bu çıkmazdan nasü kurtulabiliriz? Bunun çaresi nedü; harp mi 
edelim kurtulalım, sulh mu edelim kurtulalım? Bendenizce şündüik ne harp ve ne sulh. Ya 
ne? Elbette bü şey efendüer. Bendeniz şunu diyorum. Oyun, tekrar oyun. Türkçede bü şey 
var. İsmet Paşa Hazretleri ordu basma. Efendüer, ismet Paşa Hazretleri yarma kalmasın, 
bugün ordu basma dönsün. Biz daha Paşa Hazretlerinden çok mühim vazüe bekhyoruz. 
Efendüer, İsmet Paşa Hazretleri ordu basma gidecek olursa, siyaseten Avrupa'da mühim ve 
büyük bü tesü müzakereye kapı açmak lâzım geliyorsa, ki lâzımdır. Bendeniz lâzım değü-
dü demiyorum. Bunlar hiç, sıfır, Heyeti Veküenüı hazırladığı sıfır, murahhasların vermiş 
olduğu mukabü proje olarak sıfır. Biz yeniden bü tekhfte bulunacağız, misakı mülî istiyo
ruz. Sulha muhtacız, gece gündüz arzurumuz da sulha teşneyiz. Fakat bü şartla; bizi evi
mizde rahat bırakacak mısınız, yaşatacak mısınız? Eğer bizi evimizde rahat oturtmak ve 
serbest yaşatmak üzere bü zemin açmak istiyorsanız, biz hazırız ve ülâ başka türlü yok. İş
te sana ekü bu. Bunun başka ikinci bü şeklini bendeniz görmüyorum. İkinci bü şeldini 
bendeniz görmüyorum. İkinci bü şekle gidecek olursak, harbe sürüklenip gideceğiz ve 
memleketi berbat edeceğiz ve yahut istiMâlimizi gaib edeceğiz. Efendüer, herhangi bü şe-
küde olursa olsun mesaili iktisadiye ve arazı meselesinden vesaüeden istiklâlimiz bununla 
tahtı teminde değüdü. Bu mület ne bugün ve ne de yarın burada bu yükün altından çıka
maz ve çıkacak ünkân yoktur. Malî mesaüe karşı yine onlara söyleyeceğimiz sözler vardır. 
Türkler hiç bü vakitte borçlarını inkâr etmez. Daima kahramanlıkta ve sadakatte büüıcüi-
ği kazanmıştır. Ahde vefada büincüiği kazanmıştır. Fedakârlıkta büincuiği kazanmıştır. 
Şimdi bizim yapacağımız bü şey vardır. Borcumuz mu var, baş üstüne borcumuzu verece
ğiz. Fakat bizi öldürecek bü vaziyet ihdas etmeyeceksiniz, bizi yaşatacak bü vaziyet vere
ceksiniz ki, biz de borcumuzu vereceğiz? Zaman vermek mi lâzım, ne lazımsa bu yollardan 
sulh kapısı açacağız. Ne vakit ki memleketimizin kuvvei istihsaliyesi çoğalır, biz de o mik
tarda verüiz ve içinden çıkarız. (Noksan söyledin, tamirat meselesini unuttun sesleri) Ben
deniz arz ettim. Yani son söz olarak şunu söyleyerek kürsüyü terk ediyorum. 

Bizim yapacağımız bü iş daha vardır. Bugün bu Heyeti murahhasamızın bu işi yapa
cağından bendeniz emin değüim. Eminsizliğim kendüerine midü? Laşa katiyen. Fakat on-
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larla bir dereceye kadar anlaşmışlar. Eğer bir daha biz bu heyeti murahhasaya salâhiyet 
verir ve oraya gönderirsek bizim istiUâlirniz mahvolur. Çünkü bir anlaşma vardır. Çünkü 
onlar bazı şeylerde evet demişlerdir. Onun için heyeti murahhasamız reisi İsmet Paşa Haz-
retieri bugünden itibaren ordunun basma marş. Bendeniz kumandayı veriyorum. İster ka
bul etsin, ister etmesin (Handeler) ondan sonra, Heyeti Âliyeniz Heyeti Vekile ve heyeti mu-
rahhasayı yeniden tayin edeceksiniz, yapacaksınız. Bir şey varsa birinci sual budur. Bizim
le sulh müzakeresine girmek istiyor musunuz? Giriyoruz, vereceğimiz şudur : Bizim istik
lâli tammımızı, bizim evimizde rahat yaşamak için bir zemini müzakere açıyorsanız varız, 
hazır. Değilse yoğuz. (Alkışlar) 

REİS - İki saniye müsaade ederseniz Mehmet Necati Bey (Lâzistan)'ın bir takriri vardır 
onu okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Günlerden beri mevzuu münakaşa ve müzakere olan meseleyi iyice tencir ve tavzih 

edebilmek için söz alan arkadaşların söz söyleyebilmesi ve söz söylemekte bulunan hute-
banın da asü maksat ve sadet dahilinde söz söylemesini teklif ederim. 

6 Şubat 1339 

Lâzistan 

Mehmet Necati 

REİS - Ümit ederim ki, arkadaşlar bunlara riayet edecekler. Buyurun Yusuf Ziya Bey. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Arkadaşlar, mevzuun ehemmiyet ve azameti hakkında söz 
söylemiyorum. Çünkü, ehemmiyet ve azameti hakkında söz söylemiyorum. Çünkü ehem
miyeti de azameti de malûmu âlinizdir. Üç senedir kanlı cidal içinde biz mühim fedakârlı
ğa katlanıyoruz. Kan döküyoruz, kurban veriyoruz. Bu cidalin ve bu verilen kurbanların 
dökülen kanların semeresi, fevaidi millet için nelerdir? İşte bugün bunu rüyet ediyoruz. Bu 
muhasebenin masası başındayız. Bendeniz de bu kanaatla bu kürsüye çıkmış ve söz söy
lemek istiyorum. 

Evet vazifemi ifa etmek vazifei tarihiye ve vazifei vicdaniyemi bmakkin ifa etmekle ati
de vicdanımda duyacağım sızıları, acdan unutmak istiyorum. Arkadaşlar, heyeti celilenize 
maruzatta bulunurken sesimi, sadamı tarihe, ahlafa ithaf ediyorum. 

Arkadaşlar, Lozan Konferansının akıbeti malumesini haber aldığım zaman hiç de hay
ret etmemiştim. Çünkü, o akıbete muntazır idi. Evet, Avrupa diplomatlarından, Avrupa si-
yasetçüerinden intizar ettiğim akıbet idi. Beşeriyete şefkat, merhamet, beşeriyetin huzuru, 
sük~ûnu namına bir hareketi, tabiidir ki, onlardan beklenemez. O pazarın satüan metaı 
daima aldatmak, aldatmak; temini menfaat etmektir. Ben; aldatanlara medit bir intizardan 
soma, bu defa Heyeti Vekilemizle arşı karşıya geldik ve o Heyeti Vekilemiz de müspet, mu
ayyen olarak karşımızda mevcuttur. Müthalidir, mesuldür. O mesuliyet kelimesinin varlı
ğına kail olduklarını söylüyorlar. Evet, işte bu heyet ile karşüaştım, evet işte o Heyeti Veki-
lenin kulaklarım dibinden yüksekten bağıran, çağıran teklif ve talebi vakii ile karşüaştım. 
Dün hayret etmezken bugün de kendimi hayrete düşmekten alamadım. Bu mütehayyır va
ziyet içinde kendi kendime dedim ki bilemem eylecek girye midü, hande midü? 

Arkadaşlar, Heyeti Veküe şu talep ile buraya geliyor. İsmet Paşa Hazretlerinin sözleri
ni söylüyorum. Diyor ki; sulh müzakeratı esnasmda Avrupa murahhaslarına, diplomatla
rına noktal nazarımızı kabul ettirmek imkânını bulamadık. Düşündük, müzakere ettik. Bu 
noktai nazarımız etrafında bazı fedakârlığa katlanmaya lüzum gördük. Mesaili mühimme-
nizi sıraya dizdik, ikiye böldük. Mesaüi maüyeyi küfenin bü gözüne, mesaüi arziyeyi diğer 
gözüne vaz ettik. Mesaüi maliyede noktai nazarımızı müdafaa üe mesaüi arziyede fedakâr -
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lığı düşündük, mesaili arziyenin bazılarından fedakârlık etmek ve mesaili maliyede nazarı
mızı tamamen müdafaa etmek lüzumuna kail olduk ve bu teklif ile Heyeti Celilenize geldik. 
"Yani Karaağaç'ı mutlak olarak terk edecek, Musul'un halli keyfiyetim bir sene müddetli ta
lik, tavik edecek. Arkadaşlar Heyeti Vekilenin bu teklifi zarurisidir. Bunun altında bazı giz
li fedakârlık da vardır. Meselâ Karaağaç'ı mutlak olarak terk eden Heyeti Vekile Garbi Trak
ya'yı evvelinden terk ediyordu. Fakat ondan bahsetmiyor. Musul'u talik tavik eden heyeti 
murahhasa giderken burada defaatla ihsas edildiği veçhile, Cenup hudutları üzerindeki 
tashihattan hiç bahsetmemiş ve hiç bahsetmek istemiyordu. Bunlar da zımnî fedakârlık
lardır. İşte arkadaşlar heyeti murahhasamn teklifinin birçok teferruatından sarfı nazar, za
hir bâtın teklifi üzerindeyim. Bendeniz şu teklif karşısında heyeti celilenize dönerek ve şu 
suretle arz edeceğim. Diyeceğim ki, arkadaşlar bu Meclisi Âlinin bir ahdi, bir umdesi var
dır. Evet, bir ahdi bir umdesi, bir hedefi, bir gayesi vardır. Bu gaye, bu emde, bu hedef ise 
misaki millî denilen raporda müspettir. Bu rapor ile müspet ve muaylendir. Arkadaşlar hal 
böyle iken bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu... Arkadaşlar tekrar ediyorum. Misaki millî 
bir rapordur. O her gün, her vesile ile ağzımızdan düşmeyen; yine her gün her vesile ile kut
siyeti, teyit, ahkâmının lâyetegayyer olduğu temin olunan ve yine her gün her vesile ile bir 
teminat senedi olarak gösterilen misaki millî bir rapordur. Bir beyanname, bir program de
ğildir. Bu milletin, bu devletin hangi şerait dahilinde, hangi arazi üzerinde hangi hudutlar 
dahilinde yaşayabileceğini, bilâkaydüşart hür ve müstakil olarak idamei hayat edebileceği
ni gösterir bir rapordur. Arız ve amîk düşünülmüş bu milletin etibbai hazıkası tarafından 
verilmiş bir rapordur. Hayat raporu, baka raporu, istiklâl raporudur. Efendiler; hal böyle 
iken bu hakikati hali içimizde bilmeyen yok iken, hattâ aramızda değil milletin arasında bil
meyen bir fert yok iken, Heyeti Vekilenin bu talep ve teklif ile buraya gelmesinin esbabı ve 
hizmeti nedir? İşte şayanı nazar olan bihakkın anlaşılmayan esrarâlut nokta, bu noktadır. 
Bu nokta üzerinde tetkikat yapmak ve bu noktadaki bütün esrara vâkıf olmak isterseniz 
arkadaşlar, İzmir'i işgalimizden soma sulh hareketi baştan başa tatbik ediniz. Orada çok 
ancak, çok delâil, çok edille görürsünüz. Arkadaşlar, Heyeti Vekile mesuliyet yüküne ta
hammül etmeyerek, mesuliyeti tasnif etmek kasdiyle buraya gelmiş olsaydı ben, bu hare
keti pek tabu bulurdum. Fakat hareketindeki elastikiyet şayanı nazardır. Ben zannediyo
rum ki. Heyeti Vekile hairçte, dahilde sulhperver görünmek, bizi ileri sürmek, bizi göster
mek istiyor. Binaenaleyh arkadaşlar, şayanı nazar, şayanı teessüf olan nokta, bu noktadır. 
İşte bu nokta karşısında, bu vaziyet karşısında tekrar ediyorum. "Bilemem eyleyecek girye 
midir, hande midir? 

Arkadaşlar, asırlardan beri cihanın bütün uleması, hükeması bir muadelenin halli ile 
iştigal ediyor. "Hak mi kuvvete, yoksa kuvvet mi hakka galip?" İşte halli ile iştigal edilen 
muamele bu muadele idi. İşte bu millet, bu milleti temsil eden Heyeti Çemeniz, yine bu mil
letin sayesinde, hakkı kuvvete galip suretinde bu madeleyi hal etmiştir. Bu sureti hal ci
hanca ve bütün milel, akvamca haknahak teslim ve kabul edildi. Fakat bugün maalesef gö
rülüyor ki bu muadele üçüncü bir sureti halle gidiyor. Siyaset cihanda her şeye galip. Evet 
arkadaşlar; hakkımızın kuvveti, hakkımızın kudreti bütün bunlara galebe çaldı. Fakat ma
atteessüf Heyeti Veküemizin, murahhaslarımızın siyaset işlerindeki acemilikleri bütün ka
zandığımız muvaffakiyeti heba etti. Havva etti. Arkadaşlar, açıkçası partiyi gaip ettik. Arka
daşlar, bu gayri kabili inkârdır. Etrafına bü çok delâüi müspite toplamıştır. Binaenaleyh 
hâlâ Heyeti Vekile, o zulmetlere, o pürüzlü yola müteveccihtü. Mütevvekküdü. Fakat arka
daşlar, rica ederim, biz o yola gitmeyelim. Aynı zamanda Hamidiye kahramanından, yemin 
ederim ki tarih bu günahlarla mestur çehreleri keşfetmeden evvel tarih önünde kendisi gü
nahkâr görmesin. Şimdiden hareketini yapsm. Arkadaşlar, ben de sulh isterim, ben de 
sulhperverim. Hattâ en ziyade sulh isteyen her arkadaşımdan daha sulhperverim ve sulh 
isterim. Çünkü; senelerden beri didişen, kan döken, kurban veren bu mületin sulhe ihtiya-
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cını, sulh ve sükuna ihtiyaç şedidini her an her dakika hisseder dururum. Fakat temenni 
ettiğim sulhun bilâ kaydüşart hür yaşamayı, hiç olmazsa biraz gün görmeyi, hiç olmazsa 
rubu asır kadar olsun imtidat ederek gelmesini isterim ve bu şerait dairesinde gelecek her 
hangi bir sulhu hirzican ederim. Fakat bugün gelecek, yarın inkisar bulacak bir sulhu ka
bul etmek kendimi aldatmaktır. Kendi kendimi aldatmak istemem. Arkadaşlar, bugün ge
lecek, yarın inkita bulacak her hangi bir sulhu terviç etmek, gün siyasetini terviç etmek de
mektir. Gün siyaseti ne demektir bilir misiniz? Arkadaşlar, bu siyaseti bilir misiniz nedir? 
Ben yaşayayım, ben rahat edeyim, bundan soma gelenlerin cam çıksın, benden soma ge
lenler nasd isterlerse öyle yapsınlar demektir. Hulasa istiklâl umdeleri ile bu Meclisi Âli, ha
şa ki, bu kanaati terviç etsin, onun şanı, bu Meclisi Âlinin şanı, böyle giden siyaseti terviç 
etmekten muteberradır. Arkadaşlar, Heyeti Vekilemizin teklifi malûmu, talebi malûmu tet
kik edilince görülüyor ki, bütün mesail mühimmemizi müstehire halinde tetkik edüince gö
rülüyor ki bütün mesaili mühimmenizi müstehire halinde tespit ediyor. Hepsi dursun, hep
si talik edilsin; nihayet budur. Arkadaşlar, zannedersem düşmanlarımızın istediği de bu
dur. Lozan konferansının müzakeratını safha besafha takip ve tetkik edenler görmüşlerdir 
ki, İngiliz noktai nazarı da esasen bu noktaya vasd olmaya çalışmaktadır. Bu noktaya sar
fı mesai etmişlerdir. Bugün aynı noktaya ve aynı noktai nazara giriyoruz. Efendiler, aynı 
noktai nazara giderken İngiliz siyasilerine dünyanın en müşkül işini halletmiş olmak sürü
rünü durdurduğumuzu unutmayalım.Bu bapta esbabı hikmet taharri edenlere, oyalamak, 
uyutmak siyasetinin etrafında bu noktayı bu hikmeti aramalarını tavsiye ederim. Arkadaş
lar, oyalamak, uyutmak sözlerinin içinde çok gizli hakikatler, çok gizli siyasetler vardır. Es
ki Osmanlı Hükümetinin ruhu Avrupa siyasüerine pek fena bir kanaat telkin etmiş. Gla-
dislon'un, şakirtlerine telkih edilen kanaat nedir, bilir misiniz? arkadaşlar Türkler cahildir, 
birbirini tutmayan rivayet etrafında üzülürler, yorgun düşerler, bizden, uğraşmaktan be
zerler, bir kere uyuştular mı dünya kopsa başlarını kaldırıp bakmazlar. İngiliz siyasilerine 
telkin edilen kanaatin ruh ve manası budur. Arkadaşlar bu gün aynı siyasî zikzaklara doğ
ru gidiyoruz. Arkadaşlar, siyasetimizi kuru ota teşbih ediyorlar. Nasd bir ot ateş aldığı za
man ani bir feveran yaparsa, bizim siyasetimiz de böyle imiş. Bir kere, parlayıp söndüğü 
vakit, artık ateşden eser kalmadığı gibi, bizde de müdafaadan eser kalmazmış. Arkadaşlar, 
bu siyasî zikzaklar, oyalamazlar bu siyasî oyuncaklar etrafında çok zararlar görmüşüz, son 
asır baştan başa bu misallerle doludur. 

Binaenaleyh bu misalleri ben birer birer zikretmeyeceğim. Mısır'ın işgali, Mısır'ın akı
beti hepsi gözümüzün önündedir. Temenni ederim ki, bu siyasî tekerlemelere düşüleceği
ne eski Osmanlı İmparatorluğunun öldüğü haber verilsin eski, ihtiyar Osmanlı siyasetinin 
ruhu habisinin fenaya, tarihe karıştığım söylesin. O sada ki Avrupa'nın kulaklarına aks 
edince saraya tutulmuş çocuklar gibi titrerdi. Bu gün sahada, sahal siyasette Osmanlı Hü
kümetinin resmî tetfin ayini tamamlanmış ve yerine genç, dinç zinde bir Türkiye vardır. Öy
le bir Türkiye ki elleri, kolları bağlanmış, elinden bütün varlığı alınmış. 

Fakat, yine kıyam etmiş, yine kalkmış, yine hakkı talep etmiş, yine bütün cihana var
lığını göstermiş, mahrumiyeüer, yoksulluklar içinde azim varlıklar, şanlı zaferler doğur
muştur. Avrupa'nın sadasma kulaklarım tıkamış intizan devresi geçiren bir zafer vardır. 
Bunca şanlı zaferler, hâlâ siyasetlerini, hâlâ alıştıkları yolu terk etmeye kâfi değilse denil
sin ki, o alışmış olduğumuz yolları Türklerin şanlı süngüleriyle kapalıdır. Türklerin şanlı 
toplariyle kapalıdır. Fakat maatteessüf arkadaşlar, bunlar söylenmedi, gayet zait gösterüdl 
ve bu netice elde edüdi. 

Arkadaşlar, Heyeti Vekilenin teklifi pempe kitabın ihtiva ettiği mevaddı ayrı ayrı tahlil 
ederek maruzatta bulunmak istemeyeceğim. Yalnız müsaade ederseniz bir iki nokta üzerin
de beyanı mütalaa edeceğim. Yalnız müsaade ederseniz yalnız bir iki nokta üzerinde beya
nı mütalaa edeceğim. 
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Heyeti celüenizin her birine ayrı ayrı tevzi edilmiş olan haritalardan bir tane de bende
nize verilmiş. Bu harika garbı Trakya'yı ihtiva ediyor. Garbı Trakya'da dini bir, ırkı bir, li
sanı bir olan arkadaşlarımızın azim mevcudiyetini gösteriyor. O azim mevcudiyet araşma 
karışan ecnebi mevcudiyeüeri bir sinek bir yere konar da kaldığı vakit orada da bir iz bıra
kırsa o kadar gösteriyor, bütün kardeşlerimizin mevcudiyetinden ibaret bü yerdü. Arkadaş
lar, o azim mevcudiyeti o harita üstünde görürken oradaki kardeşlerimizin vaveyhası ku
laklarımızın dibinde yükselüken, acaba gözlerimizi yumacak, kulaklarımızı tıkayacak geçe
cek miyiz? 

Arkadaşlar, geçecek isek, insafın bu dünyada yeri yok mudur? Diyorlar ki küçük itilaf-
cüar, yani Balkan hükümetleri Meric'i öte tarafa geçmemize müsaade etmiyorlar. Arkadaş
lar, eğer onların müsaadesine kalırsa, zan edersem, Ankara'dan öteye geçmemize müsaade 
etmezler. Bunu siyasetin icabı, siyasetin muktazası olarak böyle kabul edelim. Fakat, han
gi mületlerin hakkı, hukuku tayin edüiyordu? Bizden ayni an düstur bu idi, ayırmak için 
bütün mantık bu idi, bütün ahkâm bu idi. Acaba, bizden ayrüan kardeşlerimizin bü hak
kı, bü hukuku yok mudur? Yine buyrulacak ki, emniyet etmiyorlar, korkuyorlar. Bize Üti-
hak etsinler efendüer, emniyet edecek olan hükümetin emniyeti altında olsun, bunlara bü 
hak, hukuk vermek için çahşmak acaba mümkün değü mi idi? Acaba bunların feryadına 
erişmek kabü değü mi idi? 

Arkadaşlar, İngilizler ölülerini arıyorlar, mezarlıklarını arıyorlar. Biz ımlyonlarca düüe-
rünizi ihmal ediyoruz. (Bravo sadaları) Arkadaşlar, boğazların kabul ettiğimiz vaziyeti Mar-
marayı ne hale düşüreceğini nazarı dikkatinize arz ediyorum. Marmara'da emniyet, selâmet 
kalmamıştır. Marmara'da emniyet, selâmet kalmazken mutlak olarak Karaağaç'ı Yunanis
tan'a terk etmek demek, echrne'nüı de akıbetini büsbütün man ve selp etmek demektir. Ar
kadaşlar, İstanbul'un emniyeti Edirne'nin emniyeti nazarı dikkate alınacak ise bu hareket
ler doğrudur. 

Fakat, nazarı dikkate alınacak bu hareketler çok yanlıştır. İstanbul'un, Edüne'nüı akı
beti pek mahuftur, pek muzlimdü. Bu bümem neyin icabıdır? Bize göre siyasetin renginin 
icabıdır. Evet, siyasi kırmızı görünüyormuş, Yunanlüarla Bulgarların arası yokmuş, Sırplar 
Selânik'e göz dikiyormuş. Balkanlar arasında bü itilaf varmış, bunu neticesinde hiç bü şey 
olmazmış. Arkadaşlar, insaf edelim. Yarın bu muhtelüünfih olan hükümetler el ele vereme
yecekler mi? Siyasette bü saat el ele verecekler mi?.. Siyasette bü saat soma el ele vermek 
yok mudur? Siyasetin rengine, bukalemun olan her rengine aldanıp da selâmeti âtisini te
min etmeyenler aldanırlar arkadaşlar. Binaenaleyh bu noktada aldanmışız arkadaşlar. 

Arkadaşlar, üçüncü olarak Musul bahsine geüyorum. Musul etrafında arkadaşlarımı
zın hepsi söyledüer. 

Fakat, bu hususta söz söylemek benim için bü vazife olduğundan söyleyeceğim. Mu
sul'un vaziyeti coğrafyası, münasebati ırkiyesi, şekli teşekkülü, teşküâti siyasiye ve içtüna-
iyesi badessulh bü dakika büe İngüiz siyaseti altında, İngüizlerin muamelesi altında, İngi
lizlerin mandası altında kalmaya muhtehammü değüdü. Efendüer, burada söylüyorum, al-
lah sesimi işitiyor. Heyeti celüe sesi işitiyor. Bırakılırsa açık tabu Üe felâketi daidü. Bura
dan bü mütehassıs sıfatiyle söylüyorum, sözümü nazarı dikkate almanızı istirham ediyo
rum. Aksini söylersem fena söylerim. Doğru söylemezsem mütehassıs olanlar beni tekzip 
etsin. 

Arkadaşlar temenni ederdim ki Musul türkiye'nin bü cüz'i denüsüı. Çünkü, Türklerle, 
Kürtlerle Meskûn Türkiye'nüı bü parçasıdır. Nısfından fazlası Kurttur. Musul'un; Kürdün 
tarihinde bü kıymeti, bü ehemmiyeti vardır. İhtimal bü mahalde olsa idi bu kadar telâş et
mezdim. İhtimalki, başka bü yer olsaydı bu kadar telâş etmezdim. Musul'un Kürdün tari-
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hinde bir sandalyesi vardır. Arkadaşlar; bir insanı ikiye bölmek veyahut her hangi bir par
çasını ayırmak mümkün değil ise Musul'u Türkiye'den ayırmak öylece mümkün değildir ar
kadaşlar. Musul'u terk ve tavik etmek pek tehlikeli bir oyundur. Arkadaşlar, temenni eder
dim ki Türkiye siyasileri bunun etrafında derin düşünsünler. Arkadaşlar Musul'u talik et
mek Musul'suz sulh etmek, sulhun ferdasmda Anadolui şarkîde mühim bir cephe hazırla
mak demektir. Binaenaleyh müsaadenizle açık kelimelerle maksadımı ifade edeceğim. Çün
kü sesimi tarih dinliyor. Arkadaşlar; ben kürdüm. Fakat Türkiye'nin tealisini, Türkiye'nin 
şerefini, Türkiye'nin terakkisini temenni eden Kürtlerdenim. (Alkışlar) Esbabı ise lisanım, 
bana şeref veren lisanım okur yazar olmaklığımdır. Bu ise kendi kavmim olan Kürtlerin de
ğil, Türklerindir. Bunun için Türklerin tealisini isterim. Türklerin şereflenmesini isterim. 

M. DURAK BEY (Erzurum) - Türk, Kürt meselesi yoktur. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) - Arkadaşlar; benim bir imanım, kanaatim vardır. Bugün
kü vaziyeti arziyeyi düveli itilafiye ve Avrupa devletleri öyle tespit etmişler ki, Türkle Kürt 
teşriki mesai ederek yaşamazlarsa, ikisi için akibet yoktur. Bugünkü vaziyet böyle geliyor. 
Arkadaşlar; vaziyeti içtimaiyemiz bunu gösteriyor. Binaenaleyh her hangisi, her hangisine 
ihanet ederlerse ikisi için de akibet yoktur. Benim kanaatim; benim seviyemde olanların 
kanaatidir. Fakat arkadaşlar, kürdü tecziye edersem, bana doğru söylüyor der misiniz? ar
kadaşlar, Kürdü halinden, muzır düşünenlerden tenziye edersem bana doğru der misiniz? 
Arkadaşlar; işte Kürtler arasında bununla memlu insanlar vardır. 

Arkadaşlar, bu münasibat mantıkîdir. Bu gün Süleymaniye'de tekrar ederim. O Süley 
maniye'deki sandalyada kürdün tarihi bir sandalyesi vardır. Ne oluyor? Ne yapılıyor? Kürt
ler görmüyor. Arkadaşlar, fakat yarın münasibaü temin edildi mi, itüâf vaki oldu mu Kara
göz gibi perdesi kalkacak, o bir tarafı görünecek. Bilir misiniz ne olacak? Heyeti celilenizi 
temin ederim, benim gibi Türkleşmiş olanlar buraya çekilecek, fakat Kürtler birbirini boğa
cak, azim bir cidal başlayacak. Kürdün vahdeti, Kürdün itaati, Kürdün iki parçaya ayrü-
masmda değil, bir parça halinde idare edilmesindedir. Kürdün ruhuna zehir aşüanmamış-
tır. Siyaset zehiri aşdanmamıştır. Rica ederim, bu zehri aşdamaym, İngüizler şırıngısanı ya
naştırmış aşdayacak zehirle. Bu arkadaşlar en son, mühim uzvunuzu zehirliyorlar. Temen
ni ederim meydan vermeyiniz. Fakat kendi elimizle aşüıyoruz. Arkadaşlar, İngiliz orada bir 
çıban çıkarmış, o çıbanla Kürdistanı telvis edecekler. Buna mani olunuz arkadaşlar, mani 
olmazsanız arkadaşlar hareket çok tehlikelidir. Allah şahittir. Ta Toros silsüesine dayanır 
arkadaşlar; İngiliz'in bütün temennisi etrafındakileri oyalamak, uyutmaktır. Temennüeri 
bundan mada bir şey değüdir. 

Arkadaşlar, Kürtler Sevir paçavrası ile çok verdüer. Fakat Kürtler korktular. Kürtler ya
nan kardeşleri gördüğü için çekildi. Yanaşmadılar arkadaşlar. Fakat, bu gün Musul'da al
ladı pulladı, bu gün kukla vücuda getirdi. Kürdü kukla üe yıkmak istiyorlar arkadaşlar. 
Oyalayıcı, o göz boyayıcı kuklayı vücuda getirmişler, aldaüyorlar. İngilizlerin altını, o kuk
lanın mevcudiyeti çok iş görecektir arkadaşlar. Ben Musul'u istemiyorum. Musul'u atıyo
rum. Musul'u kime verirlerse versinler, Süleymaniye'yi, Kerkük'ü almakla Türk'ün, Kürdün 
vahdeti onunla temin edilir. Ben Musul'u terk ettim, petrolü terk ettim. Fakat Türkiye'nin 
en mühim bir uzvuna yapüan bir aşıdan, Türkiye'yi kurtarmak istiyorum. Arkadaşlar tek
rar ediyorum. Ben mütehassısım, hem büdiğinizden çok mütehassısım. Kürdün bütün ru
huna, Kürdün kanaaüna ve bütün Kürdün imarıma vakıfım; rica ederim. Bu siyasetin ce
reyanına meydan vermeyiniz. Binaenaleyh sizi Allah'a, tarihe, tarihin huzuruna çıkardık
tan soma bu etrafta sözüme nihayet veriyorum. 

Arkadaşlar, heyeti murahhasa buradan giderken burada defaatla temenni edilmiştir ki 
Fransızlarla yapüan itüâf bütün manasiyle günün zaruretidü. Bunu tashih edin, o itüafm 
çizdiği hududun beri tarafında kalan halk, beri tarafında kalan kura ve kasaba halkı dığı 
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sadra uğramış, boğuluyor. Arkadaşlar bunlara mededrest olun. Bu itilâfı tadil için sarfı me
sai edin. Fakat arkadaşlar, heyeti murahhasa bundan bahsetmedi. Siyaset yaptı. Yaptığı 
siyaset neticesini maatteessüf gördüm. En evvel siyaset yapmak, dost olmak istediği Fran
sızların ne olduğunu gördünüz, arkadaşlar insan karnını doyurmak ihtiyacındadır. Bu be
şerin muhtaç olduğu şeydir. Mardin, Nusaybin, Kilis, Urfa, Aymtap ahalisi de yaşamak ih
tiyacındadır. Arkadaşlar, yaşamanın üç mühim esası vardır. Ziraat, ticaret, sanat bundan 
başka yaşamak için vesile vardır. 

Saydıklarım - arkadaşlar ziraat yapmıyor, buralarda yaşayanlar. Çünkü hudut ile ara
sında nihayet yarım at mesafe vardır. Kendisi kasabada oturuyor, arazisi filan o bir taraf-
dadır. Bugün gidiyor, birer surette bir şey kaçırıyor getiriyor. Ziraat yapıyor, fakat yarın 
Fransızların ne gibi bir kanunla o hududu kendilerine celbedemeyeceklerini kim biliyor? 
Bu itibarla ziraat yapamıyor, yarın ziraat yapacak olursa o taraftan bu tarafa geçenlerden 
bir rüsum alırsa, bittabi buraya girmemekten, kuraya dönmemekten başka bir şey yapa
maz. Arkadaşlar bu halk ticaret yapamıyor. Bu halk çünkü hududun ötesinde yeni yeni şe
hir, yeni yeni kasabalar, pazarlar vücuda getirmişlerdü. Rüsum üe bu tarafa geçiyor, bü 
şey beş kuruşa çıkar. Fakat diğer tarafta yüz paraya veriyorlar, buraya geUp beş kuruşa al
mıyor, gidiyor öte tarafta yüz paraya alıyor. Bu yüzden pazarlara kimse gelmiyor ve kapalı 
kalıyor. Çarpı kapalıdır arkadaşlar. Sanat ölüyor. Çünkü muhtaç olduğu alet ve levazım 
ötede daha ucuzdur. Ucuz olarak yapıp satanlardan gidip alıyor. Bu taraftaki fiyaüı oluyor, 
alamıyor. Bu sanata itibar kalmıyor. Arkadaşlar, mademki bunlar karnını doyurmak mer 
buriyetüıde. Bunlar, bu günü bekliyorlar, bu günlerde buna bü netice vermezsek oradaki 
kura mütemekküı olduğu kasabatı yıkacak, daha içeriye gidecekler, yahut öte tarafa geçe-
ceklerdü. Bunun ikinci sureti yoktur. Madem ki beşer karnını doyurmaya muhtaçtır. Bu
nun bü suretini yapamaz arkadaşlar. Arkadaşlar, hududu kazanın en uzak yerinde, Fırat 
bü saatlik mesafeden geçmiyor. Dünyada bunun gibi gayri tabu bü hudut tasavvur eder 
misiniz? Antalya, İskenderun o havali halkı hepsi Müslüman Türk'türler arkadaşlar. Ne 
Arap'tırlar, ne Kürttürler. Arkadaşlar bunlar ağlıyorlar, sızlıyorlar. Fransız satırı altında de
ğil, Fransızların mukadderatına musallat ettiği ezeli Ermenilerin satırı altında feryat ediyor
lar. Bu feryatlarını biz işitmiyoruz, kulağımızı ükamışız. Çünkü siyaset yapıyoruz. Arkadaş, 
siyaset böyle değüdü. Siyaset rengi, siyaset dosüuğu, siyasetin vefası yoktur. Siyasetin 
menfaati vardır. Başka bü şey tanımayız. Binaenaleyh tekrar ediyorum. Fransızlarla yapı
lan itilaf günlerin zaruretidir. Bu gayri tabüdü. Bütün tasanlar teneffüs borularım kapat
mış, hudud yanında bulunan tasanlar diki sadre tutulmuş, boğuluyorlar. Teneffüs borula
rını açınız, teneffüs etsinler arkadaşlar. 

Rıza Nur Bey izahat verüken bü iki noktaı nazar dikkatimi celbetti ve ona da işaret et
miştim müsaadenizle o ciheti izah edeyim. 

Rıza Nur Bey buyurdular ki; patrik meselesini biz ihdas ettik ve biz üeri sürdük. Arka
daşlar, burada patrik meselesi mevzuubahis olurken söze karışmak istedim, fakat pek 
muhterem bü arkadaşım buyurdular ki patrik meselesinden bahsetme, patrik meselesi me
saili dahüiyemizdendü. Siyaset dahiliye meselesini yapmayın dedi. Siyaset şeklinde bir be
la yapmayın dedi. Ben o vakit pek muhterem arkadaşımın sözünü makul gördüm bu etraf
ta söz söylemek isterken sükût ettim. 

SIRRI BEY (İzmit) - Kim idi o zat? 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) - Kim idi ise, yüksek bü dehası vardı söyledi. Arkadaşlar, 
Rıza Nur Bey kendi lisaniyle itüaz ediyor. Biz bü patriklik meselesi ihdas ettik ve bü pat
rik meselesini muahhedeye bıraktık, altı yüz seneden beri yapüan muahhedelerden hangi
lerinde patrik vardır ki bü de patrik meselesi imtiyaz şeklinde kondu? 

İSMET PAŞA (Hariciye Veküi) (Edüne) - Nerede patrik meselesi?.. 
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YUSUF ZİYA BEY (Devamla) - Mevzubahis olan şey muahhedeye girer efendim. Yani 
muahedeye girmedi ise havadan mı alıp veriyordunuz? Müzakerelere giren şey imtiyaz sek
imde, devletler bizim müsaademizle yaptığımız şeyleri imtiyaz şeklinde yürüttüler. Kaldı ki 
muadhedelere geçirdiğimiz patrik imtiyazları. Binaenaleyh arkadaşlar patrik meselesi, mer
hametin tevlit ettiği bir zarardır. Bu millet asırlardan beri zararlarını çekiyor. Patrik bu mil
letin nezdinde kendi tebamızın sefiri kebiridir. Başka manası yoktur. Kendi tebamızın sefi
ridir. Felaket günlerinde başımız üzerinde çığıran, bağıran, matem sadası koparan bir bay
kuştur. Arkadaşlar, bütün vakayı asriyemizin, siyasimezin her hangisini kanştırırsak ya 
bir patrikhane parmağı veya bir patrik çıkar. Patrik meselesi bizim mesaili dahiliyemizden 
iken ve bunu Anadolu Ortodoksları hal etmekle meşgul iken Avrupa'da bir imtiyaz şeklin
de vaz etmeye çalıştılar. 

Arkadaşlar, ikinci olarak Rıza Nuri Beyefendi buyurdular ki, mübadeleyi yaptık, mü
badele esasını şu şerait dairesinde kabul ettik. İstanbul Rumları hariç kalmak üzere, diğer
lerinin mübadelesi esasım kabul ettik. Efendiler, iki tarafın vaziyeti maliyesi ve mevcudiye
tini mukayese yapacağım ve nazarı dikkatinizi celbedeceğim. Bu tarafta bulunan Rumlar ki 
mevcudiyetleri neden ibarettir, hepimiz biliriz. Bahsin mevcudiyeti adedi keyfiyeüe değil. 
Buradaki Rumlar asırlardan beri teb'a olarak yaşamışlar. Teb'a, eski tabirle, reaya olarak 
yaşayanlar demektir. Onlar hiç bir vakit kendilerini emniyet içinde bulmaz. Emniyet için
de bulmazsa bilir misiniz ne yapar? Eline geçen parayı cebinde taşır, daima koynunda sak
lar. Ne akara verir, ne araziye verir, ne emlâke verir. Çünkü emniyeti yoktur. Sebükbar ola
rak her an muntazır olmuşlardır. Ademi emniyet bu neticeyi tevüt eder. Fakat arkadaşlar 
Selânik'den gelecek olan İslâmlar hâkim bü mületin efradı olarak bütün emniyet içerisinde 
ve bütün istiklâl yüzüne gülerekden varım yoğunu koynundan çıkarmış yere serpmiş. Şim
di bu iki mület arasında mübadeleyi kabul ediyoruz. Buradan giden varlığını sırtında götü
recek, oradan gelen varlığını bırakarak gelecektir. Binaenaleyh mübadele esasım kimlere 
kabul ediyorlardı? Hangi mevcudiyet üe değişiyorlardı? Değişü iken buradaki miktarla ora
da miktarı nazarı dikkate almak, buradaküerin malî vaziyetini, oradaküerin malî vaziyetle
rini nazarı dikkate almak lâzım gelmez mi idi? Arkadaşlar. Fakat, maatteessüf, mübadele 
esası büisi varhğını yerinde bırakıyor, diğer varlığım koynunda götürüyor. Binaenaleyh ar
kadaşlar, maruzatımı hülâsa ederken son söz olarak diyeceğim ki heyeti murahhasa parti
yi gaib etmiştir. Avrupa'daki mevcudiyetini gaib etmiştir. Tekrar Avrupa'ya gidemez, bü 
sulh muhfeline giremez, arkadaşlar. Dün arkadaşımın birisi Raf e t Paşanın beyanatından 
bahsettiler. Rafet Paşa bu gün hükümetin bü memuru mudur. Bu hükümet kendisine bü 
çok mevki veriyor. Bu resmî lisan diyor ki, biz Musul'suz da yaşarız. Karaağaç'sız da yaşa
rız. Paşa istanbul'dan bağırıyor. Arkadaşlar, düşününüz MecUsi Alinizin vaziyetini. Mukad
deratımız üzerine bü Rafet Paşanın beyanatını. Arkadaşlar Anadolu Musulsuz yaşamaz. 
Yaşamayacaktır. Arkadaşlar, bu gün tevzi edilen matbuatı ecnebiye hülâsalarında Roma 
mümessüimizin bü beyanatı var, nazarı dikkatinize arz ederim. Düşününüz, hükümet gel
miş ne düşünüyor? Heyeti Vekile gelmiş ne düşünüyor ve ne tekhf dermeyan ediyor? ora
daki mümessüi ne diyor? Arkadaşlar, hükümetin bü lisam olur, kanaatına o lisan muvafık 
gelmeyenler istifa eder çekilü. Dünyadaki mantık, kanaat budur. Kanaatsız insanlar hare
ket edemez, söz söyleyemez. Binaenaleyh, buradaki Heyeti Vekilemizin sadası oradaki şa
da gayet diplomat olan bü mümessüimizin sadasıdır. Karşı karşıya koyunuz, mukayese 
ediniz. Bakınız bü hükümetin kaç sadası var. Rafet Paşa oradan başka türlü bağırıyor, Ce-
lâlettin Arif Bey oradan başka türlü bağırıyor. Heyeti Veküemiz burada başka türlü bağırı
yor. Meclis ise hâmuş, hepsine temaşa vaziyetinde kalıyor. 

Arkadaşlar, dün Sırrı Bey burada izah etmişti. Bendeniz tekrar ediyorum. Muhterem 
Rauf Bey ne derse desin, Adnan Bey bu gün sulhu müzakeredü. Adnan Bey İstanbul'da he-
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yeti mümessile ile Heyeti âliyenizin kararını almadan sulhi temasdadır. Refet Paşa da bu 
maksatla getirilmiştir. Oraya ister veriniz ister vermeyiniz arkadaşlar orada bitiriliyor, ora
da müzakereler yapılıyor. Orada emri vakiler vücuda getiriliyor. Binaenaleyh Rauf Beyefen
di Sırrı Beyefendinin beyanatım temkit ederken sıçrama yapmıştı. Arkadaş sıçrama. Sıçra
ma, öyle hiddetle süratle sıçrama yapmayı itiyat eden Rauf Beyefendi, zan edersem, kari-
ben bir diplomat olacaktır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - İdmanlıdır, vücudi hamidiyede alıştı ona. 

YUSUF ZİYA BEY (Devamla) - Bütün parlamentosunda müsademelerinde itidal göste
rirler. Fakat maatteessüf Rauf Beyefendi itidalini muhafaz edemiyor. Pek çabuk hiddete 
düşüyor ve şiddete giriyor. Lozan Konferansı başlandığından şimdiye kadar Rauf Beyefen
dinin bütün beyanatı gözümün önüne numara tahünda sıraladım. Bir numaradan alıp da 
geçen günkü numarasına kadar takip ettim Rauf Beyefendinin bütün manasiyle bir diplo
mat olunacağına itimat ettim, kanaat ettim. Çünkü arkadaşlar, bütün sözleri birbirine zıt, 
hiç biri diğerini tutmuyor. Anlamadım ki, diplomat olacaktır. Arkadaşlar, ben de biliyorum, 
boştur, sözlerimin kıymeti yoktur, kimse dinlemeyecektir, yol taayyün etmiştir. Gidecek yol 
muzlimdir. Gidecek yol karanlıktır, tehlikelidir. Sevk edeceğiz gideceğiz, milleti de arkamız
da sürükleyeceğiz; ben de biliyorum. Fakat ben tarihe söylüyorum, ben etrafada söylüyo
rum. Arkadaşlar, Sakarya ric'ati başlamıştı. Yine bir Heyeti Vekile geldi, karşınıza çıktı, lit
reye titreye bütün zor içinde, bütün âcz içinde amanın dedi; Kızıl Irmağa çekilelim. Unut 
tunuz mu arkadaşlar, bu Meclisi Âli metanetini gösterdi, celâdet gösterdi. Azmim gösterdi. 
Gitmedi, dayandı dayandı, bu günkü şanı, bu günkü zaferi doğurdu. Hani arkadaşlar, biz 
varlık hissettikçe ağırlaştık arkadaşlar. Biz varlık hissettikçe yaşamak istedik. Dün varlık 
yoktu. Mahrumiyet vardı. Mahrumiyet içinde ölüm saadeti. Fakat varlık içinde ölmeyi, bi
raz düşünür insanlar. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Merak etmek, Millet soracaktır. Hepsini millet soracaktır. 
YUSUF ZİYA BEY (Devamla) - Binaenaleyh, son söz arkadaşlar; sözümün birinin ya

pılmayacağına kanaat getirdim. Allah hazır, tarih hazır, elinizi vicdanınızın üzerine koyun, 
nasıl bilirseniz öyle yapm. (Alkışlar) 

MUSTAFA BEY (Tokat) - Fakat dört el ile iş görülmez. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Bu gün Borsa dışarıda. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Arkadaşlarımız dinlemekten müstağni midir. Eğer pa

zarlık varsa burada yapalım. Dışarıda olmaz. Tatil ederseniz, işleri kimal etsinler soma iç
tima ederiz. Dışarıda pazarlık vardır. Bu, memleket meselesidir. Açarlar takriri onun üze
rine müzakere ederiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) - Martin birinci günü 270 kişi gelmiş, 78 kişi var mı bu 
gün? 

DURSUN BEY (Çorum) - Aleni celseye tahvil edelim. 
ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntab) - Benden evvel söz söyleyen arkadaşlarımızı hürmetle 

dinledim. Mesaili muhtelife üzerinde arkadaşlarım söz söylediler. Bendeniz yalnız malî, ik
tisadî mesail hakkında mütalaamı söylemek istiyorum. Elimizde bulunan bu projedeki esa-
satı ciddî olarak tetkik ettim. Malî ve iktisadî namiyle iki kısma ayrılmış olan mesailden bir 
kısmı malî mesaildir ki bunların en mühimmi düyunu umumiyenin taksimi meselesidir. 
Bir devletin arazisinden her ne suretle intifâk eden bir kısımda halef olan hükümet evvel
ki hükümetin borçlarım devir almak hukuku düvel ahkâmındandır. O mesele zaten muh-
telifünfih değildir. Düyunun taksimini karşımızdakiler de kabul ediyorlar. Yalnız şekli tak
sim meselesi burada mevzuubahis olmuştur ki, bizim konferansa mütekaddim olarak ha-
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zırladığımız esasat içerisinde muhtelif usul bir tarz kabul edilmiştir. Paris madiye konferan
sında Balkan harbinin düyununu taksim etmek üzere tarafeynin teklif ettiği dört esas var
dır. Biz bu esasat içinde mutedil olmak üzere varidatla muhtelif düyunun rehinelerini ka
rıştırarak muhtelif şekilde taksim eden bir cetvel var idi ve onu muhaliflerimizin zaten ka
bul etmeyeceği malûm idi. Fuzuli israf edilmesin diye mutedil olan sekimi ihtiyar ettik ve 
zan ediyorum ki, bizim murahhas ve müşavirlerimiz de konferansta aynı esasatı müdafaa 
etmişlerdir. Fakat mukabil tarafın itirazatı üzerinde düyunun taksiminde Hasan Beyefen
dinin geçen gün burada izah ettikleri şekli varidatı nazarı dikkate alarak, yani usulü basit 
kabul edümiştü. Bundaki fark, bizim zamanımıza göre, harbde yüzde altı, yedi ve harbi 
umumi neticesinde bizden ayrüan yerlerde yüzde sekiz nispetinde noksan taksim edilmesi 
kabul edilmiştir. Yani Balkan Harbinden sonra bizden ayrüan yerlere düyunu umumiyenin 
yüzde yirmi, yani (70) santim gibi harbi umumide ayrüan yerlere düyunu umumiyenin yüz
de 23 ayrümıştır ve bu suretle düyunu umumiyenin yekûnundan bizim teklif ettiğimiz usul 
daüesüıde ibraz edümesi icab eden hisseden bü yünü müyon noksat isabet etmektedü. Re
hinelerin nazarı dikkate alınmaması, diğer bü neticeyi vücude getirmiştir ki bu da şimen-
dtferlere ait bü takım istikrazat vardır ve istikrazatm şimendüer teminat akçeleri meyanı-
na gümesine sebebiyet vermiştü. Memlekette yapılmış olan şimendifer kısmen istikraz ak
diyle devlet hesabına yapümış ve kısmen kilometre üzerine teminatı nakdiye göstermek şar-
tiyle inşa ettirümiştir. İstikrazla yapüan Bağdat şimendüeri, İzmü ve Kasaba şimendtferi ki 
bunlara ait olan hisse bü tesviyei düyun taksim cetvelinden ihraç edilmektedü ve bunun 
için hakeme havalesi hakkında iki madde dercolunmuştur. Lahey mahkemei âlisine arz 
olunacak Lahey mahkemei âlisi şimendüerler istikraz ve teminat akçelerinin düyunu umu
miye tablosuna aidiyetini tasdik edecek ve kararı verüse düyun meyanına taksim edilecek, 
karar verümediği halde düyun meyanından tenzü olunacaktır. Yalnız bizim üzerimizde ka
lacaktır. Bendeniz zaten ecnebi mahkemelerinüı lehimizde hüküm vereceklerine katiyen 
zan etmiyorum. Lahey mahkemei âlisine havale edüen mesaü bizim aleyhimize hal edilmiş 
bü mesele demektü. Düyunu umumiyenin taksiminde muhteliflerin teklif ettikleri projede 
bu sermayie ashyesinin taksimi yerine tekasidi seneviyenin taksimini esas bize teklif etmiş 
fakat bendenizin anladığım heyeti murahhasadan bilahare tarafeyn murahhaslariyle konu
şarak sermayei aslisinin taksimi kabul ettüilmişür. Sermayei asimin taksimi meselesi ha
kikati halde lehimize halledümiş bü mevattır. Binaenaleyh düyunu umumiyenin parasını 
üzerimizden atmış oluruz. Balkan Harbinde neticelenmemiş olan bü mesele şeklinde hal 
olunuyor ve Berlin muahhedesiyle bizden ayrıldığı halde şimdiye kadar verümeyen tekasiti 
seneviye gibi âtiyen vermemek tehlikesi kalkmış oluyor. Yalnız bendeniz orada bü noksan 
görüyorum. Sermaye taksim olununcaya kadar tekasiti seneviyeyi de onlar versinler. Ben
deniz böyle bir kaydı itüaziyenin bulunmasında mahzur görüyorum. Mademki sermayenin 
taksimi esasını kabul etmişlerdü. Taksimin tarihi de malûmdur. Taksimin mebdei bittabü 
mütarekenin akdi tarihinden ibtidar edecektü. O tarihten itibaren düyunlar hissesinin, ne 
ise ikraz ettiğiniz ki onun senevi taksitini almamak hususu kalır. Binaenaleyh muahedei 
sulhiyeye deynin ash taksim olununcaya kadar yani aradan güzeran eden müddeteki tak
sitin o bü tarafından tediye olunacağı hakkındaki güya bizim tarafımızdan tediye edüeceği-
ne daü olan kaydı bendeniz muvafak görüyorum. Böyle bü kaydm vücuda deyni aslinin te-
diyatını teahhürata uğratabilir ve senevi taksit usulü baki kalmakta ve bü mahzuru vardır. 
Bu kısmın ıslahı iktiza eder fikrindeyim Düyunu umumiye mesaüi içinde bü de düyunu 
umumiyemizin ne gibi akçe üe tediye olunması esası vardır ki en mühim mesaüden mah
duttur. Bizim bu İngilizlerle akdetmiş olduğumuz mukavelattan istikraz ettiğimiz mebaliğin 
tekasiti seneviyesi Paris'te ne şeküde Londra'da ne para ile, bümem Amsterdam'da yahut 
Berlin'de ne şeküde tediye edeceğimize dair bü takım müracaatlar vardır. Vaktiyle bunu 
sarraflar osmanlı lüası ile İngüiz lüasını kabul ve mark arasında ve paranın sikletinden te-
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hadddüs eden farkı göstermek için konulmuş bir kuyudu, bu gün bizim aleyhimizde evra
kı nakdiye ile alün arasındaki farkı bize kabul ettirmek şeklinde esbap olarak gösteriliyor. 
Halbuki efendiler, sırf paranın şekli darbında tehaddüs etmiş olan şekil farkı, bugün dün
yanın en mühim bir meselesi olan altın ve evrakı nakdiyenin hallinde esas olamaz. Nitekim 
Cemiyeti akvamın "Para" diyerek neşretmiş olduğu bir kitap vardır. O kitabda muhtelif dev
letlerin çıkarmış olduğu evrakı nakdiye ile altın arasındaki fark meselesini halletmek için 
bir çok çareler düşünülmüş fakat neticeye vasıl olamamıştır ve bundan evvel toplanmış 
olan konferansta da yine müzakere edildiği halde, buna bir çare bulunamadı. Yine Fran
sa'nın harbi umumiden evvel akdetmiş olduğu bir çok istikrazat vardır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) - Ali Cenani Bey bir az yüksek söyleyiniz. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) - Ve bunlar alün olarak ahaliden Fransa vesaü devlet te
baasından alınmış ve piyasada satümıştır. Bu gün bunları Fransa hükümeti kâğıt frank 
olarak tediye ediyor. Aynı suretle İtalya'nın bü çok düyunu vardır. Bu gün İtalya fraknı ile 
bizim para arasında az bü fark vardır. Az bü farkla bizim para kadar fark olduğu halde yi
ne İtalya Frankı olarak tesviye edümektedü. Bundan başka bü iki hükümette kendi mu-
rahhaslariyle ar alarmda anlaşarak bü çarei tevsiye bulmuşlardır. Mesela Romanya Hükü
meti Bulgaristan. Fakat bunlar projeye sokulmamıştır. Tabu, zaten bizim başımızda kendi 
hususi dahüî işlerimizde daima beynelmilel bü şeküde ve daima aralarında hususî surette 
uyuşarak hal etmişler. Binaenaleyh, bendenize bize muhaltf olan devletlerin evrakı nakdi-
yelerini kabul etmeyerek istikrazatta ingüiz lirası sarahaten İngÜiz lüası demiyorlar. Fakat, 
bundan kasdetükleri tediye edeceğini frank verin, Almanya'ya tediye edeceğinizi mark ve
rin. İngüiz lüası şekline dökülürse sıklet bizim mukavelatımızla müeyyet bü şekü değildü. 
Çünkü bendeniz mukaveledeki ahkâmı doğrudan doğruya, evvelce arz ettiğim gibi muhte-
lü devletlerin parası arasındaki cüzî farkları göstermek için yapdmış bü şeydü. Bunlar bey-
nelnülel bü şekil almıştır. Bu şekle kabik tatbik değildü. Arada mutavassıt bü şekil bulun
mak, altın yerme frankla bunu tediye ederiz şekü, altın yerme yani ingiliz lüası yerme frank 
esası kabul edersek düyunu umumiye tediyaüm alün yerine, yani İngiliz lüası yerine, frank 
esası kabul edersek düyunu umumiye tediyatını bu günkü hesab üe iki misli, fakat muta
vassıt bü şekü almak istersek iki buçuk nüsü bü dereceye çıkarmış olacağız. Maliye Veküi 
bey de geçen gün söylemişti. Burada bize düşen hisselerden arz ettiğim şeküde düyunu 
umumiyenin yalnız varidat esası üzerine taksim ve kabul edümiş olmasına nazaran ve şi-
mendüerler istikrazatinm da yalnız bize tahmil edüdiğine göre, senevi beş müyon lira kadar 
bü faiz tediyatı isabet edecektir ki, frank hesabiyle bunun senevi tediyatı on iki buçuk mü
yon Uraya çıkacaktır. Şimdiye kadar tediye edilmemiş olan hazine tahvilâtı Perye bankası 
veya /anki osmani üe yapdmış olan iki istikraz bedeli bakiyesi ve harbi umumi senelerinde 
de mücadelei nülüye esnasmda istikraz tahvüi sahiplerine verilememiş olan tekasiti sene-
viyenin şimdiye kadar tediye edüememiş olan aksamı, şimdiye kadar tediye edümemiş olan 
kısımları yünü sene müddetle tediye edümek üzere, yine muahhedenin bü maddesinde gös
terilmiş olmasına nazaran onlardan da senevi bü buçuk müyon lira kadar bize bü hisse 
isabet edecektir. Yani senevi 14 müyon Ura kadar bizim istikrazattan para tediye etmemiz 
iktiza etmektedü. Düyunu umumiyenin istikrazı dahüi hissesi var. Bü müyon Ura burada. 
Bu da taksimi düyunata ithal edilmiştir, harp düyunu diyerekten. Düyunat mesaüi içinde 
mühim olan bü meselede taksime ithal edüecek olan düyunun harb senelerinden 1214 Teş
rinisanisinden evvel akdedümiş olan istikraza hasrı veyahut mütareke gününe kadar harb 
seneleri düyununu ihtiva etmesi esasatını, en mühim meseleyi teşkü ediyor. Tabu bizim 
murahhaslarımız harb düyunu da taksimi düyun cetveline ithal etmek için uğraşmışlardır. 
TaU komisyonda.. Bu meyanda arz ettiğim istikrazı dahüi de Hasan beyin riyaset etmiş O i -
duğu taü komisyonda müzakere edüdiği sırada tâU komisyonu teşkü eden aza tarafından 
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taksimi düyun cetveline ithal edilmesi kabul edilmiş olduğunu işittim. Bendeniz pek iyi bil
miyorum. Bendeniz ümit ederim ki, tâli komisyonda bidayeten kabul edilmiş olan istikrazı 
dahilinin tekrar taksimi düyun cetveline ithali için çalışmak bizim için bü zarurettir. Eğer 
müttefikin hükümetleri üe yeni bü müzakereye güersek istikrazı dahilinin taksimi düyun 
cetveline gümesüıe çalışmaküğımız iktiza eder. Arz ettiğim bu istikrazı dahüinden seveni re-
sülmal olarak bü müyon lüa faiz tediyatı vardır. Demin ki (14) müyona bunu da zam eder
sek, on beş müyona ütika eder. 

Bü de düyunu umumiye idaresinin senevi masarifi idariye nami üe sarf ettiği mebaüğ 
vardır ki; bu günkü halde 1 300 000 liraya kadar çıkmıştır. Senevi tediye edeceğimiz mik
tara bunu da ilâve etmekhğimiz lâzım gelir. Şu halde bendenizin yaptığım hesaba göre, dü
yunu umumiye tediyatı senevi (16) müyon lüaya yetişiyor. Düyunu umumiye varidatını he
sap ederseniz, bendenz zan ediyorum ki, şimdiye kadar tahsü ettiğimiz düyunu umumiye-
ye muhavvel olan aşar da dahil olmak üzere bu derece! miktarı her sene tesviye etmeye kâ
fi gelecek miktardadır. Fazla yeni bü şey tahsis etmeyi icab etmez. Yani bendeniz şu mu-
ahhedenin asü hayat ve istiklâlimize taalluk eden aksamım arzunuz dahilinde tadü edebü-
mek şar ti üe, malî fedakârlığı ehven görüyorum. Yapüan şeküde zararımız olduğunu arz et
tim. Eğer istiklâlimizi tahdit edecek iktisadî bü takım mevat ve ahkâm, şu muahhededen 
kalkarsa bendeniz malî fedakârüğı ehven görüyorum ve kabul etmeye taraftar olurum. 

Muzu gördüğüm cihetleri ayrı ayrı heyeti aliyenize arz edeyim. Muahhedenin bü mad
desinde Muharren kararnamesi ve ona müzeyyel olan diğer bü kararnamenin teyit ve tas
dik edüdiği tasrih edilmektedü. Biz gerek Muharrem kararnamesinin ve gerek şimdiye ka
dar akdetmiş olduğumuz istikraz tahvilâtının istikrazat tahvülerini tamamile tanıyacağımı
zı, misaki minimizde tayin etmişizdü. Binaenaleyh bu muahhedeyi sulhiye düyunu umu-
miyenin mevcudiyetim ihdas eden kararnamenin teyit ve tasdik edilmesini lüzumunu an
lıyorum. Daha doğrusu aleyhimizde olarak anlıyorum. Çünkü düyunu umumiye bizim mu-
terizlerle aramızda akdedümiş hususi mahiyeti haizdü. Beynelmüel bü mahiyeti haiz değü-
dü. Bu gün bu muahhede üe düyunu umumiyenüı mevcudiyetini beynelmüel ahdi bü şek
le güiyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Yani mürakebei maliye komisyonu yerine 
kaim oluyor. 

ALİ CENANI BEY (Devamla) - Efendüer; Düyunu Umumiye idaresinin yalnız muhrizler-
le aramızda bü mukavele üe muharrem kararnamesi üe vücut bulmuş bü idare şeklinde 
mevcut gördüğümüz zaman bu idare daima memleketin zar arma hareket etmiş, daima bi
zim hakkı teftiş ve murakabemizden hariç kalmış. 1324 senesinden itibaren elimizde bulu
nan bütçelerde düyunu umumiyeye ait varidat ve masarifat aynen gösterüdiği halde bizim 
tetkik ve murakabemizden katiyen geçmemiştir. Bunu beynelmüel bü şekle koyarsak, bfia-
hare düyunu umumiye üzerinde bizim tetkik ve müdahalemiz imkânı kalabüecek mi? Hiç 
şüphe yok, daima siyasî münakaşata sebebiyet verecektir. Binaenaleyh, bendeniz düyunu 
umumiyenüı mevcudiyetini teyit edecek bü maddenin mukavelede mezkûr olmasma tama
mile muhalifim ve bunu muzu görüyorum. 

HASAN FEHMİ FEY (Maliye Veküi) (Gümüşhane) - AU Cenani Bey 56 ncı maddeden 
bahsediyorsunuz değü mi? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) - Evet. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Veküi) (Gümüşhane) - Tay edilmiştir o efendim, biz tay et
tik. 

İBRAHİM BEY (Mardin) - Sebat edecek misiniz? 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Veküi) (Gümüşhane) - İşte bü esastır. 
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ALİ CENANİ BEY (Devamla) - Mesaili maliye arasında yine mühim olan bir meseleyi 
tetkik etmek istiyorum. Evrakı nakdiyenin bizden ayrdan memlekeüerde diğer düyunu 
umumiye gibi taksimi esasını heyeti murahhasamız, tabii evvelce burada yapılmış olan ih-
zarat maliye komisyonunda hazırlanan şekü veçhile müdafaa etmişlerdir. Fakat evrakı nak
diyenin taksimi meselesi bu muahhededen hariç bırakılmış muahhedenin tetkikinden öyle 
anlıyorum. Bendeniz bu meselede bizim haklı olduğumuz kanaatmdayım. Evrakı nakdiye
nin taksimi, bizden evvel Fransa, İngütere ve müttefikeri hükümetleri Üe akdedilmiş olan 
bir muahhedede kabul edilmiş bir esastır. Yani Senjermen muahhedesinde; Avusturya hü
kümetinden ayrdan yerlerde Avusturya kurutları taksim edilmiştir. Bizim vaziyetimizle 
Avusturya hükümetinin vaziyeti aynı şekddedir. Avusturya İmparatorluğu inkısama uğra
mış, dört hükümet teşekkül etmiştir. Avusturya hükümetinin bilcümle düyun ve emvali ve 
bu vâris olan hükümeÜer arasında taksim edümiştir. osmanlı İmparatorluğu inhizama uğ
ramış ve bundan beş hükümet doğmuştur. Suriye, Irak, Ürdün, Füistin, Türkiye. Bu beş 
devlet Osmanlı İmparatorluğundan intikal etmiş olan düyun ve emvali tamami üe taksim 
etmek zaruretindedir. Çünkü bir misali vardır ve aynı müttefikler bizimle harbe girmiş olan 
Avusturya hükümeti için aynen kabul etmiştir. Bize karşı kabul etmemekte hiç bir sebep 
yoktur. Bir sebep gösteriyorlar ve diyorlar, ki, Avusturya hükümetine evrakı nakdiyeyi tak
sim ettiğimiz zaman, henüz evrakı nakdiye Avusturya'dan ayrdmış olan hükümet tebaası
nın elinde idi. Mütarekenin akdinde derhal Senjermen muahhedesini akdettik ve dedik ki, 
elinde bulunan evrakı nakdiye o hükümeÜer tarafından damgalanacak ve o hükümetin ma
lı olacaktır. Sizden alman yerlerde ise evrakı nakdiye bu kadar diyorlar. 

Efendüer, bizim başımıza getirdikleri Avusturya hükümetinin kabul etüği esas değildü 
ki... Bu gün Mondros mütarekesi akdolunalı dört sene oluyor halbuki biz hâlâ hali harb-
deyiz. Bu zaman zarfında bizünmemleketünize evrakı nakdiye ithal edüdi, yerine altın çe-
küdi. Binaenaleyh, o esas bizde kabili tatbik değüdir. Fakat, mademki hükümetleri evrakı 
nakdiyeyi taksim etmişler, bizim evrakı nakdiyeyi de aynı suretle, bizim zararımıza olmak 
üzere, düyunu umumiyenin taksiminde kabul ettikleri varidat nispetinde taksim etsinler. 
Her halde Haleb'de, Suriye'de, Irak'da, ftlistin'de mevcut olan evrakı nakdiye üe hini müta
rekede Maverayı Ürdün, Filisün, Firak, Haleb ve Suriye'de mevcut bulunan evrakı nakdiye 
vardı. Onların hisseleri ayrdamaz mı? Biz zarar ederiz. Fakat o zararı da kabul edelim, tak
simi düyunu esas olan varidat nispetinde evrakı nakdiyeyi taksim etsinler, çünkü önümüz
de bizden başka olmuş ve bizim üe muharebeden soma muahhede akdetmişler ve onların-
kini kabul etmişler. Bizimkini niçin kabul etmiyorlar? Bu evrakı nakdiye meselesi için de 
bü noktaya temas etmek zaruretini görüyorum; Alü aylık evrakı nakdiyenin mukabüi al-
tunlar düyunu umumiyenin tahtı zamanında olarak Viyana ve Berlin'de mahfuz iken, itUaf 
hükümetleri mütareke akdinde bu altunlan oralardan almışlardır. Heyeti murahhasanın 
kabul etüği bü şeküde üzerine bizden Fransa ve müttefiklerinin mevhum olarak bizden is
tedikleri tazminat mukabüüıde o altunlar bizden düyunu umumiyenin, tahtı zamanından 
kaldırüıyor; bunun yerme düyunu umumiyenin tahmil ettiği bütün taahhüdati Osmanlı 
hükümeti taahhüt eder diye bü fıkra konulmuştur. Bu fıkra şayet mevcut kalırsa biz mev
hum bü tazminata karşı... 

HASAN BEY (Trabzon) - Tay edilmiştir. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) - Şayet mevcut kalacak olursa biz mevhum bü tazminata 
karşı elde edemediğimiz bü parayı mahsup ederken, sulhun akdinden soma bizim kendi 
kendimize tediyemiz zarureti hâsd olackatır. Fakat heyeti murahhasa ve heyeti veküe mu-
kabü teklif de bunu kaldırdıklarını beyan ediyorlar. Bundan her halde İsrar etmek lâzım
dır. Eğer muahhedei sulhiye intaç edüecek ise, her halde böyle bü kayıt bulunmamak lâ
zım gelir. 
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Mesaili maliye arasında yine zikri nâfi gördüğüm bir mesele vardır. Bizden ayrüan yer
lerde emlâki hususiyei devletin bilâbedel terki. Bendeniz heyeti murahhasa Lozan'a gitmez
den evvel yine bu kürsüde arzu etmiştim ve hatırımda kaldığına göre, kıymeti altmış mil
yon lira olarak göstermiştim ve elyevm de aynı kanaatteyim, çünkü efendiler; Suriye vilâ
yetinde, Kudüs'te Halep Vilâyetinde Irak'da, Basra'da, Hicaz'da bir çok arazi vardır. Hatta 
bunun içinde kazalar vardır ki, yalnız Halep'deki 535 parça köy ile Munpuh kasabası ile 
Irak'daki gaz madenleri imtiyazı ve daha bir çok maden imtiyazları vardır. Beynen nehre-
yin imtiyazı, ki her iki nehirden Fırat ve Dicle nehirlerinden Şattülarab'da işletilecek vapur
ların imtiyazı vardır. Bunlar hukuku düvel ahkâmına nazaran oraları işgal eden hükümet
lerin bedelini vermesi icab eden emlâki hususiyedendir. Nitekim Versay muahhedesiyle Al
manlara karşı, Senjermen muahhedesiyle de Avusturya hükümetine karşı aynı esaslar ka
bul edilmiştir. Fakat bunun mukabilini tamirat masarifi olarak da kabul etmişlerdir. Bizde 
tamirat karşılığı olmadığı için bedelini bizim hesabımıza geçirmek istiyorlar. Armestron fab-
rikasındaki gemilerin bedeli olan yedi milyon lira ile, altı aylık evrakı nakdiyenin mukabili 
olan beş milyon lirayı bu arz ettiğim altmış milyon liradan mahsup etsinler. Binaenaleyh, 
tamirat meselesi bu suretle hal olunduktan sonra, bizim evrakı nakdiye karşılığına emlâki 
hsusiyenin bedeline mahsuben o hükümetlerden almaklığımız evlâbittarik iktiza eder. Mu-
ahhedei sulhiyenin ona ait olan fıkrasını, yani o maddeyi heyeti hükümet ve heyeti murah-
hasanın yeni mukabil teklifatında tashihe uğradığını işittim. Fakat tashih şu şekildedir. 
Deniliyor ki, hazinei hassaya ait olan emlâk bedelleri tesviye olunacak. Devlete ait emlâk 
bedellerinden sarfı nazar edilecektir. Filhakika efendiler bendeniz arz ettiğim bu emlâki hu
susiye hazinei hassadan devrolunmuştur. 1324 senesinde Hakanı Mahluş Abdulhamit Ha
nın Düyununa karşı hükümet kendisinden bunların taazzuf etti, yani hükümete devretti. 
Hükümete buna mukabil bütçesine senevi bir meblağ koyarak sene besene tediye ederek 
bunların kayıtları gerek Halep vilâyetinde ve gerek Kudüs, hak, Filistin, Basra vilâyetlerin
de hükümet namına tashih olunmuştur. Elyevm ve kuyudat orada mahfuzdur. Bu gün on
ları hazinei hassa emlâkidir demekle hiç bir istifade olmaz. Buna mukabil bir mütalâa var. 
Demliyor ki; ahiren bir kararname neşrolunmuş, Hazinei hassadan hükümet emvaline ge
çen emlâkin tekrar hazinei hassaya devri o kararname ile teyit edilmiş (Ferit Paşa zamanı
nın kararnamesi sesleri) Fakat efendiler, bu kararnamedir. Ahkâmı umumiye değildir, ora
daki kuyut tashih olunmamış ve orada elyevm mahfuz ve mevcuttur. Binanealeyh bu mü
talaa ile hiç bir şey elde edemeyiz. Hazinei hâssaya ve devlete ait emlâki hususiye bedelle
ri ait olduğu hükümetler tarafından tediye edilecektir diye ısrar ederek maddeyi o şekilde 
tashihi teklif etmeliyiz. Yoksa Hazinei hassaya ait bu gün orada hiç bir şey kalmamıştır. 
Hepsi de Hazinei Devlete geçmiştir. Binaenaleyh o maddede hiç bir faide memul değildir. 
Malî kısımlarını bu surede muhtasar an arz ettikten soma iktisadî kısmına geçiyorum. 

FEYYAZ BEY (Yozgat) - Reis Beyefendi; Ali Cenani Bey, istihzaratı sulhiye komisyonun
da mevadı iktisadiye hakkında beyanatta bulundular ve raporunu da kendileri hazırlamış-
11. Şimdi kendisine bir sual soracağım. Sizin istihzarat komisyonunda yaptığınız mesail hi-
iafında ne gibi bir fark vardır? Lütfen bu ciheti izah eder misiniz? 

BAHRİ BEY (Yozgat) - Ona hiç bakmamıştır yani; 

HASAN BEY (Trabzon) - İstihzaratı sulhiye komisyonunun reisi ben idim, raporunu be
raber hazırladık, o rapor benim elimdedir. Ona hiç bakmamışlar diye söyleyene cevap veri
yorum. Onun reisi benim, o raporu beraber hazırladık icab ederse okurum. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) - İstihzaratı sulhiye komisyonunda yalnızmesaili maliyeyi 
değil, Sevr muahhedesinde mesaili maliye ve iktisadiyeye ait bütün aksamı nazardan geçir
dik. Çünkü biliyorum ki bizi bir konferansa davet etmekle beraber yine önümüze aynı 
"Sevr" ahitnamesini başka bir nam ile getirecekler ve onları bizden isteyeceklerdir. Binane-
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layh Hasan Beyefendi de dahil olduğu halde, üç ay çalıştık ve Sevr muahhedesinde bize tek
lif edilen bütün müdafaatı hazırladık, demin arz ermiştim. Biz burada düyunu umumiye-
nin taksiminde muhtelit usul kabul ettik, fakat heyeti murahhasamız orada gördüğü mu
kavemet karşısında basit usulü kabul etmiştir. Aramızdaki fark budur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) - Mühimdir. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) - Taksimi düyunda takasıdı seneviye usuli bizim hiç hatı-
rımaz gelmedi. Tabii sermaye üzerine taksim etmeyi kabul ettirmişler. Bizim için muvaffa
kiyettir. Biz harbi umumî senelerindeki büumum düyunun taksime dahil olmasını, yani 
(1918) senesinin Teşrinievvel birine kadar devletçe akdedilmiş olan bilumum düyunun biz
den ayrılmış olan devleüere taksim edilmesini ve Harp düyununun buna dahü olmasını ka
bul etmiştik. Onda mukavemet görmüşler. Harp düyununu bundan çıkarmak mecburiyeti 
hâsü olmuş. Fakat bizim noktai nazarımız şu idi. Demin de arz ettim. Bu gün Osmanlı İm
paratorluğunun bir vârisi yoktur. Türkiye Osmanlı hükümetinin vârisi değüdir. Osmanlı 
İmparatorluğundan doğan alü, Yemeni de ithal ederseniz yedi hükümettir. Bunun emvali, 
düyunu taksim olunmalıdır. Avrupa hükümetleri bizi hâlâ Osmanlı İmparatorluğunun vâ
risi telakki ediyorlar. Her şeyleri ona göre yapmak istiyorlar. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) - Vârisiyiz, amma başkaları da var. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) - Emin olunuz ki, efendüer, şimdiye kadar ne kadar mu
ahede akdetmişsek, hepsinde de bizden aynlanlar, daima başka muamele görmüştür. Bey-
nelmüel usule tabi olmuştur. Biz daima imparatorluk ankazanmı bıraktığı şaibeye vâris ol
muşuzdur. Mesela kapitilasyonlar meselesi.. Bizden ayrdan Romanya, Sırbistan, Bulgaris
tan ve Yunanistan kamilen bundan kurtulmuşlardır. Biz hâlâ kapitülasyonların alanda in
liyoruz ve bu gün hâlâ defi edemiyoruz. Şu muahhededeki mesaili iktisadiye denüen mesa-
ü kâmüen kapitülasyonlar meselesidir. Mesaüi iktisadiye eğer bu muahhedede zikrolunan 
şeküde hâl olunmak iktiza ederse, bizim için hakkı hayat ve hakkı istiklâl yoktur. Mesaüi 
iktisadiyenin altı ay soma aramızda hâl edilmek üzere işin içinden çıkarılması esasım ben
deniz çok muvafık buluyorum. Çünkü bu meseleler bize kabul ettirilmesi istenüen meşe
lerdir. Binaenaleyh bunlar muahhededen hariç kalırsa biz, daima ona muvafakat etmeye
ceğiz, onu kabul etmeyeceğiz. Bunların tehirinde bize faide vardır. Mazarrat yoktur. Bu gün 
hal edümesinden tecü edilmesini bendeniz daha muvafık buluyorum. İnşallah biz gittikçe 
intizam ve kuvvet kesbedeceğiz. Muallakda kalan mesaüi onlar bize hal ettirmeye icbar ede
cekler, biz kabul etmeyeceğiz. EUerinde bir kuvvei müeyyide yoktur. Yalnız bizim kabul edip 
tatbik ettiğimiz zaman bir kıymet iktisab eder, iktisadî mesaü içinde bir madde vardır. Mü
tarekeden soma akdedilmiş olan mukavelat, verilmiş olan imtiyazatın tarafımızdan tasdiki 
meselesi vardır. Bendeniz, Hasan Beyefendinin geçen gün izahatını burada dikkatle dinle
dim. Bu meselede zan ederim, bir telefon imtiyazı Üe üç dört mukaveleden bahis buyurdu
lar. Bu mukavelat malûm olanlarıdır, ki bendeniz belki bundan daha başkaları vardır, zan 
ediyorum. Telefon şirketi Üe, elektrik, tranvay şirketi üe akdedilmiş olan mukavelaün ma
zarratı bendenizce pek hafifidir. Fakat içinde muzır gördüğüm reji Üe yapılmış olan bir mu
kaveledir, ki bu mukavele üe rejinin bize avans olarak verdiği parayı altın fiyatı üe hesab 
ederek rejiye karşı vereceği senevi tekasit mahsup muamelesi kabul etmiştir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) - Şu halde bize on para vermeyecek. 
ALİ CENANİ BEY (Devamla) - Bu paranın kesbi katiyet etmesi.. Yalnız rejinin bize ve

receği (3-4) müyon liranın ziyaı üe kalmaz. Rejiye vereceğiniz düyunu altun olarak kabul et
mek için, sizi ichar etmeye bir vesüe vardır. Soma bu mukavelat ve imtiyazatın içinde neş-
redümemiş olan kararnameler de vardır. Düyunu umumiye Üe akdedümiş olan bir muka
vele vardır ki, o da bir kararnameye müstenittir. Düyunu umumiye tekasiünin üeride altın 
ılarak tediye edümek üzere şimdüik muvakkaten evrakı nakdiye tediye edümesi ve el'an ev-
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rakı nakdiye için istikraz hamillerine bir gün evvel haber verilmesi esas aynı mukavelât ah-
kâmuıdandır. Maliye nazırı esbakı Abdullah Bey bu babda yapmış olduğu kararname ile 
neşretmemiştir. İradesini almış, cebine koymuş neşrolunmadığı halde tatbik etmiştir. O ka
rarnamede kabul edildiği halde zaten düyunu umumiye taksitierınin altun mı, frank mı ve
rilsin diye müzakeresine, münakaşasına mahal bırakmayan bir vesika oldu. Binaenaleyh 
bu şeraiti haiz olan maddenin de mukabil projede tamamile ret olunması, katiyen kabul 
edilmemesi lâzımdır. 1914 senesi Teşrini evveline kadar olan ukut ve mukavelâtm, imtiyaz
ların tasdiki hakkında olan maddede münhasıran "Perye" bankasının 1914 de Cavit Bey üe 
akdetmiş olduğu "35" rrülyon liralık bü mukavele vardır. Bu mukavele, maddei mahsus ko
nulmuş bü mukaveledir. Zaten biz, diğer mukavelât ahkâmım kendi rızamızla makbul ve 
muteber ad ediyoruz. Böyle bü kayıt koymaya ihtiyaç yoktur. Muhtasaran 1914 istikraz 
mukavelenamesine merbut olan imtiyazata ait mukavelenin teyit edümiş bü maddesidir. 
EfendÜer, bu mukavelât içinde bütün vüayau şarkiyede inşa edüecek şimendifer üntiyaza-
tı vardır. 1914 istikraz mukavelenamesine merbut olan imtiyaz mukavelenamesinde Sam
sun ve Limanlarının inşaat imtiyazı vardır. Ergani madeninin işletme imtiyazı vardır. Bun
lar, bütakım imtiyaza tabidü. Yani bu gün heyeti celüenize bü kimse gelmiş vüâyeti şarki
ye şimendiferlerini yapalım diyor. Hepiniz bunu kabul edelim, etmeyelim diye münakaşa 
kabul etmezsek daha başkası gelir güzel şeraitle müracaat eder ve onunla müzakerata gi-
rişüü ve onlar şimendiferi yapar. Halbuki bü mukavele tasdik olunduğu halde vfiâyatı şar
kiyede bulunan şimendifer imtiyazatı tamamile onların eline geçmiştir. İsterse yapar, iste
mezse yapmaz. Başka kimseye yaptıramazsınız. Bu maddenin kabuli imkânı yoktur. (Nafia 
Vekfii nerede sesleri): 

Yine bu iktisadî mesafi içerisinde ecnebi sermayesi gaüp olan Osmanlı şüketlerinin ec
nebi mahiyeti haiz olan.. (Gürültüden hiç bü şey işitilmiyor sesleri) memleketimizin içinde 
anonim şüket olarak teşekkül etmiş bü çok ecnebi şüketleri vardır. Müsaddak imtiyazatı 
almışlar, saü ameliyat nâfıa imtiyazını almışlar veyahut ticaret için teşekkül etmiş şüket-
ler kâmüen buraya dahüdü. Bunlar, kâmüen Osmanlı kavaninine tabidü. Vaziyetlerinde 
her türlü ahkâm mevcude caridir. Bu şüketlerin sermayedarlarının kısmı azami ecnebi ol
duğu halde. Türk Tabüyetinden çıkartmak istiyorlar. Bu maddede bizim için katiyen kabul 
edüemez bü maddedü. Mesaili iktisadiye arasında Anadolu şünendiferlerinüı biz ün tarafı
mızdan iştira edüerek işletilmesi müttefik hükümetlerin tebaasından teşekkül edecek bü 
şükete verilmesi mevcut şimendiferler bu gün zaten Osmanlı anonim şüketleri elüıdedü. 
Büisinin sermayesi Alman diğer büinin Fransa ve birisinin de İngiliz olmak üzere üç Os
manlı şüketi elüıdedü. Bunların şimendifer esasını hükümet alsın. Biz hükümete ikraz 
edelim, hükümet bunu kendilerine mal etsin. Fakat aldıktan sonra bunu hamur haline 
koysun, bütün şimendiferleri bizim tebaamızdan teşekkül edecek bü şükete icra etsin ve
yahut işletmek üzere bü müddeti muayyene Ue imtiyazat versin deniyor. Efendüer, bu me
selede bü defa hükümet kendi tabüyeti altında teşekkül etmiş olan şüketlerin hukukunu 
iptal etmeyi harice karşı taahhüt etmiş oluyor. Henüz şükeüerin ellerinde bulunan muka
velenin iştirası için bü müddet vardır. 30 sene konulmuştur. İmtiyaz şüketinin bidayetin
den itibaren 30 sene soma hükümet iştira etmek hakkım koymuştur. Ondan evvel iştüa 
edemez. Hükümet bunu o şüketlere karşı taahhüt etmiştir. Onların tabu hâmUlerüıe karşı 
taahhüt etmiştir. Bizi her hususta uhut ve mukavelatta sadık kalmamızı teklif eden bu dev
letler, kendi menfaatlarına temas eden bü noktada bizim o şüketlere ve o şüketlerin hâmil
lerine karşı taahhudatımızı nakz ettirmek istiyorlar. Bü kere bu cihet hukuken doğru de-
ğüdü. Soma bunları iştira için sarf edeceğimiz vereceğimiz paranın bu güne kadarını faiz 
miktarı her halde evvelce bizim deruhde ettiğimiz teminata nispetle kat kat fazla olacaktır. 
Bu gün eskisi gibi yüzde üç buçuk, hatta beş, altı faizle para almak imkânı yoktur. Bugün 
bunları bize satın almak üzere teklif eden adamlar, yarın bize para verdikleri zaman bizden 
yüzde sekiz, on faiz isteyeceklerdü. 

Soma efendüer; o şüketlerle aramızda olan bü takım şerait vardır. Yeni bü imtiyaz ver
diğimiz zaman o şeraiti kâmüen değiştirmek isteyeceklerdir. Tarifeler meselesi bu gün, ih-
tünalki, biz tarifeler hususunda anlaşmayı düşünüyoruz. 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahlsar) - Fakat mukabilinde bir şey alırız. 
ALİ CENANİ BEY (Devamla) - Bu günkü kömür fiyatiyle, malzeme fiyatile o şirketlerin 

mukavelat asliye üzerinde alacağı mebaliğin işletmeye kâfi gelmeyeceğini hepimiz biliriz. 
Fakat, bunu o şirketlerle bir masa basma oturup kendi başımıza hal ederiz ve tabii kendi 
menfaatimizi da temin etmek üzere bazı müsaedatta bulunabiliriz. Fakat, o imtiyazat ve 
mukavelat geri alınıp da İngiliz, Fransız ve İtalyan tebasmdan teşekkül eder bir şirkete bu 
imtiyazı verdiğimiz zaman tabiatile o eski şeraiti kabul etmeyeceklerdir ve yeni şerait der-
meyan edeceklerdir. Biz de onu kabul etmeye mecbur olacağız. Binaenaleyh, bu kısım da 
katiyen kabul edilecek bir şey değildir. 

Şimdi efendiler, gümrük meselesine temas etmek istiyorum. Bundan yedi sene evveli
ne gelinceye kadar memleketimize de tatbik edilen kıymeti eşya üzerinden gümrük ahzı 
usuli sakimini kaldırmıştık. Onun yerme bir tarife usuli vaz edildi. Bu tarife bir çok tetki-
kattan soma vücuda geldi ve tatbikata başladı. Şimdi karşımızda bulunan hükümetler ta
rife usulünü t amam ile meydandan kaldırmaya imkân bulamadıkları için, bize tarifeyi tat-
bikde tatamüe serbesü vermek üzere, bize bir tatbik devresi kabul ettirmek istiyorlar. Yani 
beş seneye kadar mevcut tarifenin filan falan esaslarında üç misli, beş misli, sekiz misli di
ye bir takım kayıtlar vaz edüerek bizi bir kayıt altına almak istiyorlar ve bu mukavelatı vü
cuda getirdikten soma bu mukavelat ahkâmı câri olsun diyorlar bendeniz gümrük tarife
sinde böyle bir kaydm kabuli istiklâlimize gülliyen menfî görürüm. Efendüer bu tarife usu-
lini muhtelif devleüer muhtelif zamanlarda kabul etmişlerdir. Bize karşı taahhüt etmişler
dir. Malî kapitülasyonların kaldırdması için meşrutiyetin ük senesinden itibaren uğraştık 
muhtelif zamanlarda muhtelif hükümetlerle muahhede akdettik. O muahhedelerde malî 
kapitalosyanlar kalkacaktır. Fakat bütün devletlerin kabulü şartile diye, bir takım ahkâm 
konmuştur. Yani bütün Avrupa'ma fikrine girmiştir, ki Türk Hükümeti mali kapitülasyon
ları kabul etmiyor. Mali kapitülasyonların en mühim kısmı gümrük meselesidir ve yine Av
rupa hükümetlerinin inzimamı muvafakatları üzerine gümrük tarifesi vücuda getirmek 
üzere İngütere'den bir müşavir, bir mütehassıs getirip de (Krafort) namile bir İngiliz müşa
viri rüsumat idaresine alındı ve elde mevcut bulunan tarifeyi bu zat yapmıştır ve uyutmuş
tur ve maatteessüf bu gün Fransızlarla bizim elimizde mevcut olan gümrük tarifesi için ma
li mesailden en çok aleyhimize çalışan Fransızlar, diğer mesailde dahi İngüizlerin iğfalata 
kapdarak kendi aleyhlerinde çalışmışlar ise, yine gümrük meselesinde de aynüe kendi 
menfaatlerinin aleyhine çalışmışlardır. Çünkü efendüer, Fransa'dan gelmekte olan emtia 
için kuüanüan nispetler gayet hafiftir. İpekli kumaşların vesairenin gümrük resmi gayet 
ağır konmuştur. Bir taraftan o emtia teklü ettikleri şeküde Fransa'dan gelecek olan eşya
nın da kıymeti bir az tahaffüf ederse İngütere'den gelmekte olan emtianın bahusus kumaş
ların vereceği nispet gayet haiîfdir. Biz bu tarife üe daha beş sene yürümek istemeyiz. Çün
kü daima aleyhimizdedir. Ne dahili sanayiimizi muhafaza edebiliriz, ne de gümrük rüsu
munu diğer emtiaya nispeüe makul bir surette islâh edebiliriz. Bu gün Mançister'den gel
mekte olan iplik kumaşların kıymeti üzerinde hesap edersek aldığımız resim yüzde iki bu
çuk, üçte on para eksiğe gelmektedir. Halbuki tarife usulini kabul etmezden evvel biz on
dan yüzde on bir rüsum alıyorduk ve ipekli kumaşların resminde bizim dahili menfaatimiz 
vardır. Bunlar m resmini artırmak bizim dahüi sanayiimiz için pek ehemmiyeüidir. Çünkü 
memleketimizde pamuk yetiştirmek ve pamuğu nesç ederek kumaş yapmak imkânı vardır. 
Bunların yaptığı ipekli kumaşlara ne ihtiyacımız vardır. Ve ne de onun aynı burada çıkar
maya kabüiyetimiz vardır. Binaenaleyh tarifeyi böyle beş sene müddetle eski şeküde, onla
rın koyduğu kuyut ve şurut daMlinde idame ettirmek memleketin menfaatına muzirdir ve 
bizim serbestimizi muhüdir. Binaenaleyh bu maddeyi de bendeniz gayet muzır görüyorum. 
Onun için bendeniz diyorum ki, mesaüi iktisadiye âtiye talik olunduğu gibi bu gümrük me
saili de talik olunan mesaü araşma girsin ve biz de orta yerde serbest olalım. İktisadî me-
saüin intaç edilmesi zarureti hâsü olursa er halde burada konuşulmuş olan ahkâmın ka
bul edilmemesini fevkalade ehemmiyeüe nazarı dikkatinize arz ediyorum. 

REİS - On dakika teneffüs için celseyi tatü ediyorum. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE (Oturum) 
REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Refik Bey (Konya), Mazhar Bey (İstanbul) 

REİS - Celseyi açıyorum. Buyurun Paşa Hazretleri. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Ankara) - Arkadaşlar; Altı yedi günden 
beri malûm olan mesele üzerinde heyeti aliyenizce müzakere cereyan etmektedir. Mütead
dit hatip arkadaşlar söz söylediler ve lüzumu kadar tenkidat yapılmış olduğu kanaatında-
yım. Bütün bu mütalaat ve izahat Üe mevzuu bahis olan meselenin iyi ve fena cihetleri bü
tün rüfekaca tamamiyle anlaşümıştır. 

Binaenaleyh, müzakeratın bundan sonra temadisinden bü faide memul olmadığı ka-
naatındayım ve belki şu muhiti samimide şu ve bu tarzda söylenen sözler harice ve bühas-
sa düşmanlarımıza başka bü surette aksedebüü. Binaenaleyh mahzuru dâi olması daha 
çok mutemeldü. İstihsal ve ita buyurulacak karara medarı suhulet olacağı kanaatiyle, mü
saade buyurursanız, iki üç kelime arz edeceğim. 

Malhumu âliniz Lozan Konferansı bü çok zaman temadi ettikten soma itilaf devletler 
iheyeti murahhasları heyeti murahhasamıza müzakeratın hulâsası olmak itibariyle büta-
kım şeraiti muhtevi sulh projesi namile bü şey vermişti. Elinizde bulunan ve tercümesi çok 
yanlış ve çok natamam olmakla beraber, bundan anlaşılan mana ve ruh şudur ki; böyle bü 
sulh projesini bizim için kabul etmek mümkün değildü. Çünkü doğrudan doğruya istikla
limizi muhtel şeraiti ihtiva etmektedü. 

Binaenaleyh bilâtereddüt müttefikan hepimiz söyleriz ki, bu projeyi biz kabul edeme
yiz, sureti katiyede ret ederiz. Eğer itilaf devletleri bize projeyi kabul ettirmekte musü olur
larsa o halde milletimiz için hükümet ve Meclisimiz için harp şekli zaruretinde tecelü etmiş 
olur. Yapüacak başka bü şey yoktur. Yani o zaman harp ederiz. Fakat bu son noktaya va-
sü olmazdan evvel mevcut ise diğer tedabüe tevessül ederek mümkün olduğu kadar harp-
den içtinap etmek ve esasat hayatiyetimizi mahfuz bulundurabüecek şerait tahtında sulh 
yolunda çalışmayı tercih etmeyen hiç bü arkadaşınız yoktur. 

Düveli müttefikanın malum olan projesine mukabü heyeti murahhasanız bü mektup 
göndermiştir ki ağızlarda dolaşan mukabü proje bu olsa gerektir. Bu mektubun muhtevi
yatı doğrudan doğruya itilaf devletleri projesini, muhteviyatını tenkit etmekten ve tarü et
mekten ibarettü. Bu mektup usulü, diplomatik usulde her vakit yapüabüü ve yapılması 
muvafık olan bü tarzdır. Usule tevessül edüerek yapümışür. Mektubun muhteviyatı netice
de "esasen ittifak ettiğimiz nikatı imza ederek sulh yapalım ve ikinci ve üçüncü derecede 
olan mesaili başkaca mütalaa ederek buna nihayet verelim" den ibaret olup bundan başka 
ayrıca bü üâve daha yapılmıştır ki, o da; eğer itilaf devletleri bu teklifatımızı kabul etmeye
cek olurlarsa teklifatımız keenlemyekûndur. 

İşte bu mektebu müteakip, cümlenizce malum olduğu veçhüe, Lozan'da konferans mü-
zakeratı inkita sekimde olmaksızın tatü sekimde olarak her devletin heyeti murahhasamız 
da buraya geldi. Heyeti murahhasa ki Heyeti Veküeye karşı mesuldür. Heyeti murahhasa-
nın efal ve harekâtından ve ona talimat vermiş olmaktan bittabi huzuru âlinizde mesul olan 
da Heyeti Veküedü. Heyeti Vekile, heyeti murahhasamızı arız ve amik dinledikten soma ye
ni talimat vermek hususunda tereddüdü mucip bütakım noktaların mevcudiyetini dolayı
sıyla Heyeti Celüenize geldi. 
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Binaenaleyh sizden yeni bir veçhe talep ediyor. Vaziyete itila hâsıl olduktan sonra yen 
ibir veçhe talep ediyor. Bendenizce mesailin her noktası anlaşıldıktan soma yeni bir veçhe 
vermek lâzımdır ve bu verilecek olan veçhede bizim için çok mühim ve hayatî olan Musul 
meselesinin muvakkaten talikini mevzuubahis etmemek ve fakat idarî, siyasî, malî ve ikti
sadî vesair mesaildir. Millet ve memleketin hukukunu ve istiklâlini tamam ve emin olarak 
istihsal etmek ve memalikin müstahsilamızm sureti katiyede tahliyesini şartı esas telakki 
eylemek üzere Heyeti Vekileye bir veçhe vermek muvafık olur. Heyeti Vekile bu veçhe da
iresinde heyeti murahhasaya talimat mahsusa vererek teşebbüsat sulhiyesinde biraz daha 
devam edebilir. 

Arkadaşlar, ben şahsen vicdanıma ve kanaati fikriyeme ve bütün tefekkürat ve tahki
katına istinaden hey'eti aliyenize derim ki; hey'eti murahhasamız kendisine tevdi edilen va
zifeyi tamamen ve pek mükemmel bir surette ifa etmiştir. Mmetimizin ve Mecksimizin şere
fini ilâ edecek bir tarzda dünyaya tanıtmıştır ve muvaffak da olmuştur. Binaenaleyh; eğer 
meseleyi hüsnü intaç etmek istiyorsak bu hey'eti murahhasaya heyeti celileniz tarafından 
dahi manen kuvvet verilerek mesaiye devam ettirilmek lâzımdır. Bu tarzda yapılacak hare
ketlerle henüz ümitvar olabiliriz, ki bir sulh safhasına dahil olmak mümkindir. Yalnız 
hey'eti hükümetten kafiyen talep etmek lâzımdır, ki bu tarzda yapılacak hareketlerle he
nüz ümitvar olabiliriz, ki bir sulh safhasına dahil olmak mümkündür. Yalnız hey'eti hükü
metten katiyen talep etmek lâzımdır ki; bu iş bir an evvel meydana çıkmalıdır. Yani sulh 
yapılacaksa bir an evvel yapılsın, olmayacaksa aldanmayalım. Tedabiri askeriyemizden ge
ri kalmayalım. Yani işi tacil ve tesni etmesini de sureti mahsusada hey'eti vekileden talep 
etmek lâzımdır. Bazı arkadaşların imza ettiği bir takrir gördüm. Bu takrir esas itibarile ve 
vukubulan maruzatıma tekabül etmektedir. Ben de o arkadaşlarıma iştirak ederek o takri
rin Hey'eti Celilenizce kabul edilmesini menafii memleket için, sulh için ve her şey için mu
vafık görmekteyim. Aynı şey'i ben de arz ediyorum ve tekrar edeyim ki, böyle günlerce mü
zakere devam etmesin de her gün daha çok mahzurlar tevellüt etmektedir. Maruzatım bun
dan ibarettir? Her halde çok müzakerat ve münakaşalattan iyi bir netice çıkmayacaktır. 
Müzakerenin kifiyetiyle arz ettiğim takririn kabulünü teklif ederim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Paşa Hazretleri, hey'eti murahhasa Lozan'dan ayrılırken bir 
teklif vermişlerdi. Haizi ehemmiyet olmadığı söylenen bu teklife düveli mütelife ret veyahut 
kabul cevabı vermiş midir? 

İSMET PAŞA (Başvekil) (Edirne) - Bu tekliften soma herkes ayrılıp gitmiştir ve kabul 
edilmemiştir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Malûmu âlileri bu teklif Lort Gürzonun hareketinden son
ra yapılması itibariyle tabii bunun kabul ve ademî kabulüne dair bir cevap verilmedikçe he
nüz teklif nihayet etmiş değildir. Bendeniz tekrar hükümetten soruyorum; bu teklif üzeri
ne bu teklifinizi kabul ettik ve ya etmedik diye bir teklifte bulunmuşlar mıdır? Eğer bulun-
mamışlarsa hukuken bizim teklifi kabul ettikleri takdirde, hukukan ricat etmek imkânı 
yoktur. Bu itibarla mes'eleyi bendeniz sordum. Paşa hazretlerinin mütalaaları bendenizi 
tatmin edemez. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Arkadaşlar Hey'eü murahhasamızın vermiş 
olduğu mektup ve bu mektubun ihtiva ettiği teklif itilaf devletleri murahhasları tarafından 
fiilen kabul edilmemiştir. O anda kabul etmek niyetinde değillerdi ve o şeraikte o günkü şe
raitte kabul etmek istemiyorlardı. Çünkü kabul etmemekle bizim heyeti murahhasamıza 
karşı mütehakkimane bir vaziyet almakla bizim heyeti murahhasamızın derhal yalvarma
ya başlayacağım zan ediyorlardı. O kadar ki bizim heyeti murahhasamız trene bindiği bir 
dakikada yaptıkları mahut projeyi kalemle beraber getirmişler, hâlâ imza etmeyecek misi-
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niz, deımşlerdir. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar, bu Avrupalılar öteden beri böyle heye
ti murahhaslar görmüşlerdir. Fakat bunu kabul etmemişlerdir. Kendi projelerinin imzasın
da teklifatında teannüt etmişler. Vaktaki bizim hey'eti murahhasamız kemali ciddiyetle bı
rakıp buraya hareket etti. Ondan soma vaziyetler tebettül etti, tabii mesmuu âliniz olmuş
tur. Lort Gürzon Londra'ya gittiği zaman izahat verdiğinde ve İsmet Paşanın hey'eti murah-
hasamızın vekâletinden bahsettiği zaman bütün arkadaşlarımız isyan ettiler ve bunu ten
kit ettiler, tashih ettiler ve dediler ki, sulh olmuşken sen yapmadın da buraya geldin, dedi
ler. Binaenaleyh ondan soma şerihat az çok tebeddül etti ve heyeti murahhasamız buraya 
geldikten soma baktılar ki, belki Hey'eti Vekile yalvarır, belki şu olur bu olur. Fakat bunu 
görmediler bilakis görmüyorlar ki, MecUsimiz sağlamdır ve icabı gibi hareket etmeye muk
tedirdir. Binaenaleyh, ondan soma bü az ümitler hâsü olmaya başladı, yani hukuk nokta
sı kalmamıştır. Bu onlar için sayam istinat bü nokta değüdir. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) - Paşa Hazretleri, Anadolu davasüe alakadar olmayan ve 
Anadolu zinniyeünin malı olmayan hey'eti murahhasamız şuradan buradan gelen müşavü-
lerin, bundan soma hey'eti murahhasamıza Ütihak etmeyeceğini hükümet bizi temin etsin. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) - Buna daü bü takrü vardır. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Arkadaşlar, benim anladığıma göre şuradan 
buradan, açık söyleyeyim, ihtimalki Cavit ve Hüseyin beylere bü takım adamlar varmış, 
ben de şahsen sizinle hem fikü olarak hey'eti murahhasamıza ve işlerimize, ama hiç bü işi
mize, karıştırılmaması taraftarıyım. (Doğru sesleri) ve ümit ederim ki hey'eti murahhasa bi
zim Üe hem fikirdir. 

İSMET PAŞA (Başkvekü) (Edüne) - Arzu etmediğiniz müşavüleri beraber almayacağım. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) - Hak ve hakikattan ayrümayalım; Hüseyin Cahit ve Ca
vit beyler gittiler, fakat bunlar kendi arzularüe ütihak etmemişlerdir. Paşa Hazretleri çağır
mıştır. Bu adamların bü kabahati yoktur. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Cevap vereceğim. Hakikaten onlar kendili
ğinden gelmemişlerdü. Başmurahhasamız davet etmesinden dolayı hâsıl olan mahzurdan 
belki başmurahhası mes'ul olmak lâzım gelir. Yalnız müsaade buyurursanız arz edeyim 
mevzuu bahis olan mes'ele hayati meseledü. Mesaili mâliye ve iktisadiye; arkadaşlar bu 
hususu itiraf ederim ki zengin değiliz. Şimdi bizim için malûm olan arkadaşlarımız vardır, 
onların kalp ve vicdanlar üe her şeylerin errıniyet ve itimadımız vardır. Başmurahhas bun
larla, berıün büdiğime göre emin olarak onlarla çok çalışmıştır. Fakat acaba dünyada çok 
malûmattar tanınmış olan Cavid Bey veya bilmem ne bey için, acaba bü kerede bunlar din
lenmiş olsa idi mühim bü şey söylerlerdi denemez mi idi? (Çok doğru sesleri) İşte murah
hası efkârı umumiyeye karşı bunları nazarı dikkate alarak; Canım Cavid Bey gibi bü adam 
var da neden istifade etmiyorsunuz? Bu hususta herkesin dimağında bü ukde bırakmamak 
için başmurahhas zan ediyorum bunu yapmıştır. Zan etmeyiniz onlar bu işin üzerinde çok 
oynamıştır. EUerine çok iş verilmiş. Mamafi böyle olmakla beraber, ufak mahzurlar hâsü ol
muştur. Belki çağırmaktan daha büyük mahzur ve daha büyük tereddüt hâsü olmuştur. 
Belki bu hareketle o tereddüdümüz zaü olmuştur. Bundan soma bu gibi insanları içimize 
sokmakla tevellüt edecek mahzurları bertaraf etmiş oluruz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Bendenizin sualim başkadır. Fakat müşavülerden bahis 
buyuruldu. Cavit bey hakkında bu vardır. Fakat uzun müddet (İşitmiyoruz sesleri) senin 
çıkmıyor. Uzun müddet hükümetimizin İstanbul mümessiliğini ifa eden Hamit Bey hakkın
da bu sual varit olamaz. Bunlar bendenizce şahsî mesaüdü. Bu benim kanaatımdır. Belki 
doğru değüdü. Fakat doğru bü şey olmadığına kaniim. Efendim, Paşa Hazretleri buyurdu
lar ki hey'eti murahhasamız mukabü proje verilmemiştir. Hükümet vermemiştir. Mektup 
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vermemiştir, isim meselesidir ve Hakkı Hami Bey de bir sual buyurdular, zan ediyorum, ki 
işin tarzı cereyanı itibarile ufak bir zühul vardır. Hakkı Hami Beyin Paşa Hazretlerinin sor
dukları bu mektup veya mukabil proje düveli müttelife murahhasları ayrıldıktan soma ve
rilmiştir. Halbuki ayrıldıktan sonra verilmemiştir. Evvel verilmiştir. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Aksini söylemediler. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Hayı, Hakkı Hami Bey ayrıldıktan soma verilmiştir dedi
ler, aksini söylediler. Halbuki evvel verilmiştir ve anlaşılmayan mesail sırf kapitülasyonlar 
ve malî mesailden ibarettir. Maalesef Mesul ve Karaağaç için bizim teMifimizi kabul etmiş
lerdir. Tabii bir imza yoktur. Yalnız itiraz edilen nokta kapitalosyan, adli kapitülasyonlar 
mesaili maliye ve iktisadiyedir. Hatta demin ismi geçen bir vatandaşın açık olarak - hatta 
ifşaat olarak - diyeceğim. Lort Gürzon'a hareketinden bir az evvel adli kapitülasyonlarda 
kabul edilmiştir, demiştir. Binaenaleyh bir emri vaki vardır. Bir arkadaşımız buyurdular ki 
hey'eti murahhasamız mukabil proje veya mektup derseniz mektup vermişlerdir ve bugün 
inkita yoktur diyor. Paşa HazreÜeri inkita bilfiil vardır. 

Müzakereyi bilfiil bu gün açmak için Musul'un muvakkaten taliki ve Karaağaç'ın terki, 
yani bu ivazı bidayet emirde yapmadıkça müzakere açmanın imkânı yoktur, Heyeti Vekile 
ve heyeti murahhasa için. Binaenaleyh orta yerde bir hakikat vardır. Mukabil proje vardır 
ve heyeti murahhasamız da bunu vermekle, benim kanaatımca, veçhesini meclisi Âliden 
alan hükümetin talimatından hariç bir vazifede bulunmuşlardır. Çünkü Heyeti Vekile Re
isi son almış olduğu telgrafda arz etmişdi, ki verdiğim talimat bir beyanname neşriyle ve in
kita kelimesi telaffuz etmeksizin avdet etmeleri emrini verdiklerini burada söylediler. Mü
zakerenin tarzı cereyanı itibariyle ve Hakkı Hami Beyin buyurduğu ve Paşa Hazretlerinin o 
tarzı ifadeye göre vermiş oldukları cevap şeklinde değildir. Bendenizin aklımda kalan ekil 
bu şekildir. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - O sizin ifadenize göredir. Yani ben diyece
ğim ki doğru değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Şahit heyeü umumiyedir. 
GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Yani siz bir meseleyi kendi hayalatınıza gö

re düşünüyor, vücut veriyor, hüküm veriyorsunuz ve öyledir diyorsunuz. Öyle değildir, be
yefendi hazrederi. Balanız bir defa İngilizler heyeti murahhasanın teklifi veçhile Musul tek
lifini kabul etmiş değildirler. Malûmu âlinizdir ki Musul meselesi doğrudan doğruya onla
rın tekliflerinin metninde bir satır ile ifade olunmuştur. İngilizler diyorlar ki bu metin mu-
allakda kalsın - buna Gürzon söylüyor - Bir defa o heyetin kararı değildir. Burada olduğu 
gibi kalacaktır. Fakat ben cemiyeti akvama bir mektup yazarım, belki biraz tehir ederler. 
Binaenaleyh, bu kabul etmek demek midir? Kabul etmek değildir. Çünkü heyeü murahha-
sanızın teklifi bu değildü. 

İkincisi; beyefendi diyor ki, heyeti murahhasa Heyeti Veküenin vermiş olduğu talima
tın hüafında hareket etti veyahut dahüinde hareket etti. Bunu söyleyecek siz değil. Heyeti 
Vekiledü. Bunu en çok iddia etmek vaziyetinde bulunan zatı âliniz değü, Heyeü Veküedü. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - Bütün meclistü Paşam, zabıtlara geçmiştir. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Vakıa ben burada değüün. Bildiğimi göre 
Heyeü VekÜe Reisi o tarihte gelmiş, vaziyeti Heyeti Âlinize izah etmiştir. Şöyledü, böyledü. 
Buna göre siz ne yaparsınız? 

Efendüer; siz de pek makul olarak düşünmüşsünüzdür ki yapüacak iş bü beyanname 
neşriyle dönmektedü. Evet böyle olunca yapılacak iş döner gelir ve halı harp avdet eder. 
Ancak, sizin bu şeraitinizin üsaline kadar geçen günler içinde vaziyet ve şerait tebeddül et
miştir. Bu iki şeraite göre heyeü murahhasa reisi Heyeti Veküeden iki talimat istemiştü. 
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Fakat o talebin vürudu ve yeni talimatın irsali için zaman kalmamıştır ve konferansta 
bildiğimiz vaziyet hal olmuştur. Eğer sizin dediğiniz gibi olsa idi; o zaman heyeti murahha-
sayı tecziye gibi olsa idi; o zaman heyeti murahhasayı tecziye etmeniz lâzım gelirdi. BÜase-
bep harbe mi götürsün, bunu mu istiyorsunuz? Heyeti murahhasamız makul ve akü ve fe
raset dahilinde hareket ettiğinden dolayı, müzakeraü kat etmediğinden dolayı ve memleke
ti harbe sürüklemediğinden dolayı mı heyeti murahhasayı tenkit edeceğiz? Böyle mi mem
leketi idare edeceğiz Ali Beyefendi?. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Söyleyeceğim. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) - Bir haftadır söylüyorsunuz, memleketi za-
rardide ediyorsunuz. (Gürültüler) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Kimseyi ithama hakkınız yoktur. (Gürültüler) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - İstirham ederiz. Mecliste emniyet yoksa söyleyiniz; Meclis
te emniyet yok mudur? 

ALİ RIZA BEY (Kars) - Bütün Meclis Paşanın müdafiidir. Size ne oluyor? 

REİS - Meclis her vakit emniyeti muhafaza eder. Rica ederim susunuz, oturunuz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Emniyeti şahsiye mefkut mudur? 

REİS - Efendim, kim emniyeti şahsiye diyor? Rica ederim yerlerinize oturunuz. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Sonuna kadar söyleyeceğiniz, katiyen kimse sözümüzü 
kesemez. Usul hakkında söz istiyorum. 

REİS - Usul hakkında söz yoktur. Söz Haydar Beyindir. 
ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Usul hakkında söz istiyorum. 

REİS - Oturunuz. Usul hakkında söz yoktur. 

ZİYA HURŞİT BEY (Lâzistan) - Yalnız Paşa Hazretleri herkes söylediği sözün vatana 
hizmet olup olmadığını kendisi bilir. Hiç kimseden ders almaya ihtiyacı yoktur. 

REİS - Rica ederim, hem diyorsunuz ki, emniyet yok, hem de gürültü yapıyorsunuz. 
HAYDAR BEY (Van) - Necati Bey arkadaşımız bir takrir vermişler ve demişlerki arka

daşların çoğu aynı şeyi söylüyorlar. Eğer arkadaşlar aynı şeyi tekrar edecek olursa bitmez. 
Binaenaleyh söylenmeyecek sözler üzerine söylenecek olursa mesele daha kolay intaç edil
miş olur. Bendeniz Necati Beyin bu takriri ile âmil oluyorum. Arkadaşlarım, bir çok nikat 
üzerinde herkesi kendi içtihadına göre söz söyledi, herkesin içtihadı muhteremdir. Bundan 
bir netice çıkardım. Musul'dan başka söyleyecek söz bulamıyorum. Bendenize söyleyecek 
söz kalmadı. (Çok var sesleri) Yani ben kendi kanaatimi söylüyorum. Başkasının hayatına 
ait söz söylemiyorum. Mesaüi umumiye hakkında söylemek istediklerini arkadaşlar söyle-
düer. Tekrarı zait olur. Hangi arkadaşlar hangi şeyi söylemişti demekte zait olur. Yalnız Mu
sul hakkında arkadaşların hiç birisi bendinezin anlatmak istediğim mesaüi söylememiş ol
duğu için yalnız bu mesele hakkında söz söyleyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Müstemlikâtında yüz milyonlarca Müslüman bulunan İngütere 
İslâmın ittihadından korkmaktadır. Ve meselenin en büyük ehemmiyetine göre düşünmek
te ve münasip surette çalışmakta kusur etmemiştir ve ehemmiyetine göre düşünmekte ve 
münasip surette çalışmakta kusur etmemiştir ve etmeyecektir. İngütere'nin düşündüğü ve 
asırlardan beri tetricen tatbik ettiği şeylerin meyanında en mühimi ve bizi en ziyade alâka
dar edeni, yer yüzünde İslama istinadgâh olacak ve istiklâllerine vesüe olacak kuvvetli bir 
devleti İslâmiye bırakmaya azmetmiş olmasıdır. Bu kararın verildiği gün bunun yegâne he
defi olan Türkleri mahvetmek bedahati âzadei münakaşadır. Bu hülâsamdan kolaylıkla an-
laşdır ki, İngiltere büâ kaydu şart bizim mahvımıza karar vermiştir. Medelâsar hakkımızda 
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takip ettiği siyaset bütün fecaatiyle bunu bize anlatmak icab eder kanaatindeyim. Harbi 
umumide mensup olduğumuz düveli merkeziye mağlup olunca İngiliz asırdide plânım tat
bik etmek için tedabiri şeytankârane ittihaz, mütarekenamenin yazısı kurumadan ahkâmı
nı ilga ve memleketin her tarafının hayatım kuracak surette icrayı ahkâm etmeye başladı 
ve memleketi istilâ etti. Milletimizin hakkı teneffüsünü ve hakkı hayatını nezetmeye çalıştı 
ve millet ölümü gördü ve bu ölümden kurtulmanın gayri kabili içtinab olduğunu anladı. O 
halde İngüizlerin vesaiti melaneti olan Ermeni'nin ve Rum'un payı mezeUeti altında zelüâ-
ne ölmekte işe ecdadından mevrus ve uhdesine tereddüp eden azimle bu mübarek toprağı 
kanıyla bü defa daha sulamaya karar verdi ve hareket geldi. Cenabı Hakkında inayeti, mil
letin kuvvet ve azmi imdada yetişti. Büyük zafere bizi mazhar etti. Efendiler, zaferimiz İn
gilizleri sarstı, bhaza rmnfazh yarebi. Fakat meyus etmedi. İngiliz yine entrikasını tatbike 
devam etti. İngÜiz için tehUke Garpdan ziyade Şark'dan doğar. O Şark ki sinesinde besle
diği yüz milyonlarca Türk ve İslâm halaslarım dünyevi ve ahüet saadetlerini İngiliz'in bizim 
elimizde, bizim vasıtamızda kahrı ve tetmirinde beklemektedir. Binaenaleyh bunun bütün 
melanetini Şark'a tevcih etti. Şark'da çalışıyor ve Şark'da çalışacaktır. Arkadaşlar benim 
kanaatime göre türk ve İngiliz'in istikbale ait planlar mm ve ümitlerin sahai müsadünesüıi 
bugün Musul'a naklolunmuştur. Musul meselesi bence bu kadar mühündü. Âtide verece
ğim izahat ve müddeamı ispat edecektü. 

Şimdi efendüer teşrihatıma girmezden evvel müsaadenizle Musul'un ne olduğunu 
muhtasar an anlatacağım. Ondan soma bizi âlem İslâmdan tecrit etmek için ümit ve istik
bâli olmaktan mahrum ve bizi aeark'dan ve âlemi İslâmdan tecrit etmek için İngüiz'üı o ha
valide nasü çalıştığı ve neler temin etmek istediğini bü iki misal Üe de arz edeceğim ve Mu
sul meselesini vakti ahere talik edelim mi, etmeyelim mi? Buna dair harfi vahit söylemeye
ceğim. Çünkü vereceğim ve vereceğiniz karar izahatsız kendüiğüıden sudur edecektü kana-
atındayım. Bendeniz coğrafya okuduğum zaman şu kanaati hâsü etmiştim, ki Musul Vüâ-
yeti Arap vüâyetidü. Küçüklüğümde Musul'a gittim ve kanaatim teeyyüt etti. Fakat küçük 
yaşta idim. Haricinde gezmemiştün ve büiyordum. Fakat valüiğünde ve âşair üzerinde ku
mandanlığım zamanında vaki olan iyice tetkikatim esnasmda Musul'un her tarafım gezdim. 
Tetkikat ve takibat lâzımede bulundum. Hâsü eylediğim netice şudur : Beşer vukuat ve ha-
disatı kaydetmeye başladığı zamandan bu güne kadar Musul'da ve Musul üzerinde hük
metmiş olan hükümetlerin Arap ve Türk anasırına nispetle nispeti yirmide üç buçuktur. 
Musul'da evvelce kısmen Asuriler ve kısmen de Geldanüer icrayı saltanat etmişlerdü. Ve 
bunlar Sami ırkındandır. Fakat bu nokta daimi surette müstevü akvamın ayakları altında 
bulunduğundan o kadar karışmışlardır ki lisanlarına Sami olmayan Hurufat ve Kelimat da-
hü olmuştur ve lehçeleri değişmiştü. Burada Arap olarak, sırf Arap olarak üç hükümete te
sadüf ederiz. Beni Afir, Beni Hazdan, Beni Mendan ve yarım Arap dediğim Hulâfatı Abba-
siyedü. Halifei Abbasiye bü çokları Türk kumandanlarının tesüüıe tabi kalmışlardır. Bu 
ümit Üe tul müddet orada kalmıştır ve Türk askerleri onları muhafaza etmişlerdi. O zaman
da Türkler Musul'da bulunmuştur. 

Türklerin teşkil etmiş olduğu hükümetlere gelince : Musul muhitinde icrayı saltanat 
eden hükümetler bü kere Türk hükümetlerinden Atabekân var. Bunlar Atabegân 
Türk'üdür. Atabegân Musul ve Sencar, Atabegân Zengiye ve Furuu Atabekiyedü. Soma İl-
harüler vardır. Celaeriler var. Akkoyunlular, Karakoyunlular vardır. Horasan, hak ve Rum 
Selçuküeri vardır. Artıkiye vardır, ki bunlar artıkıyei Mardin, Artıkıyei Âmedi ve Artıkıyei 
Hasan Keyfa. Soma Eyubiye vardır ki, onlar da Eyubiyei Mardin, Hasan Keyfa ve Mayafa-
ridindü. Ondan sonra biz varız. Yani Devleti Osmaniye decüğimiz devlet vardır ki biz ona te
varüs ettik, onun yerine kaim oluyoruz. Osmanlı Devleti teşekkül ettiği vakitte bu mm taka 
bü harp devrinin payı istilâsı altında kalmıştı. 
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O zamanki evliyayı umur âtiyi pek güzel düşündüklerine delalet eden bir takım teda-
bir ittihaz etmişlerdir. Fakat hepimiz müttefikiz ki hükümet tesis ettiğimiz halde idareyi te
sis edememişizdir. Ve bu yüzden tesisat payidar olamımıştır. Meselâ; Üsküdar Paşa kapı
sından başlayan bir hudut, bir menzü hattı İran'ın maverasma kadar devam ediyor ve bu 
hattın üzerinde - dahilden tabii bahsetmeye hacet yoktur - Hariçte araplık sahasına girdik
ten soma çüe girdikten soma umumiyetle yeniçeriler ikame edilmiştir. Hükümet tesis et
mediği için ve bunların bir kısmı müstakil bulunduğu için bir kısmı münferit yerlerde bu
lunduğu için. 

TAHSİN BEY (İzmir) - Aman Haydar Bey bu çok tafsüat. 

HAYDAR BEY (Devamla) - İncittim mi zaü âlilerini? 

TAHSİN BEY (İzmir) - Hayır beyim, hayır. 

HAYDAR BEY (Devamla) - Tahsin Bey pek eski arkadaşımsınız eğer dinlemeyecekseniz 
dışarı çıkınız, meslekimden hariç bir şey için hiç bir zaman bu kürsüyî işgal etmedim. Mu
sul'da hah sahavetimde ve bilahare vahliğinde bulundum. Memleketin her tarafından oldu
ğu gibi, o memleketin de bende bir hakkı vardır. ırzından ve namusundan mada benden 
her şey beklemekte hakkı vardır. (Bravo sesleri) beni mazur görün, bir yerde hükümet te
sis ettikçe badiye küçülür, mamude büyük. O memlekette hükümet tesis etmediği için ba-
diye büyümüş, mamure küçülmüştür, ve orada iskân edilmiş olan Türk Irkı münkatl ol
muştur. Bu gün çölde yalnız bakayası vardır. Musul yolu üzerinde çölün ortasında demir 
kapu vardır. Onu ilerisinde Musul ve Musul'un karşısındaki köyler erbil vesaire ta Kilise gi
dinceye kadar burada bulunan Türkler Babür aşiretine iltihak etmiştir veya oradaki müs-
lümanların arasında kalmış ve değişmiştir veyahut da uzak yerlere sefer etmiştir. 

İkincisi : Musul vüâyetinin bu gün nüfus itibariyle ekseriyeti azimesini Türk ve Kürt 
teşkü eder ve herhangi coğrafi kitabi açacak olursanız, mesela ansiklopideyi müracaat ede
cek olursanız orada göreceksiniz ki, ahali Arabdır. Halbuki Musul vüâyetinin on yedi kaza
sı vardır. On altısı Türk ve Kurttur. Yalnız bir kazada Arap, süryanî ve geldanüer vardır. 
Araplar hep çöl tarafindadır ve Musul vüâyetine merbutiyetleri şahısları üe, maddeleri Üe 
ve hayvanları itibariyle; daha doğrusu işkenbeleriyle oraya merbutturlar. Hayvanlanmn otu 
kalmadığı vakit Musul'a gelirler. Oradan kovulduktan soma Bağdat'a geçerler. Orada da 
kovarlarsa Şam tarafında iltica ederler. Binaenaleyh sekenei asliye Türk ve Kurttur. Musul 
vüâyetinde ve Musul'da mamur olan altı bin köy vardır. Ahalisi Türk ve Kurttur. Altı yüzü 
Geldanı ve Nasturidir. Paşa Hazretleri hatırlarlarki Avrupalüar Asurüer'den bahsediyorlar 
ve asurüer için bir yurt istiyorlardı "agaptoros" u Üeıi sürmüşlerdir, ki Petros Paşa namım 
vermişlerdi. Bu gün yer yüzünde Asuri namiyle bir mület yoktur. Bunu İngilizler muhayye
llerinde kurdukları Güldani, Nasturi cemaatına bir yurt istemek hakkını iktisap etmek 
için ihdas etmişlerdir. Güldani yalnız Musul vüâyetinde kalmıştır. Süryani de oradadır. 
Nasturi olarak on yedi köy vardır ki, en küçüğü altı haneli ve en büyüğü otuz hanelidir ve 
nüfusu da bini tecavüz etmez. Asü NasturÜerin mühim kütlesi Çülemerik, Gevar ve Şimen-
dinan kazalarında idi. Onlar harbi umumide rumiye tarafına atıldı. Soma İhsan Paşa ve Sa-
lâhattln Bey zamanlarında bunlar aşağıya indirüdi ve hâlâ orada bulunan ErmenÜerin bir 
kısmı üe beraber İngilizlerin basma belâdır. Mütareke zamanında bendeniz Van VaUsi idim. 
Mütarekeden evvel oraya gitmiştim. Daha ondan evvel de Diyarıbekir ve Bitlis Valiliklerin
de bulunuyordum. Ondan evvel de Van'da vali bulundum. İngÜizlerin memleketlerimizi âle
mi islamdan tecrit etmek için ittihaz ettiği tedabirin her zaman merkezî noktalarında bu
lundum. Yalandan temas ettim ve gördüm. Bu mesele hakkında biraz arzı malumat ede
yim. İngÜtere Kübrası parlamentolarında resmi mitinglerde ve her yerde ermerdler Erbiva-
nın Üerisinde ve hatta Karadeniz sahilinden başlayarak asgari Diyarıbekir'de ve azamî Mar
din'de müntehi olmak üzere Büyük Ermenistan mevaidinde bulundular. Ermenüere bu me-

805 

TBMM KUTUPHANESI



vaidde bulundukları zaman, Kürt ekâbiri mümtazesine de Kürt hükümeti müstakilesi va
dinde bulunuyorlardı. Fakat bunu resmi bir lisanla parlamento kürsüsünde ve ne de kon
feransta söylettirmediler. Zabıtan ve hususi zevat vasıtasıyla mevaitte bulundular. Mütare
ke olduğu vakit manzara şudur. Gerek bizim memlekette Çolemerik ve Süleymaniye'de sa
kin olan nasturiler ve gerekse İran köylerinde Azerbaycan'da meskhun olan Nasturiler ve 
Ermeniler kovulmuştu, memleketimiz de bir tek Nasturi kalmamıştır. Hatta tahtı işgalimiz
de bulunan İran arazisinde dahi bunlar hep Musul tarafına intikal etmişlerdi. 'Seyittaha" 
züğürt kalmış, ortalıkta kendisine para verecke adam arıyordu. "Simko" harp esnasında bi
zim aleyİlimizdeki harekâtının cezasınm yakın olduğunu, ordumuzun yanaşmasiyle anla
mış nasturilerle bir muharebe etmiş "Marşeli" vurmuş ve kendisi mukabil harp üzerine 
mahvoluyordu. Fakat biz biraz yardım ederek ayaklandırdık. Diğer taraftanda İngilizler Mu
sul'da kendi memleketlerinde haiz olmadıkları şerefi ihraz etmek isteyenleri veyahut da yo
rulmadan para kazanmak isteyen bir takım vatansızları toplamış, orada bir Kürt komitesi 
yapmaya çalışıyordu. Ermeniler Erivan civarında bulunuyordu ve İngilizlerin tahtı muraka
besinde idiler. O zamanlarda Van'da Kumandan Kars Mebusu Cavit Bey arkadaşımız idi. 
Şevket Bey de Bayazitte bulunuyordu. Meseleye vakıftırlar. İngilizler Sevr muahhedesiyle 
Garbden bizi Anadolu ortasına attığı bir sırada, aynı zamanda Şark'ta eski İran hududu 
üzerinde, fakat bizim toprağımızda bir taraftan Erivan'dan Diyarıbekir'e doğru diğer taraf
tan Hakkâri'den Cenube doğru iki hat üzerine müstekil hıristiyan hükümetleri teşkiline ça
lışıyordu. Cebren buralara girmeyi istemiyordu. Bunun için düşündü. Kürtler nezdinde ha
iz şeref olanlardan istifade etmek yolunu buldu Seyyit ve Taha'ya müracaat etti. Seyit Mah
mut da Süleymaniye'de güya bir hükümeti müstekile istemişlerdi. Fakat bendeniz Sivas'a 
geldiğim zaman, Paşa HazreÜeeri bilirler. Galip Beyle beraber gelen yüzbaşı "Mister Tüel" i 
onun basma musallat etmişlerdi. Seyit Mahmut da Hakaret asarı göstermeye başladı (Ta
rih, Tarih sesleri) Fethi Beyefendi Tarih mi buyuruyorsunuz? Daimiye Vekili sıfatiyle istifa
de etmeniz 1 azmidir. Çünkü malûmu âliniz malumatı mukaddeme ile olur. öyle damdan 
düşer gibi olmaz. (Devam sesleri) Erbilde bulunan Seyyit Taha bu güne kadar bize merbu-
tiyeti fiiliyesini izhar etmiştir. Hacı Ali Paşa ile Hacı Rüştü bunu küçük Molla'nın evnie gö
türdüler ve dediler ki; senin istediğin on bin lira mı? Al, sana on bin lira; gitme, Seyyit Ta
ha bunu kabul etmedi. Seyyit Mahmut'a mutavaat etmediği teklif ettiler ve dediler ki, bir 
mektup ver, bu mektubu yazdı bir tayyare ile yarım saat soma Seyyit Taha'nın yanma git
ti, fakat Seyyit Taha Seyit Mahmut'u dinlemedi. Seyit Mahmut da İngilizler iki bin Osman
lı mavizeri , iki bin İngiliz mavizeri ve iki top ve dört mitiralyoz vaat etmişlerdi ve kendisine 
on dört bin İngiliz lirası verdikten başka kırk iki bin lira daha vereceklerdi. Fakat bir şart 
daha koymuşlardı. Madem ki Seyyit Taha sana mutavaat etmedi. İki bin adam verelim. Sen 
de bin Kürt topla Van'a git bu Hakkârilileri iskât et. Bunu vaat etti; tabii Hacı Ah Paşa Uma-
diye vasitesiyle bunları haber alıyordu. Bir taraftan bendeniz bir taraftan Cavit Bey Aşair 
rüesasma ve aşaire sebat etmelerini bildiriyorduk. Seyyit Taha sükut ediyordu. Nihayet İn
gilizler istedikleri yoktu, toplayamadılar. Fakat çalışmaktan yine hah kalmadılar. Mister 
Tüel'i isminde bir yüzbaşıyı Seyyit Taha eliyle anlaşmak üzere gönderdiler. O zaman ben
denize ferit Paşa Hükümetinin Nezikâne bü surette protesto edilmesi emrim vermesine rağ
men, bendeniz emü verdim, kuvvet gönderdim, onları oradan kovdum. Postalarım dahi esü 
almıştım. O postada memuru siyasi Tüel'i büıbaşüığını tebrik ediyordu. O zamandan beri 
Seyyit Taha bunların içinden çeküdi ve Kürtlerin nazarından sakıt oldu ve Ormiye tarikiy
le ancak Musul'a avdet edebüdi. Şimdi Büecik mutasarrıfı olan Adü Bey Bayazit mutasar-
rm idi. Bayezit mebusları bu vakayı hatırlarlar. Adü Bey Erzurum'da bulunuyordu, orada 
mekanizmaları toplayan iki İngüiz Zabiti Adü Beyin yamna gelü ve der ki bu ayın içinde 
otuz bin musallan Ermeni Ue Van sekenei asüyesini Van'a geçüeceğiz. Adü Bey bize bunu 
büdüdi. Cavit Beyle bü müzakere yaptık ve bü içtimai umumî akdederek âşaüi topladık ve 
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bir misaka bağladık. Böyle bir hareket olacak olursa çoluk çocuğu göndereceğiz. Biz gidip 
muharebe edeceğiz, dedik. Cavit Beyle beraber Bayazit mutasarrıfı ile görüştük. Aynı za
manda Lord Gürzon'un biraderi miralay Raultson mekanizmaları almak ve cephaneleri mü
hürlemek için Van'a gelecekti. Yolların otomobil müruruna müsait bir hale ifrağını istiyor
du, Cavit Bey bu adam gelecek olursa Ermenüer isterlerse karışmayız, mes'uliyet kabul 
edemeyiz, dedi. Kara Bekir Kâzım Paşa Hazretlerinden gelen telgrafta Trabzon'a revan ol
muştur, Van'a gitmekten sarfı nazar etmiştir, diyordu ve bu suretle İngüizler yukarıdan Er
menileri Van'a indirmek ve aşağıdan nasturüeri çıkarmaktan Meyus kalınca bu sefer "Sim-
koyu" elde etmeye çalıştı, fakat bazı ahvali hususiye itibariyle Simko bunlara mümaşaat et
mekle beraber doğrudan doğruya kendilerine teslim olmadı. İngüizlerin bundan maksadı 
aşağıdan nasturüeri üerletip Van'da birleştirmek ve yukarıdan bizimle Şark ve Türk alemi 
islâmı araşma bir set çekmek idi. Buna muvafık olamayacağım anlayınca bu sefer Van'a 
gittiğim zaman şunu anladım ki bizimler teşriki mesai eden, bizimle dini ve tarihi alâkası 
bulunan ve bizim gibi bir hükümet elinde müttehiden yaşamaya çalışan Kürt kavmini ka
rıştırmaya çalışmıştı. Kürt Mustafa'yı da o taraflara getirdi; Faysal'a mektuplar yazdırdı. 
Fakat Kürt köylüsü anlamıştır ki yine bütün bu dalavereler. Ermenüeri yine mevayı asliye
lerine iade edip iskân ettirmek bunların kuvvetiyle kendüerini ErmenÜere esir etmekti. 
Maksadın bu olduğunu anlayınca, kapdmadüar. Simko'nun iranlüar karşısında mağlubiye
ti üzerine cenuba indi. Son zamanlarda Simko onlara Ütihak etti. Seyyit Taha'nın bilhassa 
bazı aşâir üzerinde nüfuzu el'an bakidir. Simko'nun cesareti bir çok adam celbedebilir ve 
aynı zamanda Sultan Mahmut'a ütihak etmekle onun kuvvetleriyle de teşriki mesai eder
lerse, evvelce Kürtler Sultan Mahmut'a yanaşmıyor ve Ütihak etmiyordu. Çünkü; Âdi bir İn
giliz zabıü basma koymuş ve esir gibi kullanıyordu. Fakat, biz bu memleket hakkında teyi
di müddeiyat ve tazyikaü kaldıracak, imtiyazat verecek muavenette bulunacak, bize müma-
şat edecek ve bir takım zavalhları bizzarur biz eyardım edenleri ezecektir ve bunlar vasıta-
siyle ta içlerimize kadar nüfuz etmeye çalışacaktır. Dahiliye Vekâletinde Jandarma daire
sinde ve Harbiye Vekâletinde bulunan dosyalarla sabit, tabüdir ki, bunları anlatması uzun 
sürer, kapalı geçeceğim. Bendeniz bu kürsüye hiç bir kimseyi tenkit etmek için çıkmadım. 
Herkesin şahsı muhteremdir. Bilhassa ahfadımıza numune! imtisal ve edari iftihar olmak 
üzere tebcü Üe devredeceğimiz muhterem simalar var. Gerek heyeti murahhasada, gerek 
Heyeti Vekilede. Binaenaleyh bunlar m ne şahıslarım ve ne de kendüerini tenkit etmek is
temem ve etmem ve onlar öyle içtihat etmişler ve bu içtihatlarıyla diyorlar ki, Musul mese
lesinin sureti katiyede hal ve fasluu bir seneye talik edecek olursak kazanırız. Bendeniz di
yorum ki; talik edecek olursak kazanırız. Bendeniz diyorum; İngiliz bizimle âlemi islâm ara
sında Kürtlük arasında bir "Etat tampon" Türkçesini görmedim bir yerde - bir hükümeti 
mücerrede teşkil edecek ve bunun için çalışıyorlar. Hatta Hüseyin Avni Bey demişlerdi ki 
hudut Erzurum olur. Eğer orada tatbik ettiğimiz usul, orada tatbik edüecek olursa hudut 
Sivas olur. Çünkü; efendüer abdulmecit devrinde de. Meşrutiyet zamanında da şimdi de vi-
layatı Şarkiye'ye ora ahalisini tatmin edecek memurlar göndermedik. (Bravo sesleri) Bunun 
için delU arayacak olursanız arz edeyim ki; gerek beyanatı ve gerekse Musul'a yine bir ta
kım vatansızlardan İngüizlerin teşkü ettikleri hükümette bir takım vatansızların beyanatı 
da Kars'a kadar gitmiş ve resmen sabittir. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) - Kızü başlıktan da bahset. 

HAYDAR BEY (Devamla) - Bazüarının canlarını sıktım. Onun için fazla söylemeyece
ğim. (Devam sesleri) Şimdi ben de gezdiriyorum ki; benim içtihadım şudur. Musul'u İngi
lizlere bırakmakla İngÜiz ne edecek?.. İngiliz büyük menabü servetten mahrum kalacak, ay
nı zamanda üak'ın cenubundan da istifade edemeyecek ve aynı zamanda, züa, idaresinde 
kalacak olan Kürt mületüün tayin ettiği, fakat bazı aşaüin üzerine nüfuz yaptığı şahıslara 

807 

TBMM KUTUPHANESI



para ve silah vermek sure tiyle aşairin içerisine tefrika sokamayacakür. Bu gün tarihî rabı
talarla hem ahenk olarak ve malî ve siyasî umdelerle müştereken yaşadığımız, yek diğeri
mizden ayrılmak iki kardeş gibi yaşadığımız KürÜerle aramıza rekabeti siyasiye sokacaktır. 
(Bravo sesleri) Ve eğer şimdiden hiç olmazsa ekseriyeti Kürt ve Türk teşkil eden on yedi ka
zanın on altısı elimizde bulunacak olursa ve yanında bulunan ve külliyeüi parası bulunan 
İngilizlerin semerei mesaisi ile bizimkini mukayese etmek istemiyorum. Siz mukayese et
mek istemiyorum. Siz mukayese ediniz. Hangisi daha müsmir, hangisi daha az müsmir ola
caktır. Siz hesabedin ben öyle zannediyorum ki, pek çok tesirat ika edecek ve bir çok teşev-
vüsat ika edecektir ve bizi edecektir. Yine tekrar edeceğim ki içtihatlar mukdendir. Gerek 
Heyeti Vekilenin ve gerek heyeti murahhasanın içtihatlarına hürmet ederim. Fakat ben di
yorum ki, benim içtihadım âtiyi temin itibariyle daha semere bahş olacaktır. Çünkü Ame
rika hükemasından birisi (Yarında bir gündür) demiştir. Yarım adam sende, yarında Allah 
kerimdir demekle geçeriz. Halbuki biz usulü idaremizde tatbik etmişiz. Arkadaşlarımı taciz 
ettiğimi görüyorum, bunun için sözümü kısa keseceğim. 

Heyeti murahhasanın mesaini takdirle ve hüsnü niyetlerini teslim ile beraber, bu far
kı içtihadı da nazarı itibara almaları gerek. Kendileri olsun ve gerek başkaları arkadaşları 
olsun konferansa gittikleri vakit de bunu nazarı itibara alarak müdafaa buyurmalarını ri
ca ederim. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS - Efendim, müzakerenin kifayetine dair takrir var (Hayır, hayır sesleri, gürültü
ler) Efendim müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Müzakerenin kifa
yeti kabul edilmiştir efendim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Müsaade buyurun kifayet aleyhinde söyleyeceğim. 
SIRRI BEY (İzmit) - Reis paşa hazretleri; zatı âliniz kifayet takririni ele alamayacağını

zı söylemiştiniz. Şimdi nasıl oluyor da reye koyuyorsunuz? Bu gün arada fark vardır. 

REİS - Efendim, Meclisi Âli hakemdir. Bugün ekseriyeti azime ile müzakerenin kifaye
tini kabul ettiniz. Bendeniz heyeti âlinize arz ettim. 

BASRİ BEY (Karesi) - Daha evvel söz söyleyeceğimi arz etmiştim. 
REİS - İstemediniz efendim, gürültü yaptınız. Reye koyduktan soma istediniz. (Reye 

konulduktan sonra olmaz sesleri, gürültüler) 
BASRİ BEY (Karesi) - Efendim, reye vaz edilmezden evvel mesele bütün Türkiye'nin ha-

yatile alâkadar en tarihi ve en muazzan bir meseledir. Eğer Meclis heyeti celilesinden bazı 
zevat söyler de kısmı küllisi söylemezse tarih buna susmaz, herkesin behemahal söyleme
si lâzımdır. Yalnız herkesin daha kısa söylemesi mevzuubahis olabilir. Fakat efendiler be
nim memleketim hakkında bir çok söyleyeceğim sözler vardır. Bunu arz ediyorum. Müza
kere kâfi değildir, (gürültüler) ve bunu söylemeyecek olursak vazifemizi ifa etmemiş oluruz. 

REİS - Efendim, müzakerenin kifayetini bir daha reyi âlinize koyuyorum. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler el kaldırsın... (Kabul sesleri) Ekseriyeti azime ile kabul edilmiştir. 
Hiç bir tereddüt yoktur. (Şimdi belli olur, ekseriyetin olup olmadığı sesleri) 

REİS - Efendim şimdi takrirleri okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
1. İtilaf devletlerinin Lozan Konferansı neticesi olarak heyeti murahhasamıza tevdi et

tikleri muahede projesi istiklâlimizi muhil şeraiti ihtiva ettiğinden şayani kabul değildir. İti
laf devletleri bu projenin kabulünde ısrar ettikleri halde tekliflerini katiyen ret ederiz. Bu 
takrirde harp milletimiz için zaruri olur. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) - Gördünüz mü kim istiyormuş harbi? (Gürültüler) 
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REİS - Rica ederim, yapmayalım efendiler. Sükûtunuzu muhafaza ediniz. Takririn kı-
raatına devam ediyoruz. 

2. Pek mühim ve hayatî olan Musul meselesinin hallini muvakkaten talik ve Avrupa 
hudutlarımızı tespit etmek İçin heyeti murahhasamızın ve Heyeti Vekilemizin verdikleri İza
hata muttali olduk. Malî ve iktisadî ve idarî mesailde memleket ve milletimizin hukuk ha
yatiye ve istiklâhyesini tam ve emin olarak istihsal eylemek esas dahilinde sulh teşebbüsa
tma devam olunmasını ve Heyeti Vekilenin heyeti murahhasaya mezkûr esasa göre vazife 
ve talimat vermesini teklif ediyoruz. 

Bilcümle memahkimizin suratı tahliyesi şartı katidir. Ancak neticenin her ne olacaksa 
bir an evvel iraesine intizar ederiz. 6 Mart 1339 

Saruhan Menteşe Çorum Elaziz 

Reşat Dr. Tevfik Rüştü Ferit Naci 

Gelibolu Ergani Saruhan Konya 

Celâl Nuri Hakkı Refik Şevket Hakkı 

Karahisarı Sahip Kütahya Kayseri Genç 

Ali M. Ragıp Ahmet Hilmi Dr. Haydar 

Van Hakkâri Antalya Adana 

Hakkı Mazhar Müfit Rasih Zamir 

Mardin Burdur Gaziayıntab Muş 

Necib İsmaÜ Hakkı AÜ Cenani İlyas Sami 

İstanbul Çorum Konya Konya 

Ali Rıza Sıddık Hacı Bekü K. Hüsnü 

Cebelibereket DenizÜ Ertuğrul Kayseri 

İhsan Yusuf Necib Sabit 

Gaziayıntab Kayseri Gümüşhane Kırşelfir 
Kılıç AU Aüf Mehmet Şükrü Sadık 

Antalya Karahisarı Şarki Van Erzurum 
Hamdullah Suphi A. Sururi Hasan Sıddık A. Vasfı 

Trabzon Kozan Urfa Biga 
Hüsrev Dr. Fikret Ali Saip Mehmet 

Bolu Bayazit Maraş Konya 
Nuri Dr. refik Tahsin Musa Kâzım 

Elaziz İstanbul Kütahya Batum 
Hüseyin Numan Kütahya Batum 
Denizli Bolu Bolu Menteşe 

Mazlum Şükrü Cevat Abbas Ethem 
İzmir Bursa Diyarbekü Üsküdar 

(İstanbul'un katiyen Osman Nuri Kadri Neş'et 

tahliyesi şartfie) 

Süleyman 

809 

TBMM KUTUPHANESI



Bursa Şarki Karahisar İsparta Hakkâri 
Şeyh Servet Memduh Nejdet İbrahim Mehmet Tufari 

Ardıhan İstanbul Bolu Kütahya 

Hilmi Ahmet Mazhar Abdullah Cevdet 

Trabzon İzmir Bursa Muş 

Recai Hafız Mehmet Y. Nadi A. Rıza 

Muş Eskişehir Muş İsparta 

A. Hamdi Halil mrahim Osman Kadri Hüseyin Hüsnü 

Yozgat Amasya Siverek Kângırı 

Ahmet AU Rıza Sırrı Sait 

Bitlis Siirt Elaiziz Eskişehir 

Derviş Necmettin Muhittin Hacı Veli 

Ankara Ergani Kars Çorum 

Hilmi Mahmut Muhittin İsmet 

Maraş Sivas Bursa Kırşehir 

Rüştü Rasim Operatör Emin Rıza 

Karahisarı Şarki Batum Sinop Elaziz 

Mesut Akif Abdullah Feyzi 

Ankara Dersim Yozgat Cebelibereket 

Atıf Abdullah Tevfık Rıza Rasim 

Sinop Ankara Bitlis Sivas 

Mahmut Şevket Şemsettin Resul Ziyaettin 

Maraş Sivas Diyarbekir Genç 
Arslan Taki Hacı Şükrü Şeyh Fikri 

Kayseri Kângın Dersim Yozgat 

Âlim Yusuf Ziya Mustafa Süleyman 

Denizli Dersim Genç İstanbul 

Hasan Diyab Fikri Faik Arif 

Gümüşhane Kastamonu Kozan Kırşehir 

Mehmet Ruşen Hulusi Hüseyin Yahya Galip 

Ertuğrul Ertuğrul Lâzistan Saruhan 

Osman Zade Hamdi Mustafa Kemal Osman Nuri Avni 

Ankara Bursa Adana Ankara 

Ömer Mümtaz Mustafa Fehmi Mehmet Hamdi Şakır 

Ertuğrul İstanbul Kars Genç 

Halil Hüseyin Hüsnü Cavit Hamdi 

Kastamonu 

Hasan Sabri 

REİS - Şimdi efendim, Sivas Vasıf Bey ve altmış refikinin takriri var, onu okuyoruz. 
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Riyaseti Celileye 
Anadolu harekâtı müliyesi, hayat ve istiklalimize karşı tertip edilen suikast muvacehe

sinde, vücut bulmuş ve bütün amal ve kuvayi milleti, hayat ve istiklâli temin etmek nokta
sı etrafında cem etmiştir. Gerek Misakı Millinin, gerek bilcümle mücahedatın temerküz et
tiği esas hakkı hayat ve istiklâlden ibarettir. 

Tetkik olunan projenin şu veya bu noktası için sebat ve müsaadat göstermek yolunda
ki fikirler, münakaşalar neticei matlubeye vasıl olamaz. Çünkü maksadı esasiyi temin et
mekte veya etmemekte bulunması cihetinden proje bir kül teşkil etmektedir. Müzakeratın 
tarzı cereyanı ve projenin ihtiva eylediği ahkâmın mahiyeti şerait ânife dairesinde tayin edi
lebileceğinden mevaddı âtiyenin nazarı dikkate alınmasını teklif eyleriz. 

1. İstanbul'un ve Trakya'nın vaziyeti mutasavviresi Türkiye'nin Avrupa kıtasından ufu-
lünü ve beynelmilel bir himaye ve usule tabi olarak tayin edilen esaslar dairesinde birer 
müstakil heyeti içtimaiye haline inkılap eden akalliyetlerle ikamet şeraiti dahilinde taayyün 
edecek ecanibin vaziyetleri devleürnizin vahdetini, harsımızın hayatiyetini ihlâl ve memle
ketin kolonize edilmesinin teminini ve mesaili maliye ve iktisadiye; devleti bir iflası katiye 
ve inkişaftan ebedi mahrumiyete doğru sürüklemeyi istihdaf temin ediyor. 

2. Heyeti murahhasamız tarafından hakkı hayat ve istiklâlimizin umdelerine ait Lo
zan'da serdedilen müdafaatı medide ve müstemirre tam prensip halinde tebellür etmişken 
hükümetin, Meclisi Âlinin tasvibine iktiran eden talimatı hilafına olarak birdenbire artık ci
han nazarında taayyün etmiş olan bütün o prensiplerden sarfı nazar etmiş görünmesi he
yeti müşarünileyhanın murahhasa sıfatile bir mevkii resmisi kalmamıştır. 

3. Müttefikin teb'asmm zararlarına ait tazminat ve tamirat tamamen ve nakden kabul 
ve ifa edildiği halde Yunanlıların en mamur aksamı vatanımızı bir harebezara çevirdikleri 
ve yüz binlerce inşam esbabı maişet ve hayattan tecrit ve mahrum eyledikleri ve zarar ve 
ziyanı maddi milyarları geçtiği resmen tahakkuk ettiği halde pek muhik ve meşru olan ta
mirat talebemizin bir esas metin ve emine rapt edilmeyerek havada bırakılmış olması ve bü
tün cihanı medeniyetçe kabul edilmiş olan tamirat hakkı meşruundan mahrum bırakılma
mız hem inkişafatı âtiyei iktisadiye ve maliyemizi ve hem de inkişafatı âtiyei iktisadiye ve 
maliyemizi ve hem de kemali istikametle ödemeye azim bulunduğumuz ağır düyunumuzun 
imkânı tesviyesini tehlikeye ilga ve binnetice esareti mutlakai maliye ve iktisadiyemizi badı 
olacağından şayanı kabul olmayıp bu hakkımızın bieyyihal teslimle kabul ve beynelmilel te
minatı maddiyeye raptettirilmesini talebe haklıyız. Aynı zamanda borçlarımızın ve vaziyeti 
umumiyemizle kabili tahammül ve telif bir şekil mutedilde bir tesviye usulüne ve mümkün 
mertebe tecili cihetine ehemmiyeti mahsusa ile sarfı mesai olunmasını pek şayanı temenni 
buluruz. 

4. Sulhan haiz olduğu ehemmiyet ve fevait gayri münker ve bun abir an evvel vusul 
cümlemizce bigayet matlup ve mültezem olduğundan Hükümetin hakkı hayat ve istiklali
mizi temin esas ve gayesile mesaii cedide sarfı hususunda Meclisi Âlinin müzaheretine is
tinat edebileceği şüpheden azadedir. Fakat hakkı hayat ve istiklalimizi kâiil ve esasat temin 
edilmeden fedakârlıklardan bahsetmek doğru olmayacağı gibi, esaslara ait herhangi bir me
selenin de muallakta bırakılması asla mucibi faide değildir. 

4 Mart 1339 
Sivas Karahisarı Sahip Karahisarı Sahip 

Mehmet Şükrü 

Kayseri 
Vasıf Hulusi Osman Zeki 
İçel Yozgat 

Feyyaz Âli 

Canik Lâzistan 
Mehmet Sami Süleyman Ziya Hurşit 
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Tokat BiÜis Ergani Ardahan 
Mehmet Rıfat Yusuf Ziya Mehmet Emin Server 

Batum Trabzon Karesi Amasya 

Ahmet Nurettin Ali Şükrü Hasan Basri Ömer Lütfü 

Erzincan Erzurum Kângırı Kars 

Hüseyin Süleyman Necati Neş'et Nazım A. Rıza 

Dersim Biga Bayazit Lazistan 

Mustafa Hamdi Şevket Abidin 

Karesi Karesi Burdur Mersin 

Hüseyin Avni Abdulgafur İbrahim Mehmet Akif 

Canik Konya İstanbul Muş 

Salâhattin Arif Ahmet Şükrü Kasım 

Muş İzmit Muş İsparta 

Abdulgani Sırrı Mahmut Sait Tahü 

Canik Genç Kastamonu Çorum 

Şükrü Fikri Faik Besim Dursun 

İsparta Sivas Erzincan Karahisarı Sahip 

Remzi Emü Mehmet Emin İsmail Şükrü 

Genç İçel Dersim Erzurum 

AÜ Vasıf Haydar Lütfü H. Hayri Mehmet Nusret 

Lâzistan Menteşe Saruhan Erzurum 

M. Necati Ahmet Sadettin Ö. Lütfü İsmail 
Karahisarı Şarki İsparta 

Mustafa Mehmet Nadü 
Riyaseti Celüeye 

Günlerden beri mevkü müzakerede bulunan proje ve hükümetimizin mukabü teklifi ta
mamen tavazzuh etmiştir. Bundan anlaşüdığına göre esasat sulhiyede bazı mühim mesaü 
muallakda bırakılmaktadır. Musul meselesi, mesaili iktisadiye, mesaili maliye bu kabüden-
dü. Efkârı umumiye miUeti tatmin etmek için teminine çalışılan sulhun bu mahiyette mil
leti tatmin edecek bü sulh olup olmayacağı bihakkın cayı sualdü. Bu şekilde bü sulh akdi 
halinde ordu terhis edüecek midü? Terhis edilecekse bugünkü kudret ve kuvvetimizle hal 
ve temin edemediğimiz Musul ve Cenubu hududu ve emsali mesaü muallakanın bil âhara 
daha hafif bü vaziyette hüsnü halli imkânı ne cüretten mutasevverdü. MesaiU muallakanın 
halline kadar ordu terhis edümeyecekse böyle bü sulhun akdinde ne gibü bü mana ve 
memleket için faide mutasavverdü? Bu halde sulh kafiye kadar İstanbul'un mukadderatı 
ne olacaktır? Müdahalâtı ecnebiye şekli hazırda devam edip gidecek midü? Öyle ise ve mak
sat efkârı umumiyei milleti alıştırmak ve yalnız muvakkat bü zaman için oyalayarak ecza
yı vatandan bü kısmım terk etmek ve istiklâl mali ve iktisadisini mühmel bırakmak ise hü
kümet bu babdaki fikrini istinat ettiği MÜlet Meclisine alenen söylemek zaruretinde ve tek-
lifat vakıasını m an tıka istinat ettirmek mecburiye tüldedir. Mesaili muallakanın kafesi su
reti kafiyede hal edümeksizin akdedüecek herhangi bü sulh mületi, akıbeti meçhul bü is
tikbale sevk etmekten başka bü manayı tazammun etmemesi hasebiyle gayri kabili kabul-
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dür. Bu itibarla mesaili sulhiyeden hiç birisinin talik veya tehir gibi milletin mazarratını dai 
bir kaydı mutazammm olmaksızın ben şeref ve istiklâli milli ile münasib kat'i ve nihai bir 
sulhu kâmil akdedilmek şartile sulh müzakeratma devam edilmek üzere keyfiyetin hükü
mete tevdii ve işbu teklifin tayin esami ile reye vaz'ını teklif ederiz. 

Canik Sinop Amasya izmit 

Ahmet Nafiz Hakkı Hami Mahmut Ragıb Sırrı 

Mardin Bitlis Canik Siverek 

M. Mithat Yusuf Ziya Şükrü Abdulgani 

Mardin Erzurum Mardin Mardin 

Sait Mehmet Nusret mrahim Derviş 

Lâzistan Ergani Karahisan Sahip Trabzon 

Abidin Mehmet Emin Mehmet Şükrü Ah Şükrü 

Biga 
Hamdi 

Riyaseti Celileyi 

Musul misakı milli dahilinde vatanın lâyetecezza bir cüzi olduğu halde bir sene zarfın
da müzakereten hal olunmazsa Cemiyeti Akvama tevdi edilerek orada verilecek karara itti-
ba gibi bir fikri Hariciye Vekâleti vazıhan söyledi. Cemiyeti akvam İngiliz mahiyetinden gay
ri bir şey olmadığı kaziyesi müttefikinileyh olduğuna nazaran, her halde aleyhimize berveç-
hi peşin hüküm vereceği pek aşikârdır. Şu halde Musul'un şimdiden zıyaı bariz bir hakikat 
olduğu tabu ve bu takdirde vilâya sitte namım bir vakit taşıyan malum altı vilâyetin dahi 
vaziyeti müşevveş bir hal iktisab edeceği de pek bedihidir. Binaenaleyh buralarına hacet ve 
havain şarkiye itibar ile haizi ehemmiyeti azime olan Musul'un her türlü tertibat ve tesvilâ-
ta merkez ittihazma imkân kalmamak üzere İngiliz kuvvayı berriyesinden tahliyesile bir 
idarei muvakkatai milliye tesis ve her suretle harici nüfuzdan tecrit edildikten soma bir se
ne zarfında arayı umumiyeye müracaat suretile halli gibi sulh kaziyei mühimmesinin temi
nine hadim olacak bir çarei mutavassıta taharrisini teklif eylerim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Suriye hududunun tashihi için Hükümetin teklif edeceği projeyi icab eden mevad ve 

ahkâmın derç ve ithali ve bunun için âzami surette İsrar ve müdafaada bulunulmasının 
Hey'eti Murahhasaya kat'iyen emir ve tebliği aksi halde ileride bu husus için müzakere 
hakkı mahfuz kalmak üzere sulh projesinde müttefiklerin teklif ettikleri gibi madde kayıt 
ve ithal edilmeyerek muallakta bırakılmasını teklif ederim. 

Mardin 

mrahim 

Riyaseti Celileye 

Düveli mutelife tarafından murahhasamıza tevdi kılman sulh projesi ve hey'eti murah-
hasanuzca bilmukabele berayı istikşaf tevdi kılman on iki maddelik proje tarafımızdan arız 
ve amik tetkik edilmiş ise de, mes'elenin iç yüzüne ittila hasıl edilememiştir. Yalnız bütün 
halkça bir umde ve bir akide haline gelen istiklâl ve istihlası vatan ile misakı millinin mu
hafazası gibi hudut esaslyenin temini hiç bir veçhile projelerden ve bu projeleri tefsir ve te
vile mecbur kalan alâkadarının mufassal beyanatından anlaşılamadığından, ihtimali baît 
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gözüken sulhun akdi için hututu asliyei selâseden hiç bir suretle fedakârlık yapamayaca
ğımızı, maksat ve gayenin istihsali için, bidayette olduğu gibi, mütecellit ve mütesanit bir 
surette mütevvekkilen allellah teşmiri sakısâi ile bir ikinci sevr imzasmdan içtinab edece
ğimizin tevdi kılman sulh projesine cevap olarak büchrilmesini teklif eylerim. 

6 Mart 1339. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 

Hükümetçe verilen izahata nazaran henüz ne Heyeti Vekile ve ne de hey'eti murahha
sa vazifelerini ikmal etmemişlerdir. Binaenaleyh misakı milli dairesinde memleketimize is
tiklâli siyasi ve adla ve malî ve iktisadî temin etmek üzere kendi mes'uliyetleri tahtında mü-
zakerat sulhiyeye dair sâlirende devam etmeye mezun kalmalarım teklif ederim. 

27 Şubat 1339 
Burdur 

İsmail Subhi Soysalhoğlu 

Riyaseti Celileye 

Hey'eti murahhasamıza İstanbul'dan müşavir sıfatiyle iltihak ettirilen zevatı malume, 
müh mücahedatın vaz'ı asU ve inküabiyesindeki azamet ve kudreti takdir edememiş ve ye
ni Türkiye devletinin her türlü projelerden azade bir istiklâl maksadım istihdaf eylediği ve 
hakimiyeti mühyenin teşekkülü esasisini zihnine sığdıramamış oldukları Lozan'daki hare-
ketlerüe anlaşılmıştır. İkinci davet ve içtima vukuunda bunların katiyen iltihak ettirilme
mesi ve icabediyorsa bu gibi zevatın Meclisi Âh meyanından tefrik ve terfik buyurulması lü
zumunu bühassa malî, iktisadî, istiMâlimiz için vicdanen kani bulunduğumdan heyeti ce-
lüelerinin bu noktayı mukaddem takrirlere bir lahika olmak üzere bittelakki tahtı karara 
alınmasını teklif eyleriz. 6 Mart 1339 

Bolu Elaziz 
Şükrü Hüseyin 

OSMAN BEY (Lazistan) - Bu takrir mevzu haricinde bü meseledü. 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) - Reis Paşa, bendenizin takririm niçin okunmuyor? 
REİS - Efendim sizin takririnizi mevzuu üe alâkadar görmedim. 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) - Efendim bü mesuüyeye daüdü. 

Riyaseti Celüeye 
Misakı Müli haricinde müzakereye salâhiyetimiz olmadığından keyfiyetin milletin ara

yı umumiyesine arzun teklif ederim. 
İzrrfir 
Sırrı 

(Barvo sadaları alkışlar) 
Riyaseti Celüeye 

Fransızlarla büahara haUedümek üzere Suriye üe Cenub hudutlarımızın mukabü pro
je haricinde bırakılmasını tekltf eyleriz. 

Urfa Siverek Mardin Mardin 

Puzan Sırrı Derviş Mithat 

Muş Mardin Sürt Adana 

Abdulgani İbrahim Mehmet Kadri Zamir 
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Ayıntab İzmir Bayazit Mardin 
Ali Cenani Tahsin Atıf Necib 

Antalya Dersim Edirne Dersim 
Rasih Mustafa Faik Mustafa 

Burdur Muş Erzincan Batum 

İsmail Suphi Osman Kadri Hüseyin Ahmet Nurettin 

Dersim Urfa Kars BiÜis 
Abdulhak Tevfik Ali Saip Fahreddin Derviş 

Van Malatya Genç Genç 
Hakkı Feyzi Haydar Celâl 

Sivas Siirt Ergani Siverek 
Vasıf Hacı Nuri Mehmet Emin Abdulgani 
Bitlis Bitlis Diyarbekir İsparta 

M. Arif Resul Hacı Şükrü Cemal 
BiÜis Lazistan Kütahya Siverek 

Sadullah Abidin Cevdet Bekir Sıdkı 
Bitlis Mardin Elâziz 

Sadullah Es'at Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Karantina işlerinin beynelmilel mahiyeti hasebile vakit ve zamanile bu vazifeyi görecek 

bir idarei Milliye tesis hakkında müdafaatım Rıza Nur Beyin siyasi manevraları ile suya 
düşmüş idi. Lozan Konferansından soma Müttefiklerce tanzim edilip yedimize verilen pro
jenin (129) ve (130), 131, 132, 133 üncü maddeleri yani mesail sıhhiye hakkındaki bilu
mum maddelerin her biri ayrı ayrı vatanımıza kapitülasyon getiren maddelerdir, rıza Nur 
Beyin dünkü ifadeleri de bu hakikati teyit ediyor. Binaberin mesaili sıhhiye hakkında ber-
veçhizir mütalâamın nazarı itibare alınmasını ve heyeti murahhasamıza tevdiini teklif ede
rim. 3 Mart 1339 

Bursa 
Operatör Emin 

1. Dünyanın mühim bir geçicidi olmak itibariyle İstanbul'da bir karantina idaresinin 
"yahut bu vazifeyi görecek her hangi isim de bir idarei sıhhiye" nin tesisi zaruridir. Ancak, 
her ne şekil ve surette olursa olsun idarî veya fenni hiç bir ecnebi kontrolü kabul edeme
yiz. Bu meyanda üç ecnebi tabibin Türk memuru olarak kabulüne ihtiyaç yok ise de ben 
bunda da taassup göstermek istemiyorum. Şu şartla ki, bunlar hiç bir kontrol hakkını ha
iz olmasın, yalnız ilim ve fünunlarmdan istifade edilsin. 

2. Beynelmilel mukarrer at sıhhiye meyanında İstanbul karantina idaresinin kapitüler 
şekmerini teyit edici mukarrerat mevcut bulunduğundan mesaili sıhhiyenin muahhedeye 
derci zarureti varsa, beynelmilel mukarrerat sıhhiye meyanında istiklalimiz ile kabili telif 
olmayan mukarreratın keenlemyekûn addedileceği hakkında bir maddenin ilâvesine şid-
deüe ihtiyaç vardır. 

3. Sabık karantina idaresi hesabaüm tasfiye edecek mu telif komisyon kabulü de istik
lalimizi muhildir. Sabık idarede hakkı tekaüt on beş sene olduğundan bu cihetin kabulü 
bir çok zararı maddiyi mucib olacağından kavanini umumiyemize tevfikan tekaüt ve tazmi
nat meselelerini hükümet milliyemizin yalnız basma halletmesi muktazidir. 
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4. Haç sıhhi komisyonunda bir aza bulundurmamız hacca iştirak eden ahalimizin 
menfaati itibarüe muvafık ise de o komisyonun m asar ifa tına iştirak ve mesela sabık karan
tina idaresi makamına kaim olacak idarenin varidatından bir kısmının oraya tahsisi gibi bir 
teklifi kabul edemez. Bu komisyona iştirakimiz kapitüler hiç bir taahhütü sıhhiyi tazam-
mun etmemelidir. 

5. Fakültemizde imtihan geçirmedikçe ecnebi tebaasmm memleketimizde icrayı 
san'atına müsaade edilmemek. 

Emin 

Riyaseti Celüeye 

Tetkik ve müzakere edilmekte olan müttefiklerin sulh projesinde nazarı dikkatime çar
pan bazı mesaili mühimme hakkında heyeti celile ile heyeti murahhasamızm nazarı dikkat
lerini celbetmet isterim. Bunlardan birisi ikinci maddedir ki, hudutlarımıza aittir. Halbuki 
bu hudutlar elviyei selâsenin istirdadı dolayısüe artık bizim hâkimiyeti kafiyemize geçmiş 
ve bugün müyonlarca madeni lira kıymeti haiz bulunmuş olan Kıbrıs adasını ve Trablus 
Garp harbi akabinde akdolunan Lozan mukavelesi mucibince bize iadesi lâzım olan Ceza
yir esnayiaşeri ve esasen Mısır'a ühakı muvakkat olup Musavva Asabıbeblul Havalisinin 
İtalyanlar Obut Nacura, cibuti sevahüinin, Fransızlar Harrar'ın, Habeşler tarafından işgali 
üzerine Mısır'la irtibat kalmamış Kars'ebliğ, Zilğ şehrile beraber Berberelas, Arus, Hakut, 
Faşude, Benderlertl, Dostes adasını şâmil olan Aden körfezinin Afrika sahüinde kain Zilğ 
eyaletini hudutlarımız haricinde bırakmakta ve projenin 19 uncu maddesüe Kıbrıs'ın ingfi-
tere'ye, on beşinci maddesüe Cezayir Esnayiaşer bizim misakı mülimizde idarelerini kendi
lerine bahşeylediğimiz, ekseriyeti Arablarla meskûn ve harbi umumide harben işgal edilmiş 
memalikten madut değüdirler. Halbuki düveü müttefikadan İngütere Hükümeti emrile Ana
dolu'ya çıkardan Yunan ve Habeşler milletimize milyonlarla zarar ika etmişken, bu zararın 
Yunan Hükümetine tahmili talebinde bulunulması doğru değildir. Çünkü ingütere bu me
selede âmir, Yunanhlar memurdur. Yunanhların Uca eylediği zarar ziyanı İngütere'ye tazmin 
ettümek ve o yolda mütalebede bulunmak muktazi eken bunun üzerine on beş müyon al
tın lira talimatın takas ve mahsubu emerine gidilmek ve üstesine bir de misakı milli hudu
dumuz haricinde Kıbrıs'tan feragat etmek hiç bü şekilde doğru değildü. Çizilen hududa gö
re acaba Adakale'si de elimizden çıkacak mıdır? 

Projenin 17 nci maddesi mucibince Mısır ve Sudan üzerindeki hakkı hakimiyetimizden 
feragat meselesinin Züiğ'den bahsedümemiş olması sayam dikkattir ve sulhun akdinden 
sonra bu bü Adakale meselesi olabüü ve meselâ müddeiyatımız hakeme havale ettirilmek 
suretile Züiğ üzerindeki hakkı haküniyetüniz ortaya çıkarüabilir? Binaenaleyh Züiğ mesele
sinden şimdi bahis olunmak mı veyahut sulhun akdinden soma ortaya çıkarümak mı icab 
edeceğinin takdirini heyeti murahhasamızm mülâhazalarına havale eylerim. Projenin 13 
üncü maddesindeki gayri askeri hale getirilecek olan Midilli, Sakız, Sisam adaları mey anı
na Taşoz ve Limnin'in ithali de lâzımdır. Çünkü bu iki adalar hem boğazlara, hem Trak
ya'ya yakındır. 

Ve mümkün olursa Semadrek ve Limni adalarının bizde bırakümasına çahşümahdır. 
Bağdat sancağı dahilinde kâin Bedre, Mendeli, Kâzimiye, Horasan, Hanekıyn kazaları se
kenesi ekseriyetle Türk olduğundan bunlar üzerinde hakkı hakimiyetimizi idda etmeU ve 
icabmda bunları Musul'a karşı taviz mahiyetinde kullanılmalıdır. Meriç kenarındaki Kara
ağaç Ue Dimi taka, Yani Mustafa Paşa, Senceli kazaları üzerindeki hukukumuzdan Garbi 
Trakya ahalisi namına vazgeçtiğimizi ve kıtal mezkûre herhangi bü devlet idaresine verüü-
se bunları istirdat zaruretinde bulunacağımızı şartı ittihaz etmelidir. Mesaili arziye meya-
nma, işbu projede çizüen hudut haricinde kalıp da Türkiye idaresini isteyen arazi halkı 
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Türkiye Müsternlekâtından ad olunur diye, bir madde konulmalıdır. Meselâ Adakale Yemen 
gibi başka devletlerin huduüarını bize tasdik ettiren 24 üncü maddenin bizimle alâkası ol
madığından biluzumdur. 25 inci madde hukuk hilafına karşı tecavüz mahiyetindedir. 26 
ncı maddedeki fıkrai ahire ki işbu muhahedede münderiçmiş gibi kuvvet ve kıymeti haiz
dir. Takribidir. Bu münderecat madde meyanmdan çıkarılmalıdır. 18 inci maddede bilu
zumdur. 30 uncu madde ile ondan sonraki maddeler biz etabi olmak isteyenlerin serbest
çe eşkâl ve takyit etmekte olduğundan bunların tayyı mümkün olmazsa, tadili cihetine gi
dilmelidir. 44 üncü maddede Yunanistan yerine bütün gayri müslim devleüer tabiri ikame 
ettirilmelidir. 58 inci madde ret edilmeli ve Yunanistan'dan istediğimiz tazminat onun âmi
ri olan İngiltere'den de istenilmelidir. 65 inci madde muhtacı tetkik ve sayam nazardır. Her
halde bu madde lehimize tadil ettirilmelidir. 80 inci madde âtii malimiz için muzır, sayam 
ehemmiyettir. Müttefikler on beş milyon libre tazminat isterlerken bu zaittir. 27 nci mad
dedeki hukuk salâhiyetimizden feragat cümlesi bedeli mensuresile suretinde tadil ettirilme
lidir. Suken kablosu gibi. 143 üncü madde 151 inci maddeye değin olan mezarlıklar mese
lesi hatta tapu suretinde tadil olunup ebediyen meselesi tay ettirilmemeli ve muhafızların 
adedi onu tecavüz ettirilmemeUdir. 153 üncü madde münderecatı muzır ve sayam tetkik
tir. Şehit Bihbut Han meselesi meydandadır. 154 üncü maddeye gaib ve zayi olmamışsa 
kaydı ihtirazisi konulmalıdır. 45 inci maddeden 56 ncı maddeye değin olan düyunu umu
miye mesaili şayanı nazardır. Mümkün ise Hükümetin taahhüdü altında Düyunu Umumi
ye idareleri lağv mezkûr idarei tabiiyei millete maliye memurlarımız mevcutken iki başh 
masraf yükletmektedir. 

Türkiye ecnebilerin usulü idaresine dair olan ahkâmın dördüncü maddesine "Türkiye 
yakınında bulunanların hakkı şüf ası tercih olunur" ibaresi konulmalıdır. Ve kanunun se
kizinci maddesindeki diğer düveli akdiye de şâmildir, ibaresine "Türkiye beraber olduğu 
halde" cümlesi üâve edilmeüdü. Süveyş kan ah üzerindeki hukukumuzla, hakkı sarhımız 
olan Hicaz demiryolu milletin arzusu dahilinde halledümelidü. 

Bü de, "her hangi bü gayri müslim devlet tebaasından olan, duçarı zulüm ve gadr ol
duğu anlaşılan müslümanların hukukunu müdafaa etmek için makamı mualayı hüafet sa-
lahiyettardır" diye sulhname meyanına bü madde konulmalıdır. İşbu takririmin heyeti ce
hle huzurunda okunup zapta geçüdikten soma heyeti murahhasamıza havalesini teklif ey
lerim. 

Mevzu müzakere muallak olarak gerek arkadaşlar tarafından verilen takririn ve gerek 
hükümetin teklif ve talebine taalluk eden bütün mesailin tayini esami ile reye vaz'mı teklif 

6 Mart 1339 
Kütahya 

Cemil 
Pdyaseü Celüeye 

ederiz. 6 Mart 1339 
BiÜis 

Yusuf Ziya 
Siverek 

Sırrı 
Siverek 

Van 
Hasan Sıddık 

Mardin 
Mithat 

Saruhan Urfa 
Puzan 
Mardin 
mrahün 

Bekü Sıtkı 
Biga 

Hamdi 
Elaziz 
Feyzi 

Abdulgani 
Erzurum 

İsmail 

Ergani 
Sırrı 
Muş 

Ömer Lütfü 
Çorum 

Erzincan 
Hüseyin 

Sürt 
Hacı Nuri 

Bitlis 
Hüseyin 

Ergani 
Hüsnü 

Mardin 
Derviş 
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Riyaseti Celileye 
Reşat Bey ve rüfekasının vermiş olduğu takririn tayini esami ile reye vazinı teklif ede

riz. 6 Mart 1339 

Saruhan Menteşe Bursa Gaziayıntap 

Refik Şevket Dr. Tevfik Rüştü Şeyh Servet Kılıç Ali 

Kozan Konya Kozan Maraş 

Mustafa Kâzım Hüsnü Doktor Fikret Arslan 

Şarki Karahisar Cebelibereket İstanbul Sivas 

Memduh Necdet İhsan Ali Rıza Rasim 
RAUF BEY (İcra Veküleri Reisi) (Sivas) - Arkadaşlar; Lozan'da müttefiklerle mületimiz 

arasında sulh akdi için cereyan eden müzakerat neticesinde heyeti murahhasamıza tevdi 
edüen muahede projesi, evvelâ hükümetimizce büâhare heyeti aliyenizce tetkik edüdi. Bu
nun üzerine, cereyan eden müzakerat hükümetimizce istima olunduğu gibi, icab eden ni-
katı gerek murahhaslarınız ve gerek Heyeti Vekile namına bu aciz arkadaşınız izaha çalış
tı. Binnetice müzakeratın kifayeti Heyeti Aliyenizce kabul buyurular ak muhtelif rüfekanın 
muhtelif nikat üzerinde tecelli eden kanaatları, takrirler suretinde riyaseti celüeye tevdi 
edüdi ve şimdi okundu. Mesmuu âliniz oldu. Heyeti murahhasamızın Ankara'ya avdeti üze
rine Heyeti Veküeniz vaziyeti ariz ve amik müzakere etti ve tetkikat neticesinde müştereken 
ve hiç bir noktasında ar alarmda ihtilaf olmamak şartile bir esasta müttehit ve müttefik kal
dı. Bu esas şudur : Bize teklif edüen muahhede projesi kafiyen sayam kabul değildir. Bu
nu kabul etmektense harb etmek daha evlâdır. Ancak müştereken hâsü ettiğimiz bir kana
at vardır. Harb etmeden evvel müzakere üe vaziyeti istihsal etmek imkânım da gördük. Bu 
imkân yüzde nispetindedir. (Yüzdesi nedir sesleri) Yüzde altmış beş nispetindedir. Büiyor-
sunuz ki, bu takdirin derecei isabetini de zaman ve ahval Üe kayıtlıdır. Bugünkü derecei 
isabetini de zaman ve ahval üe kayıtlıdır. Bugünkü takrirdir. Bu takrir mevcut iken hemen 
bunu şimdi ret ederek Mudanya Konferasüe tespit edüen mukavele nihayet bulmuştur de
meyi, hükümetimiz katiyen muvafık bulmamıştır. Biz de muvafık bulmadık sesleri/ Bunun 
için evvel emirde bir kere daha sulh aramak ve bunu mümkün olduğu kadar çabuk ara
mak ve anlamak şıkkını ihtiyar etti. Tetkik ve tahlU neticesinde aramak için harpten evvel 
müzakereye girmek imkânını ancak şu şerait altında görebildi. (Kapılar açık sesleri) 

REİS - Celseye yabancı sokulmuyor. (Kimse yok sesleri) 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Maalesef Karagaci terk etmek Musul'u bir seneye ta

lik Üe İngUizlerle noktai nazarımıza muvafık bir surette haüine çalışmak, olmazsa İngüizle-
rin evvelce tevdi ettikleri - ki Cemiyeti akvamdır - Cemiyet tarafından da halline teşebbüs, 
kabul edüen şekle gitmek ve her halde AUah'ın avn ve inayeti ve miUetimizin azim ve celâ-
leti üe Musul meselesini halle çalışacağız. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Cemiyeti akvam elimizde değüdir. 

RAUF BEYEFENDİ (Devamla) - Cemiyeti akvam elimizde değüdir. Fakat Cemiyeti ak
vamın kararını kabul edip etmemek elimizdedir. (İyi sesleri) Müsaade buyurursanız ikmal 
edeyim. Bundan soma Adlî kapitülasyonların mülga olduğuna kaniiz ve Adlî istüdâlimizin 
bugüne kadar istihsal edüen netayicüe temin ecmdiniz kaniiz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Açık kapı bırakınız. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Devam, devam; hadisat gösterir. 

H. RAUF BEY (Devamla) - Malî ve iktisadî mesaili bize bu verdikleri proje Üe temin ede
cek şeraiti koyduk. 
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SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Gayri kâfidir. 
H. RAUF BEY (Devamla) - Mesaili iktisadiye umumiyet itibar ile hükümetimizle bir ta

kım şirkeüer arasında ve esasen hükümetimizde o şirketler arasında halli icab eden tabi-
aten, aklen, man tıkan haili icab eden mesaildir. Ekseriyeti bunu bu böyle gitmek ve hallet
mek için hükümetiniz teşebbüs etü. Fakat bu adamlar başka yerlerde ümit beslediler, ora
ya gitti bu yüzden sulhu takviyeye çalıştılar. Fakat mesele elimizdedir ve ancak milletimi
zin kabulü ile onlar emeline muvaffak olabileceklerdir. Bunu ve bununla beraber amali mil-
liyemiz dairesinde ve muvafık bir surette halletmeye hazırız. Ancak sulhu esasiye mani ol
masın diye muahede haricinde âtiyen müzakeresini kabul ettik. İşte efendiler, şu halde ar
kadaşlardan birisi malî meseleyi takririnde bahsetmişti. Biz bunu muahhedeye koymuşuz -
dur ve istiklâli tam ile muahhede yapmaya çalışacağız ve istiklâlimize tamamen emin ol
duktan soma sulh akdedeceğiz. Bu esasat dairesinde ve tekrar müzakere aramaya ve sulh 
aramaya hükümetiniz müttefikan karar vermiştir. Bazı diğer mütalâat var ve olabilir. Şöy
le de yapılabilir ve böyle de yapılabilir. Fakat arız amik müzakere neticesinde ve heyeti hü
kümetiniz ancak böyle yapabileceğine kani olmuştur. Şu halde heyeti âlinize arz ediyorum 
ve istirham ediyorum. Meselenin kâfi derecede tenvir ederek müzakerenin kifayetine karar 
verilmesi artık meselenin intacına muvaffakiyet hâsıl olduğunu zannediyorum. Bu itibarla 
intaç edebilmek için bendeniz Saruhan Mebusu Reşat Beyle rüfekasının verdiği takririn ta
yini esami ile reye vaz'mı teklif ediyorum ve bu suretle, hükümetin noktai nazarının ve ça
lışmak imkânının mevcut olup olmadığım anlayacağız ve o iradenizle amel edeceğiz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) - Takrir noktai nazarınıza muvafık değildir. Nasıl teklif edi
yorsunuz? Ayrı ayrı ahkâmı ihtiva ediyor. Karaağaç'ı muÜak olarak terk ediyor. 

REİS - Rica ederim, bendeniz izahat vereceğim, sükût edelim. Malumu âliniz mevzu -
ubahis olan mesele altı yedi günden beri müzakere edilmiş ve buna dair muhtelif takrirler 
verildi. Hükümet en nihayet bir takririn reyi alinize vaz'mı teklif ediyor. Binaenaleyh mü
saade ederseniz (Gürültüler, olamaz sesleri) nizamname! dahilimizde musarrahdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Böyle olmaz, bu itimat meselesi değildir. Hakkı ter
cihi yoktur. Hükümetin bu meselede. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Bir kelime söylemekliğime müsaade buyurunuz. (Gürültü
ler) elli altmış arkadaşınızın vermiş olduğu bir takriri ve kendi fikirlerinin ne olduğunun izah 
edilmesi arzusundadırlar ve buna hakları vardır. Onun için sıkılmayayım. (Gürültüler) Bu 
mesele kimin esasma mevzu teşkil ediyor. Hangi esas teşkil ediyor, anlıyorsunuz efendi. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) - Olamaz efendim. 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Zati âliniz gazetelerde yazmış olduğunuz beyanatm tama-

mile aleyhinde bir fikir beyan etmektesiniz. Binaenaleyh eğer siz bir kanaat sahibi iseniz... 
(Gürültüler) (Bravo sesleri, alkışlar) 

İSMET PAŞA (Başvekil) (Edirne) - Salâhattin Beyefendi her gün akşama kadar bana 
arazi meselesi şöyledir, böyledir diyordu. Şimdi de kürsüye çıkıp burada başka söylüyor. 
Siz kanaatinizi muhafaza etmiyorsunuz. Vazifemdir söylemeliyim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) - Paşa Hazretleri niçin rica ediyorsunuz, bir nizam
name vardır. Onu tatbik ediniz. Rica ederim, hakkı yoktur. Birinci takriri evvela reye koyu
nuz, ondan soma... 

REİS - Evvela takriri reye koyacağım. (Devam sesleri) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Efendiler; (Gürültüler) 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüşhane) - Usul hakkında bir şey arz edeceğim 
müsaade buyurun. Bir takrir okunuyor reye konuluyor. O takrir ret olunursa ondan son-
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ra diğer takrirler sırasile reye konulur ve takrir sahibi de takririni izah edebilir. Fakat bi
rinci takrir sahibi söz istemedi. Binaenaleyh birinci takrir okunur. Reye konulduktan son
ra kabul edilirse ondan soma diğer takrirler hakkında bir şey söylenemez ve takrir sahip
leri de izahat isteriz diye söz söyleyemez. Çünkü kifayet müzakereden soma söz söylemek 
hakkı yoktur. Eğer elimizdeki nizamnamei dahiliye riayet edeceksek. Binaenaleyh riayet 
edelim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) - Ben bu takririmi tarihe tevdi ediyorum. Bir söz söylemek -
liğimden vaz geçiyorum. Çünkü söyletmek istemiyorsunuz. Hafi olsun İsrarım da budur, fa
kat altmış imzalı arkadaş bir takrir vermiştir. Ve bu takrir de mesele takarrür etmezden ev
vel verilmiştir. MaksaÜarı da bu, karara vaz olunmadan evvel heyeti âlinizin malumu ol
sun, vicdan mı bu boğulacak, sesi mi boğulacak? (Anlaşılmadı sesleri) 

H. RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeü Reisi) (Sivas) - Paşa hazreüeri, müsaade buyurur
sanız bir noktayı arz edeceğim. Efendiler, bir noktanın tavzihi için şunu izah edeyim. Tak
rirlerin izahı ve sairesinden evvel hakikatta bir nokta vardır. Selis ve sarih olarak kendi 
kudretimce böyle söylüyorum, zannediyorum ki, mesele itimat ve ademi itimat meselesidü. 
Onun için diyoruz ki, biz ancak bu şeküde çalışabiliriz. Ancak bu fiküde çalışabiliriz. 

ZİYA NUR BEY (Sinop) - Şeklinde olmaz... 
H. RAUF BEY (Devamla) - Müsaade buyurun, ancak bu fiküde çalışabilü. Başka tür

lü heyeti vekile bunu yapamıyoruz, diyor. İşte o itimada yapamayacağımıza kani olanlar, 
yani bu şeküde yapılmasını istemeyenler bize ademi itimat verü, bu şeküde yapılmasını is
teyenler itimat verir. Kaybedersek başka zevat gelebüü, onlar o vazifeyi istedikleri gibi tfa 
eder ve bizden de kendilerine âzami fedakârlıkla muavenet beklesin. 

REİS - Hiç şüphe yok, rica ederim müsaade buyurursanız. 
SIRRI BEY (İzmit) - Reis Paşa verdiğim takririn evvela reye vaz'ını söylüyorum. (Gürül

tüler) MecUsüı salâhiyeti yoktur. Bunu müzakere etmeye. 
REİS - EfendÜer celse hafidir. Reylerinizi istimal buyurursunuz. Binaenaleyh reye vaz 

edeceğim. Rauf Bey; talep ettiğiniz Saruhan Mebusu Reşat Bey ve arkadaşlarının takriridir. 
Takriri tayin esami üe reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey 
veriyorlar. 

Şimdi kur'a Üe oylamaya başlayacağım ili seçiyoruz. 
Rey vermeye Ardahan'dan başlanacaktır. (Reylerin toplanmasına başlandı.) 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) - Rey vermekte... 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - İçtinap ediyorum. 
HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) - İçtinap ediyorum. 

NEŞET BEY (Kângırı) 

REİS - Reyleri istimal etmeyenler reylerini istimal buyurmak üzere tekrar okuyoruz, 
okundu. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) - Buradayım, rey veriyorum. 

HAYDAR LÜTFÜ BEY (İçel) - Mevcudum. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Nizamname ihlal edildiğinden dolayı rey vermiyorum. Sü
kûnetle muhakeme zamanını hazırlarsınız. 

REİS - Nizamnameya tamamile riayet edümiştü beyefendi. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Edilmediğini bendeniz hukukan ispat edeceğim. 

REİS - Nizamname tamamen tatbik edilmiştir. 
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HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - Maalesef (esami okunmaya başladı) 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) - Usulsüz reye vaz edüdiğinden dolayı ben 

de iştirak etmiyorum. 
REİS - Tamamile usule riayetle reye konmuştur. Rica ederim sükûneti muhafaza edi

niz. 

ABİDİN BEY (Lazistan) - Usule muvafık olmadığından müstenkifim. 

SIRRI BEY (İzmit) - Tamamile usule riayet edilmediğinden makamı riyaseti protesto 
makamınca rey vermediğim zapta geçsin. 

REİS - Makamı Riyaseti protesto edemezsiniz, ihtar ediyorum efendim. 

SIRRI BEY (İzmit) - Bunların hepsi zapta geçer efendim. 

REİS - Efendim Saruhan Mebusu Reşat Beyle rüfekasının takririnin arası neticesi ve 
hükümetin itimat telakki ettiği takririn reye iştirak eden (İtimat yok sadaları) (Varsa sesle
ri) 190 kişi reye iştirak etmiştir. Bir de isimsiz beyaz rey verümiştir. Bir rey de müstenkif
tir. Şu halde 191 olmuştur. (Buraya dahil edilmez sadası) O halde 190 kişidir. Muamele ta
mamdır. 170 rey de Saruhan Mebusunun takriri kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

ZİYA HURŞİT BEY (Lazistan) - 130 kişi de ademi itimattır. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekdleri Heyeti Reisi) (Sivas) - Muhterem arkadaşlarım, bu 

dakikaya kadar cereyan eden müzakerat ve münakaşatın neticesi ne tarzda teşekkül ettiği 
malumu âlinizdir. Bu hususta hükümetin takip edeceği mesleğin tervicen rep verenlere 
müteşekkirim. Kanaatları - ki her zaman bence muhteremdir - mugayir olanlara beyanı 
hürmet ederim. MünakaşaÜarüe bizi tenvir ve tenkitlerde bizi ikaz ettder. Fakat reylerini iz
har etmekten tevekki buyuran arkadaşları da inşallah neticei mesaimiz müsait çıkar - o za
man... Bu itibarla arkadaşlar. Cenabı Hak'dan ve hafızı hakiki olan Allah'ından sulhu emin 
olarak istihsal etmeyi beraber temenni ederim. (İnşallah sadaları) İnşallah Hak bu milletin 
azmi celaletinin mükâfatını ihsan edecektir. (İnşallah sadaları) ve eğer düşmanlırımız bu 
hakkı adaleti bizden esirgemek lüzumunda bulunurlarsa bu mdletin sdahı ve azmi iradesi 
bunu behemahal istihsal edeceğine benim imanım vardır. Tabii sizin de kanaatiniz budur, 
iştirakiniz vardır. 

REİS - Perşembe günü saat ikide içtima etmek üzere celseyi tatü ediyorum. 
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II. CİLDİN SONU 
III. CİLT BİYOGRAFİLERİ KAPSAR 
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D İ Z İ N * 
- A -

A. Rıza (Muş): 810 
A. Vasfı (Erzurum): 809 
Abdo: 358 
Abdulgani (Humuszade): 359 
Abdullah (Sinop): 810 
Abdullah Azmi Efendi (Eskişehir, Şer'iye Vekili): 9-

11,42, 79, 186, 188, 191-193 
Abdullah Bey (Maliye Nazırı Esbakı): 797 
Abdullah Efendi (İzmit): 55,571,640,648,658,719 
Abdullah Sabri Efendi (Bolu): 427,440, 639, 810 
Abdulmecit: 768, 807 
Abdurrahman Lami (Gaziantep): 43 
Abdulgani (Siverek): 765, 813, 815 
Abdülaziz (Hacı Yusufzade): 360 
Abdülgafur Efendi (Karesi): 43, 44, 812 
Abdulgani (Muş): 363, 365, 535, 536, 624, 638, 812, 

814,817 
Abdulgani (Türkmenzade): 358 
Abdülhak Tevfık B. (Dersim) : 142, 147, 358, 466, 

505, 810, 815 
Abdüihamid (Bkz. Abdülhamid Han, Sultan Hamit): 

385 
Abdülhamid Han (Bkz. Abdülhamid, Sultan Hamit): 

346, 795 
Abdülkadir (Camiikebir İmamı): 359 
Abdülkadir Kemali Bey (Kastamonu): 305,334,363, 

403, 405, 506, 513, 546, 550, 574, 606, 609, 629, 
630, 702 

Abdüsselam : 359 
Abidin Bey (Lazistan) : 22, 23, 64, 134, 195, 269, 

402, 448, 457, 481-483, 495, 504-506, 584-586, 
695, 702, 709, 739, 812, 815, 821 

Abidin Bey (Niğde): 733 
Ada Nahiyesi : 467 
Adakale:678, 728,816,817 
Adalar : 21, 333, 334, 375, 378, 396, 425, 457, 575, 

674, 683, 722, 727, 728, 739, 751, 755, 756 
Adalar D enizi : 85, 256, 272, 371, 674 
Adana : 99, 342, 347, 365, 380, 462, 478, 497, 703, 

729, 767 
Adana İtilafı : 73 
Adapazarı : 700 
Aden : 333,731 

Aden Körfezi : 816 
Âdil Bey : 806 
Adli Kapitülasyonlar : 330, 351, 352, 378, 410, 412, 

429, 431-433, 436,441, 451, 488, 489, 548, 595, 
617, 621,760,802,818 

Adliye Encümeni : 433-435 
Adliye Vekaleti: 434, 616, 619, 620, 622 
Adliye Vekili (Adliye Nazın) : 430, 431, 434, 436, 

569, 613, 616, 617, 620, 627, 693, 717 
Adnan Bey (Adıvar, İstanbul) : 50, 154, 198, 228, 

241, 255, 278, 285, 293,323,328, 545, 723, 736, 
763, 789 

Afganistan : 509 
Afrika : 73, 340, 816 
Afyonkarahisar : 110, 115, 117, 119, 158, 520, 539, 

607 
Agaptoros : 805 
Ağa Han : 98 
Ahaliî Islamiye : 218, 363, 443 
Ahmed : 358 
Ahmed (Müftüzade): 359 
Ahmed Hamdi (Nihat Ağazade) : 360 
Ahmed Hilmi (Remzizade): 359 
Ahmet (Yozgat): 810 
Ahmet Hamdi Bey (Ertuğrul): 22, 403,427, 440 
Ahmet Hamdi Efendi (Muş) : 31, 33, 122, 141, 149, 

285, 331-333, 363,471, 525, 638, 696, 762, 764, 
810,813 

Ahmet Hilmi Bey (Kayseri): 20, 166, 365, 591, 701, 
766, 768, 809 

Ahmet İzzet Paşa (Hariciye Nazın) : 1, 2, 43, 44-48, 
91,95, 100, 101,656 

Ahmet Nafiz Bey (Canik) : 33, 535, 813 
Ahmet Nurettin (Banım): 812, 815 
Ahmet Sadettin (Menteşe): 324, 812 
Ahmet Şükrü (İstanbul) : 321, 812 
Abidin Efendi (Niğde): 615 
Ajans Havas : 53, 54, 71, 74, 239 
Ajans Kurye : 52 
Ajans Royter: 176 
Akabe Körfezi : 724 
Akalliyet (Bkz. Ekalliyet) : 249, 297, 392, 394, 3%, 

407,411,460, 482,598 

* Aynı anlama gelen ve kitapta sıkça geçen bazı kelimeler -gönderme yapılmadan- sadece birinin başlığı altında toplanmış; 
aynı kelimenin diğer söylenişleri parantez içi ifade olarak belirtilmiştir. 
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Akalliyetler (Bkz. Azınlıklar, Ekalliyetler) : 54, 90, 
95, 255, 338, 343, 348, 350, 351, 354-356, 363, 
367,370,378, 388, 390,391,394,402,404, 406, 
410, 411,444, 445, 470,472, 474, 477, 478, 541, 
557, 575, 597, 599, 602-605, 609, 715, 759, 811 

Akdeniz (Bkz. Bahri Sefıd): 7,72,85,211,421,533, 
674,676,711,734 

Akdeniz Boğazı: 464 
Akif (Batum): 810 
Akkoyunlular: 804 
Akpmar: 389 
Aksayı Şark Komisyonu : 389 
Akşehir: 7 
Akvam Cemiyeti (Bkz. Cemiyeti Akvam): 24,29,34 
Akvamı Islâmiye : 335 
Alaşehir: 115, 119 
Aleant Adaları : 756 
Alemi İslâm (Bkz. islâm Alemi): 97, 141, 146, 247, 

250, 316,352, 455, 457, 509, 521, 688, 729, 730, 
781,804,807 

Ali : 358 
Ali (Musa Ağazade) : 359 
Ali Bey : 434 
Ali Bey (Karahisansahip) : 109, 427, 440, 591, 767, 

809 
Ali Cenani Bey (Gaziantep): 12,19,25,32,201,202, 

208, 344, 427, 440, 518, 547, 591, 605, 606, 620, 
621, 626, 627, 631, 652,702, 703, 747, 766, 790, 
792-7%, 798, 809, 815 

Ali Fuat Paşa : 420, 485, 4%, 507, 541, 550, 561, 
565, 584, 592, 626, 680,699, 719, 726, 749,772, 
778, 799 

Ali Rıza (Amasya): 810 
Ali Rıza (içel) : 285 
Ali Rıza Bey (İstanbul): 171, 526, 809, 818 
Ali Rıza Bey (Kars): 623, 634-636, 803, 812 
Ali Rıza Efendi (Batum): 549, 702 
Ali Saip (Urfa, Bkz. Saip Bey): 427, 440, 599, 809, 

815 
Ali Sururi Efendi (Karahisarışarki) : 107, 435, 600, 

697, 809 
Ali Şükrü Bey (Trabzon) : 2, 25, 30, 34, 56, 57, 72, 

112-114, 379, 426, 491-495, 499, 515, 519, 522-
524, 550, 561, 587-589, 591, 593-596, 600, 603, 
628, 630, 633, 634, 636,640, 678, 688, 689, 692, 
696, 700, 702, 714, 724,727, 728, 730, 731, 738-
740, 742, 749, 751-760, 801-803, 812, 813, 820 

Ali Vasıf (Genç) : 363, 812 
Alim (Kayseri): 810 

Alman : 329,415,418,446,456,648,655,695, 749, 
760, 797 

Alman imparatorluğu: 446 
Almanlar : 169, 346, 348, 387, 412, 424, 425, 486-

488, 562, 613, 647, 650, 653, 682, 695, 704, 795 
Almanya : 323, 412, 413, 415, 425, 455, 488, 562, 

607, 647, 648, 650, 652, 655, 675,792 
Almanya Devleti : 653, 654 
Almanya Hükümeti : 446 
Alsas Loren : 347 
Altuntaş : 520 
Altuntaş Harbi : 780 
Amerika : 16, 72, 280, 342,368, 372, 373, 382, 384, 

385,396,411, 445,448,450,454,456,475,477, 
479,499, 502, 503, 531,541, 542, 544, 554, 559, 
595-597, 652,731,808 

Amerika Milleti : 372 
Amerikalılar : 40, 344, 372, 448, 454,462,487, 489, 

542, 558, 559, 675, 780 
Amerikan : 479 
Amiral Kaltrop : 502, 754 
Amiral Milen : 446 
Amristar Hadisesi : 741 
Amsterdam : 791 
Anadolu : 1,3,4,7,20,24,33,45,46,48,52,54,65-

70, 81, 85, 86, 93-97, 104, 110, 111, 113, 116, 
117, 121, 123, 126, 133, 136, 150-152, 155-160, 
168, 171, 176, 189, 194, 206, 208, 220, 226,231-
235, 239, 243, 247, 249, 251, 252, 263, 267, 269, 
273, 279, 281, 329, 333, 334,337, 338, 344, 347, 
361,362, 364, 372, 380, 389, 390, 392, 396, 398, 
423, 424, 448, 455, 486, 497, 505, 514, 517, 533, 
535, 536, 554, 600, 603, 605, 610, 652, 655, 667, 
674, 684, 688, 695, 705, 714, 715, 717, 727, 729, 
740, 756, 770, 774, 789, 797, 801, 806, 811, 816 

Anadolu Hıristiyanlan : 687, 688, 771 
Anadoluî Şarkî (Bkz. Şarkî Anadolu) : 787 
Anadolu Şimendiferi : 501, 531 
Anafarta: 496 
Anafartalar : 741, 774 
Angel Hard : 351 
Ankara : 1, 2, 7, 8, 10, 11, 20, 22, 26, 27, 35, 46, 53, 

61, 66, 68, 71, 91, 117, 137, 155, 158, 159, 165, 
187, 188, 193, 196, 230, 275,357,368, 369, 376, 
386, 406, 426, 442, 461, 467, 497, 498, 501-503, 
517, 531, 541, 544, 545, 556, 683, 692, 731. 754, 
757, 762, 767, 769, 781, 786, 818 

Ankara Anlaşması (Bkz. Ankara İtilafnamesi, Anka
ra Mukavelenamesi): 32 

Ankara itilafı : 424, 425 
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Ankara ttilafnamesi (Bkz. Ankara Anlaşması, Anka
ra Mukavelenamesi): 52, 92,357, 359,364, 417, 
424, 425,465, 498, 525, 527, 529, 534, 561, 562, 
567, 654, 677, 678, 683, 685, 724, 738,745 

Ankara Mukavelenamesi (Bkz. Ankara Anlaşması, 
Ankara ttilafnamesi): 492,499 

Anovite : 651, 652 
Antakya : 22, 25, 332, 342, 358, 360, 364, 365, 367, 

374,392,395, 534, 567, 677, 678,687, 705, 722, 
724, 738, 753 

Antalya : 72,473,525, 569, 727, 757, 788 
Antant: 552 
Anteb (Bkz. Ayıntab): 341, 363, 365, 412 
Anzak:496,731,741 
Anzavur: 343 
Arap : 333, 350,460,461, 705, 724, 788, 804, 805 
Arap Hükümeti: 460,461,464 
Araplar : 654, 805, 816 
Araplık : 577, 805 
Ardahan : 99,334, 820 
Anburnu : 4%, 672, 741 
Arif (İstanbul): 212, 810 
Arif (Konya): 285,812,815 
Arif Bey (Bitlis): 20,363 
Armstrong Fabrikası : 424, 664, 795 
Arnavutluk : 649 
Arslan (Maraş): 427,440, 763, 810, 818 
Artaki: 88 
Artaki Şibihceziresi : 86 
Artıkıyei Amedi : 804 
Artıkıyei Hasan Keyfa : 804 
Artıkıyei Mardin : 804 
Artıkiye: 804 
Arus : 816 
Asabıbeblul: 816 
Âsaf Bey (Kayseri): 150 
Asım Paşa: 256 
Asi Nehri : 351 
Asküit: 754 
Astropolya : 757 
Asuriler : 339, 595, 598, 804, 805 
Asurî: 598, 805 
Asya : 53, 84-86, 175, 218, 239, 273,338, 340, 377, 

477, 752, 776 
Asyayı Suğra (Bkz. Küçük Asya): 50, 53, 54,68,70, 

71, 75,79, 80, 84, 85, 104, 123, 126, 127, 133 
Ata Bey (Kayseri): 646 
Atabegan : 804 
Atabegan Zengiye: 804 

Âtıf (Ankara): 810 
Âtıf Bey (Bayazıt): 585, 600, 601, 706, 721, 815 
Âtıf Bey (Kayseri) : 82, 123, 173, 186, 192, 198, 213, 

228, 241, 255, 293, 313,420, 680, 719, 809 
Atina : 53, 338, 352, 396, 456, 480, 483, 776 
Averof: 447 
Avni Bey (Saruhan, Bkz. Hasan Avni): 21,351,367, 

378,427, 440, 473, 504, 602, 615, 617, 621, 623, 
624,634,707,710,810 

Avrupa : 1, 2, 4, 5, 9, 23, 30, 33, 39, 40, 42-49, 51-
55,57,59-61,70-76,78,84-86,89,90,91,94-97, 
102, 105, 106, 111, 112, 145-147, 151, 157, 165, 
177, 184, 186, 187, 226, 260, 263, 286, 287, 293, 
297, 304,310, 324, 329,330, 332-335, 337, 339, 
340, 343,350, 351,353,355, 357, 359, 361-363, 
372, 377, 390-392, 396, 398-402, 419, 421, 422, 
428-430, 432, 446, 447, 454, 459, 462, 463, 466, 
468, 470, 472, 475, 477-480, 484, 485, 490-492, 
494, 502, 508, 509, 517, 518, 530, 562, 567, 573, 
579, 580, 594-596, 598, 599, 608, 609, 624, 627, 
628, 630, 633, 636, 638, 661, 707-709, 712, 717, 
721, 729, 744, 745, 768, 774, 776, 782, 783, 785, 
787,789,796, 798,809,811 

Avrupa Muahedatı : 388 
Avustralya: 177, 754 
Avustralya Adası: 731 
Avusturya : 354, 412, 415, 425, 497, 598, 647, 648, 

650, 652, 668, 675, 794 
Avusturya Bankası: 417 
Avusturya Devleti: 654 
Avusturya Hükümeti : 667, 668, 794, 795 
Avusturya İmparatorluğu : 794 
Avusturya-Macaristan Bankası : 650 
Avusturyalılar : 412,425, 647, 682 
Aya Nikola: 355 
Ayamu : 730 
Ayastefanos : 329 
Ayaş : 703, 772 
Ayıntab (Bkz. Anteb): 52, 527, 788 
Aynaroz : 456, 480, 483, 598 
Ayrondük: 259 
Azerbaycan : 806 
Azınlıklar (Bkz. Akalliyetler, Ekalliyetler) : 21, 27 

- B -

B. M. Meclisi Ordusu : 260 
Babacan : 478,482 
Babaeski : 86 
Babıâli: 29, 329, 445,481, 629, 640, 647, 701, 780 
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Babımeşihat: 335 
Babıâli Hükümeti (Bkz. İstanbul Hükümeti) : 481, 

647, 779 
Babu!mendeb:731 
Babür: 805 
Bağdat: 140,346,424, 460,461,464, 497, 533, 639, 

649, 654, 655, 695, 738, 760,791, 805, 816 
Bahri (Yozgat): 285,324, 795 
Bahri Sefıd (Bkz. Akdeniz): 446, 731, 741 
Bahri Siyah (Bkz. Karadeniz): 206, 258, 273, 274 
Bahri Umman : 731 
Bahriahmer: 346 
Baklaburnu : 258, 274, 389 
Baku: 749 
Balıkesir (Bkz. Karesi): 115, 119 
Balkan : 239,244,332,375,407,413,415,468,486, 

525, 563, 640, 641, 643, 647, 649, 712, 758,786 
Balkan Harbi (Bkz. Balkan Muharebesi) : 64, 73, 

110, 111,334,413, 415,455,467,481, 529, 640, 
684, 737, 755, 791 

Balkan Muahedesi: 642 
Balkan Muharebesi (Bkz. Balkan Harbi): 562 
Balkan Şibihceziresi : 563 
Balkanlar : 177, 236, 371, 375, 414, 415, 649, 665, 

756,786 
Bandırma : 109, 649, 668 
Bankı Osmani (Bkz. Osmanlı Bankası): 792 
Barcr : 383,399, 406, 417,474,481 
Banş Hazırlıkları Komisyonu : 29 
Basra: 586,731,754, 795 
Basra Körfezi : 754 
Basri Bey (Karesi, Bkz. Hasan Basri Bey) : 76, 94, 

95, 105, 118, 140, 517, 518, 534, 576, 578, 668-
670, 702, 712, 727, 737, 739, 741, 742, 774, 781, 
808 

Başkomutan (Bkz. Başkumandan): 4-7, 9, 14, 15 
Başkomutanlık (Bkz. Başkumandanlık) : 3, 7, 8, 10, 

12-14, 255 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi : 7 
Başkumandan (Bkz. Başkomutan): 50,56-58,61,63, 

64, 105, 123, 152, 156-159, 162, 163, 168, 178, 
183, 186, 187, 193, 223, 225, 226, 248-252, 264, 
270, 294, 584, 703, 707, 769 

Başkumandanlık (Bkz. Başkomutanlık) : 57, 59, 73, 
79, 138, 139, 150, 151, 154, 155, 157-159, 163, 
164, 168, 186, 187, 192, 193, 200, 213, 214, 216, 
218-222, 224, 229, 232, 234, 241, 242, 246, 248, 
250, 251, 253, 254, 269-271, 278, 297, 706 

Başmüftü : 355 

BaşmüftUlUk : 355 
Batı Trakya: 21,22 
Batum : 334, 530, 535, 708, 732, 741, 749 
Bayazit (Bkz. Beyazid): 806, 807 
Bedre: 816 
Behçet Bey (Kangın): 39, 176,413 
Bekir: 358 
Bekir Sami Bey : 69, 305, 319, 320, 548, 719, 722, 

736, 738 
Bekir Sami Bey İtilafnamesi : 101 
Bekir Sıtkı (Siverek): 427, 815, 817 
Belçika : 140, 208, 487, 562 
Belgrad : 598 
Benderlerti : 816 
Beni Afir: 804 
Beni Hazdan : 804 
Beni Mendan : 804 
Berberelas : 816 
Berlin : 791, 794 
Berlin Konferansı: 387,414, 640, 728 
Berlin Kongresi: 414, 640 
Berlin Muahedesi : 345, 553, 562, 640, 791 
Besarabya : 486 
Besim (Kastamonu) : 167, 168, 812 
Besim Atalay Bey (Kütahya): 3, 60, 118, 385,457 
Beyazid (Bkz. Bayazit): 366 
Beykoz: 396 
Beylan : 360,365, 687 
Beylan Türkleri : 360 
Beyoğlu : 137, 674 
Beyrut: 607 
Beyttilmuazzam : 352 
Beytülmukaddes : 352 
Biga: 11, 193, 194,389 
BilbutHan : 817 
Bilecik : 45, 806 
Bingazi : 488, 757 
Birinci İnönü: 772 
Bitlis: 101,341,365,775,805 
Boğaz : 265, 378,390, 544, 756 
Boğaziçi : 189, 205, 273, 769 
Boğazlar : 14, 21, 28, 29, 71, 80, 85, 86, 90, 92, 93, 

97, 100, 104, 129, 135, 161, 173-181, 183, 189, 
190, 192, 194, 199, 202, 204-210, 219, 220, 238, 
239, 256, 259, 262, 263, 265, 266, 268, 269, 271, 
286, 290,315,318,365,379,380,389,390, 396, 
408, 409, 445-448,455, 460, 464, 468, 471, 475, 
482, 541, 542, 551, 552, 557, 561-565, 567, 571, 
574, 607, 608, 610, 673-678, 680, 683, 684, 685, 
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696, 705, 707, 711, 715, 734, 740, 750, 755, 757, 
769,774,776,816 

Boğazlar Komisyonu : 28,389,390,409, 454 
Bolayır: 258, 274 
Bolşevik : 411, 419, 487, 488, 511, 706 
Bolşevikler : 513 
Bonarlav : 344 
Bosna: 598,731 
Bosna Hersek : 551,728 
Bosna Köyü : 467 
Boşnaklar: 598 
Bozburun : 273 
Bozcaada: 86,389,390,674,677,684, 685,756,770 
Brandok Sefinei Kralisi : 232 
Brendizi : 92 
Britanya (Bkz. Büyük Britanya, İngiltere) : 87, 194, 

277,381,382,462,472,678 
Britanya Ermeni Komitesi: 98 
Britanya Hükümeti (Bkz. Büyük Britanya Hükümeti, 

İngiliz Hükümeti, İngiltere Hükümeti): 673 
Brüksel: 399 
Brüksel Konferansı : 397 
Bulgar : 86, 177, 216, 217, 236, 370, 371, 407, 444, 

460,486, 598, 713, 749 
Bulgar Hükümeti : 250, 486, 713 
Bulgaristan : 211, 237, 247, 250, 256, 272,332,334, 

375,379,407,421, 444,467,486, 562, 563, 600, 
605, 643, 675, 677, 713, 728, 792, 796 

Bulgarlar : 96, 175, 176, 236, 370, 371, 408, 460, 
468, 486, 562, 563, 598, 676, 682, 712, 786 

Burgaz : 5, 82, 83 
Bursa : 66, 110, 115, 117, 119, 121, 180, 238, 412, 

431,462,532,569,586, 703 
Bükreş Muahedesi: 111 
Büyük Britanya (Bkz. Britanya, İngiltere) : 15, 18, 

84, 125, 127, 188, 194, 213, 217, 230, 272, 274, 
280, 292, 462, 562, 659, 769 

Büyük Britanya Hükümeti (Bkz. Britanya Hükümeti, 
İngiliz Hükümeti, İngiltere Hükümeti): 195 

Büyükada: 389, 746 
Büyüksamanlı Karyesi : 358 

- C -

Caddebostan : 600 
Cafer Tayyar (Şemseddinzade): 358 
Cafer Tayyar Bey (Edirne): 11, 195, 197, 483 
Capituler: 407 
Cavahlar: 586 

Cavit Bey : 797, 801,807 
Cavit Bey (Kars) : 20, 212, 320, 362, 458, 806, 810 
Cebelüttarık : 178, 344, 579, 731, 732 
Celaeriler : 804 
Celal (Genç) : 43, 285, 402, 815 
Celal Bey (Çorum) : 4 
Celal Bey (Saruhan, Bkz. Mahmut Celal Bey) : 19, 

44,323, 328 
Celal Nuri (Gelibolu) : 427, 437,439,440, 809 
Celalettin Arif Bey : 52, 100 
Cemaati İslamiye : 355 
Cemahiri Müttefıka : 372, 373 
Cemal (Hariciye En. Reisi) : 128 
Cemal Paşa (İsparta) : 31, 685, 770, 815 
Cemalettin Efendi (Şeyhülislam) : 510 
Cemil Bey (Kütahya) : 33,43, 59, 165,384, 702, 817 
Cemiyeti Akvam (Bkz. Akvam Cemiyeti) : 28, 53, 

54, 74, 76, 77, 85, 189, 199, 206, 207, 209, 210, 
363, 388, 390, 445, 448, 462, 464, 474, 475,485, 
489, 490, 498, 501, 542, 565, 575-578, 605, 608, 
613, 642, 675-677, 687, 689, 693, 695, 696, 700, 
704, 708, 714, 715,747, 748, 755, 758, 764, 769-
771,776,792, 802,813,818 

Cemiyeti Akvam Nizamnamesi : 714 
Cenevre: 195, 197,212 
Cenevre Konferansı : 183, 190, 191 
Cenevre Kongresi : 207 
Cenova Konferansı : 71, 97 
Cenubi Afrika : 177 
Cenubi Anadolu : 344 
Cenubi KUrdistan : 460,461, 726, 728 
Cerabiye Karyesi : 358 
Cerablus : 341, 533 
Cesrimustafapaşa : 214, 217, 257, 272, 371, 467 
Cevat Abbas : 809 
Cevdet (Kütahya) : 427, 810, 815 
Ceza Kanunu : 432 
Cezayir: 422, 473, 816 
Charpy : 15 
Cibuti : 816 
Cihan Harbi (Bkz. Harbi Umumi) : 473 
Clemenceau : 377, 382, 456 
Cumhuriyet : 481 
Cumhuriyeti Akvam : 71 

- ç -

Çanakkale : 11, 13, 16, 86, 95, 158, 170, 173-176, 
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180, 189, 190, 192-195, 200, 205, 206, 215, 218-
220, 227, 230, 232, 238, 239, 241,257, 259, 260, 
265, 273, 279,344,375,381,408,482,520, 546, 
579, 683, 731, 741,755.769, 775 

Çanakkale Boğazı : 85, 86, 206, 209, 218, 219, 252, 
260,389,408,446,447, 674, 684, 728, 731, 741, 
755 

Çanakkale Muharebesi : 681 
Çar: 356 
Çar Hükümeti: 455 
Çatalca: 600 
Çekoslovakya : 188, 190, 204, 596, 600, 659 
Çemberi ay n : 281 
Çerkez : 343,348, 354,356,357 
Çerkezistan: 348 
Çerkezler : 343,348, 356 
Çerkezlik: 357 
Çırağan Sarayı: 717 
Çiçer. 509 
Çiftlik: 258 
Çin : 173, 586 
Çinliler: 586 
Çorlu : 226 
Çorum : 119,765 
Çukurova : 52 
Çukuryurt Karyesi : 358 
Çülemerik: 805, 806 

— D — 

Dağı İkan Karyesi : 358 
Dahiliye Vekaleti : 224, 807 
Dahiliye Vekili : 184, 806 
Damat Ferit Paşa Hükümeti : 45 
Danimarka: 562 
Danca : 260, 273,389 
Davutpaşa Karyesi : 358 
Dedeağaç : 175,371,468,486, 562, 563 
Dedeağaç Limanı : 371 
Dedecanese Adalan : 378 
Delos : 678 
Demirtaş Paşa: 716 
Derince : 238 
Dersaadet (Bkz. İstanbul): 83, 84, 86, 193, 228, 229, 

403 
Derviş (Bitlis): 363,427,440, 810, 815 
Derviş (Mardin): 128, 765, 813, 814, 817 
Desper: 502, 749 
Devleti İslâmiye : 803 

Devleti Osmaniye (Bkz. Osmanlı Devleti): 350,643, 
804 

Devri Hamidî: 724 
Deya Gazetesi : 520 
Deyli Telgraf Gazetesi : 95, 105 
Deylmyel : 176 
Dicle : 795 
Dimetoka : 459,466,467 
Di mi taka : 816 
Dinî Akalliyet: 343,354 
Dinî Akalliyetler : 348, 357 
Diraç : 64 
Dirzor: 704 
Divanı Âli: 604 
Diyale Nehri : 533 
Diyap Ağa (Dersim): 19,324,336, 810 
Diyanbekir: 805, 806 
Diyatiyes: 227 
Doğu Trakya: 14,21,22 
Doksanüç Muharebesi: 332 
Doktor Mustafa Bey (Sinop): 609 
Dokuzoğlu Havran : 359 
Dolmabahçe Sarayı: 717 
Don Kommennekon : 209, 210 
Donanma Cemiyeti : 664 
Dostes Adası: 816 
Dr. Emin Bey (Bursa) : 25, 27, 33, 60, 68, 89, 122, 

151,319,379,380,384,438,439,444,456,469, 
494, 498,499, 508, 510, 531, 545, 569, 572, 590, 
603, 608, 609, 617,667, 669, 702,720, 776,815, 
816 

Dr. Fikret (Kozan): 763, 809, 818 
Dr. Haydar (Genç): 809, 815 
Dr. Hikmet Bey : 5, 53, 55, 83, 545 
Dr. Refik (Beyazıt): 165, 167, 172, 609, 809 
Durak Bey (Erzurum) : 19, 22, 247, 274, 325, 326, 

331,340,386,401,402, 631, 632, 638, 644, 671 
Dursun Bey (Çorum): 31, 129, 130, 149, 324, 493, 

578, 600, 687, 688, 743, 771, 790, 812 
Durvadaksis : 420 
Dürzüler: 342 
Düveli Muazzama : 66, 70, 81, 104, 108, 116, 119, 

126,374,389 
Düyunu Umumiye : 88, 101, 287, 290,332,345-347, 

378, 379,387,413-419, 425, 443, 444, 497, 518, 
541, 553, 555, 565, 627, 640, 643, 645, 647, 648, 
650-652, 656, 663, 664, 666, 671, 693, 713,741, 
746, 747, 790-794,796, 817 

Düyunu Umumiye İdaresi : 32, 387, 414, 643, 647, 
648, 655, 664, 793 
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Düyunu Umumiye Meclisi : 648, 654 
Düyunu Umumiyei Osmaniye : 347, 640-642, 646 

- E -

Edip (Batum): 115, 119, 168 
Edime : 10, 12-14, 48, 65, 86, 104, 107, 136, 139, 

176, 179, 188, 195, 197, 214-221, 225-227, 233, 
237, 238, 249, 250, 252, 256, 257, 262, 266, 272, 
353,370,371, 374,407,443,459,466,467, 509, 
510, 548, 563, 567, 571, 695, 713,714,716, 735, 
766, 769, 786, 804 

Edirne Kalesi : 676 
Edvar Grey : 446 
Ega Adaları: 29 
Ege Denizi : 28 
Ehlisalip: 475 
Ekalliyet (Bkz. Akalliyet): 99, 106, 542 
Ekalliyetler (Bkz. Akalliyetler, Azınlıklar) : 66, 85, 

92, 96, 105, 141, 146, 199, 204, 205, 207, 210, 
211, 220-222, 225, 233, 381, 382,479, 551, 562, 
563, 578, 587, 595, 596, 600, 601, 631,707, 758, 
769, 776 

Bcezire : 156, 161, 206, 343,394 
Elhac Mustafa (Hattatzade): 358 
Emin (Canik): 141, 147, 168,320,324 
Emin (Mardin): 765 
Emin Bey (Ergani, Bkz. Mehmet Emin) : 580, 725, 

762,765 
Emin Bey (Erzincan, Bkz. Mehmet Emin): 3, 14,41, 

55, 59, 167, 246, 324, 702 
Emin Bey (Eskişehir): 20, 366, 568, 702 
Emir Paşa (Sivas) : 31, 133, 136-138, 189, 265, 267, 

403, 404, 732, 766, 812 
Emperyalizm : 481 
Enver Bey (İzmir): 50, 64, 125, 465 
Epir: 510 
Erbil : 805, 806 
Erenköy: 11, 193, 194, 260 
Ergani : 797 
Erivan : 342, 366, 382,445, 483, 805, 806 
Erkânı Harbiyei Umumiye : 64, 226, 504, 513 
Erkânı Harbiye Umumiye Reisi : 31, 57, 59, 65, 67, 

102, 119, 504, 526, 568, 570, 576, 579, 584, 639, 
705,761,781 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti : 12, 139, 218, 
219 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekaleti : 219 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili: 108 

Ermeni : 54, 77, 85, 98, 99, 207, 226, 342, 355, 365, 
366, 380, 385, 388, 3 % , 403, 411,412, 444, 445, 
454,460, 462, 471, 478, 483, 497, 587, 598, 599, 
688, 704, 724, 806 

Ermeni Hükümeti (Bkz. Ermenistan Hükümeti): 99 
Ermeni Milleti : 76 
Ermeniler : 22, 68, 77, 195,339, 342,347, 363, 365, 

366,381,382, 396,403,411,412,445,454, 460, 
478, 556, 595, 598-600, 704, 788, 805, 806 

Ermenistan : 74, 75,365,374,382,411,445, 704 
Ermenistan Hükümeti (Bkz. Ermeni Hükümeti): 365 
Erzurum : 365, 412, 431, 524, 569, 772, 775, 806, 

807 
Erzurum Kongresi : 17, 291 
Esad Efendi (Aydın): 384,394,395,427, 440 
Esat (Mardin): 363, 815 
Eski Türkistan: 724 
Eskişehir: 66,71, 110, 115, 119, 121, 182, 586,703, 

781 
Esnayiaşeri : 816 
Etat Tampon : 807 
Ethem Fehmi Bey (Menteşe) : 189, 285, 448, 462, 

598, 622, 665, 677, 809 
Evkafı Islamiye : 349,355 
Evkafı tslâmi Milliye : 457 
Eyubiye: 804 
Eyubiyei Mardin : 804 
Ezine : 194 

- F -

Fahreddin (Kars) : 815 
Faik Bey (Cebeli Bereket) : 20, 171, 173, 174, 177, 

201, 221, 236, 353, 363, 380, 381, 392,427, 459, 
504, 523, 527-529, 613, 703, 745 

Faik Bey (Edirne) : 23, 39, 115, 120, 400, 427, 440, 
466,467,471,481,701,703 

Faik Melek (Melekzade Ailesinden) : 358 
Farisiler: 339 
Farj: 414 
Fas: 97,473, 731 
Faslılar: 97 
Faşist Teşkilatı: 487 
Faşude : 816 
Fatih: 456 
Fatih Diretnotu : 455 
Faysal: 460,461, 808 
Fehmi (Balcızade): 358 
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Feluce : 533 
Ferid Paşa Hükümeti : 385, 483, 754, 806 
Ferit (Çorum): 79, 114, 328, 427, 440, 809 
Ferit Bey (Paris Mümessili) : 47, 51, 52, 54, 83, 88, 

100, 175, 520, 535, 543 
Ferit Paşa: 481, 779,795 
Fethi Bey (Dahiliye Vekili) : 9, 157, 165, 186, 187, 

708, 806 
Fevzi (Küçük Osman zade): 359 
Fevzi Bey (Diyanbekir, Nafıa Vekili): 588 
Fevzi Efendi (Banım): 535, 809 
Fevzi Efendi (Erzincan, Bkz. Osman Fevzi Efendi) : 

138, 666, 667 
Fevzi Paşa (Kozan, E.H.U. Reisi, Heyeti Vekile Re

isi) : 2-6, 50, 55, 65, 66, 79, 82, 105, 106, 118, 
215, 229, 703, 714 

Feyyaz Ali Bey (Yozgat): 121, 164, 168, 253, 321, 
324, 397, 398, 410, 428,482,497, 575, 589, 672, 
741,795, 796,811 

Feyzi (Elaziz) : 765, 810, 815, 817 
Feyzi (Malatya): 815 
Fırat: 533, 753, 788, 795 
Fikri Faik (Genç): 810, 812 
Filistin : 449, 473, 474, 596, 794, 795 
Finike : 756 
Finlandiya: 756 
Finlandiyalılar: 756 
Firpin : 179 
Forsmajör : 657 
Frank : 387,416, 419, 642, 650, 665, 694, 792 
Franklen Buyyon : 9-11, 13, 53, 92, 186-188, 190-

193, 196, 200, 204, 215, 216, 220-222, 227-229, 
232, 233, 234, 238, 319,467,478,481, 500, 501, 
505, 508, 517, 697, 700, 706 

Fransa : 1, 2, 5, 6, 15, 16, 18, 21, 26, 28, 39, 52, 54, 
67, 73, 74, 79, 83, 84, 87, 90, 93, 99, 100, 102-
104, 125, 137, 169, 173-180, 188, 194, 203, 204, 
209, 217, 221, 229, 233, 238, 241, 242, 243, 245, 
247-249, 256, 271, 274, 275, 277, 279, 280, 286, 
292,316,331,352, 368,370,371,375,376, 382, 
388,406,412, 416,423,432,456,465,473,474, 
477,486, 487, 489, 499, 500, 502, 505, 542, 562, 
570, 659, 661, 674, 677, 680, 685, 694, 704, 707, 
715, 728, 749, 755, 769, 770, 792, 794, 797, 798 

Fransa Cumhuriyeti : 83 
Fransa Devleti : 188, 357, 769 
Fransa Hükümeti (Bkz. Fransız Hükümeti) : 73, 174, 

186, 376, 499, 685, 770, 792 
Fransa İhtilâli : 768 

Fransa İtilafnamesi (Bkz. Fransız İtilafnamesi): 350, 
518 

Fransa Milleti (Bkz. Fransız Milleti): 487, 505 
Fransız : 5, 10, 13, 21, 25, 51-53, 55, 77, 78, 83, 84, 

92, 100, 110, 117, 150, 187, 214, 216, 218, 219, 
222, 228, 231-233, 241, 249, 251, 255, 258-261, 
281,319,331, 342, 361,365,370,373,374,376, 
387, 392, 402, 418, 423,424, 442, 450-452, 456, 
463,477,481,490,499, 500, 502, 525, 531,543-
545, 551, 558, 559, 561, 581, 582, 586, 648, 654, 
663, 675, 683, 692-694, 701, 704, 706, 708, 715, 
717,738,741,788,798 

Fransız Frangı: 101 
Fransız Hükümeti (Bkz. Fransa Hükümeti): 74, 229, 

364, 392, 500, 503, 663 
Fransız İtilafnamesi (Bkz. Fransa İtilafnamesi): 350, 

351,366,518,695 
Fransız Milleti (Bkz. Fransa Milleti) : 373, 376, 452, 

463,481,502,531 
Fransızca : 53,97, 140, 209, 274,305, 606,710,717, 

723, 780 
Fransızlar : 25, 32, 33, 45, 65, 67, 69, 74, 93, 103, 

111, 118, 175, 178, 182, 202-204, 210, 215, 220, 
226, 239, 243, 244, 258, 259,311,341,344,347-
349,361,364,365,367,373,376,387,395, 397, 
402,416,417,422,425,426,462,463,474, 478, 
482, 486, 487-490, 492, 497, 498, 500, 501, 504, 
505, 517,. 525, 527, 534, 542, 546, 552, 556, 557, 
562, 565, 567, 568, 570, 608, 619, 636, 648, 655, 
663, 665, 673, 682, 685, 698, 700, 704, 705, 707, 
715, 724, 732, 738, 753, 755, 780, 787, 788, 798, 
814,816 

Fuat Bey (Bolu) : 15, 104, 115, 120, 226, 264, 275, 
437, 483, 607, 608, 610, 702 

Furuu Atabekiye : 804 

- G -

Gabdaho Deresi : 467 
Gabriel Noradünkiyan : 411, 412, 444,482 
Galata : 674 
Galiçya: 774 
Galip Bey : 806 
Gani (Muş): 765 
Ganus: 86 
Garbî Trakya : 176, 181, 215, 220, 226, 233, 256, 

268, 269, 354, 355, 362,365,370, 371, 374, 375, 
382, 384, 392, 394, 398-400, 405, 407, 408, 443, 
459,467,474, 525, 551, 552, 563, 600, 639, 669, 
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713, 714, 721, 723, 724,735, 737, 738, 784, 786, 
816 

Garbî Trakya Müslümanları: 601 
Garoni : 51, 101, 277, 280, 383, 406, 451, 473 
Garp Cephesi Kumandanlığı: 219 
Gebze : 260, 273 
Geldani : 595, 598, 805 
Geldaniler : 598, 804, 805 
Gelibolu : 175, 177, 178, 265, 266, 390, 408, 496, 

552,561,681,686,741,770 
Gelibolu Şibihceziresi : 85, 86, 258-260, 274, 389, 

552,672, 674 
General AHenbi : 754 
General Goro : 92 
General Harington : 11, 13, 15, 150, 177, 179, 193, 

194, 196, 213, 215, 217,221, 222, 223, 228, 230, 
231, 232, 239, 241, 242, 256, 258, 261, 271, 274, 
278,279, 281,532 

General Mazaraki : 217, 256 
General Mili : 502 
General Monbeli : 15, 213, 217, 231, 232, 256, 274 
General Papulas : 53 
General Pelle : 5, 10, 47,48, 51, 53, 75, 83, 94, 104, 

173-175, 179, 180, 182, 188, 221, 228, 229, 277, 
280, 281,545, 546, 548,769 

General Şarpi : 213, 217, 221, 231, 232, 256, 259, 
274 

Gevar: 805 
Girit:352, 752 
Gladislan : 785 
Gladstone : 376 
Goben : 446 
Gonaris : 54, 111 
Gökkaryesi : 358 
Greapul : 214 
Gusine Kasabası : 332 
Gülhane : 351 
Gülhane Hattı Hümayunu : 758 
Gümrü Muahedesi : 99 
Gürcistan : 199, 207, 209, 212, 379, 463 
Gürzon (Bkz. Lord Cürzon, Lord Gürzon) : 50, 51, 

84, 89, 96, 102, 189, 221, 222, 770 
Gürzonofkedlestun : 769 

- H -

H. Hayri (Dersim): 812 
Habeşler: 816 
Habip Bey (Maraş): 320 
Hacı Ali : 358 

Hacı Ali Paşa : 806 
Hacı Arif: 359 
Hacı Bekir Efendi (Konya): 42, 809 
Hacı Hüseyin : 359 
Hacı Kâzım (Küçük Osmanzade) : 359 
Hacı Nuri (Siirt): 765, 815, 817 
Hacı Rezzuk: 359 
Hacı Rüştü : 806 
Hacı Sakib (Müftüzade): 358 
Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir): 42-44,59,65,89, 104, 

332,372,376, 383,384,387,388,390,392,394, 
408,410,428, 433, 434,450,453,455, 461, 466, 
467, 470,487, 490, 507-511, 513, 514, 524, 526, 
527, 547, 604, 605, 666, 667, 671, 677, 678, 685, 
691, 702, 728, 734, 782, 810, 815 

Hacı Tahir Ef. (İsparta, Bkz. Tahir) : 328, 398, 613, 
620, 630 

Hacı Veli (Eskişehir): 810 
Hacı Yusuf (Iskifzade): 358 
Hacim Muhittin Bey (Karesi): 178, 182, 226 
Hafız Ahmet Efendi (Biga): 678, 751, 757 
Hafız Hamdi Bey (Biga, Bkz. Hamdi Bey). 542,545, 

571, 639, 703, 720, 723, 725, 752, 758, 779 
Hafız İbrahim Efendi (İsparta, Bkz. İbrahim Efendi): 

62,495,671,702 
Hafız Mehmet Bey (Trabzon): 1,21, 23, 30, 40, 43, 

63, 104, 295, 302, 303, 305, 307, 314, 331, 378, 
383, 400, 403, 405, 434, 450, 452, 454, 458, 465, 
466, 536, 574, 577, 589, 592, 600, 621, 622,637-
639, 647, 648, 693, 709-711, 735, 758, 763 

Hakimiyeti Milliye : 250, 296, 298, 330, 480, 487, 
493, 703, 733, 767, 768, 814 

Hakimiyeti Milliye Gazetesi : 298, 548 
Hakkari : 806 
Hakkı : 358 
Hakkı (Ergani) : 809 
Hakkı (Konya) : 809 
Hakkı Behiç Bey : 45 
Hakkı Bey (Van) : 20, 43, 82, 122. 125, 131, 150, 

154, 164, 186, 192, 198, 213, 228, 241, 255, 277, 
278,285, 293, 313, 323,328, 363, 366,420, 485, 
496, 507, 541, 550, 561, 565, 584, 644. 646, 702, 
726,749,772,779, 809,815 

Hakkı Hami Bey (Sinop): 3, 8, 13, 14, 18, 19,34,44, 
61, 62, 162, 165, 167, 171, 177, 224, 228, 237, 
242, 243, 265, 268, 285, 294-298, 301, 321, 324. 
325,355,356, 399, 435, 436, 493, 500, 506, 529. 
548, 589, 613, 619, 621, 670, 680, 681, 685, 702, 
711,719, 736, 738, 778, 781, 790, 800, 802, 803. 
813, 820, 821 
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Hakut: 816 
Halat: 674 
Haleb : 342, 346,364,395, 586, 794, 795 
Halife : 43, 297, 458, 494, 535, 688, 689, 730, 731, 

767, 768 
Halil : 358 
Halil (Ertuğrul): 810 
Halil İbrahim (Eskişehir) .810 
Hamdi (Diyarbekir): 363, 702 
Hamdi (Müderris): 359 
Hamdi B. (Genç): 460, 810 
Hamdi Bey : 235, 400, 733, 738 
Hamdi Bey (Biga, Bkz. Hafız Hamdi Bey): 588,721, 

738, 765,812,813,817 
Hamdi Bey (Trabzon, Bkz. Nebizade Hamdi Bey) : 

20, 22, 23, 264 
Hamdi Namık Bey (İzmit) : 11, 195, 1%, 197, 411, 

427,440 
Hamdullah Suphi Bey (Antalya): 247,305,494,495, 

722,723, 725, 762, 763, 809 
Hamidiye : 64, 784 
Hamidiye Kumandanlığı: 513 
Hamidiye Süvarisi : 512 
Hamit(Biga): 119, 141, 147 
Hamit Bey (İstanbul Temsilcisi) : 2, 8, 10, 11, 62, 

150, 151, 153, 170, 171, 178, 179, 183, 184, 187, 
193, 194, 200, 277, 769, 801 

Hanekıyn : 816 
Hankın : 342 
Hankıy : 482 
Hanya: 352 
Harbi Umumi (Bkz. Cihan Harbi) : 108, 109, 111, 

115, 121, 127, 173, 249,332,334,336,340,353, 
354, 361, 372, 373, 376, 380, 382, 386, 387, 393, 
407,411,413,415,420,424,444,446,455, 467, 
497, 502, 517, 552, 553, 640, 643, 644, 663, 665, 
668, 669, 704, 724, 731,745, 749,760, 774, 791, 
792, 796, 805, 816 

Harbiye Nazırı : 300, 584 
Harbiye Nazırlığı (Harbiye Vekaleti): 418, 807 
Hariciye Encümeni : 6, 7, 55, 58, 93, 104, 106, 113, 

116, 118, 120, 122, 128, 133, 140, 143-145, 148, 
504, 530, 713 

Hariciye Vekaleti (Hariciye Nazareti) : 9-11, 41, 42, 
61, 90, 108, 139, 143, 145, 150, 153, 158, 159, 
169, 174, 178-181, 183-185, 187, 188, 192, 194, 
200, 201, 205, 206, 210, 218, 223, 224, 228, 233, 
234, 239, 242, 278-280, 282, 292, 334, 365, 369, 
375,384,386,397, 477, 485,499, 507, 529, 535, 

588, 606, 656, 699, 712, 713, 720, 764, 769, 813 
Hariciye Vekili (Hariciye Nazırı) : 9, 11, 15, 39-41, 

43,44, 52, 57,59,60,62,67,69, 78,80, 108, 112, 
114, 117, 118, 125, 128, 130, 133, 134, 138-140, 
142-146, 151, 157-160, 165-169, 171, 173, 180, 
182-185, 187, 191-193, 200-202, 205, 206, 208, 
210, 225, 236, 241-243, 246, 249, 262, 269-271, 
278, 281, 282, 292, 298,302,306,315, 318, 369, 
376, 391, 395, 397-399, 401, 461,469, 474, 482, 
493, 506-508, 550, 568-574, 580, 584, 593, 672, 
686, 707, 719, 736, 770 

Harrar: 816 
Hasan (Denizli): 810 
Hasan Avni (Saruhan, Bkz. Avni Bey): 637 
Hasan Basri Bey (Karesi, Bkz. Basri Bey): 25, 812 
Hasan Bey (Trabzon, İktisat Eski Vekili): 19, 22, 28, 

140, 155, 236, 263, 264, 324, 326, 392, 395,402-
404, 406, 408-411, 413, 414, 416, 419-422, 425-
429, 433, 440, 442, 467,470, 587-589, 592, 623, 
626, 627, 630, 633, 636, 639-644, 646-648, 651-
671, 693, 695, 699, 702, 768, 791-796 

Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane, Maliye Vekili) : 24, 
50, 64, 91, 102, 118, 132, 140, 143, 144, 148, 
514, 515, 642, 659, 694, 793, 819 

Hasan Hüsnü Bey (Trabzon, İktisat Vekili Sabıkı) : 
323, 670 

Hasan Keyfa : 804 
Hasan Sabri (Kastamonu) : 810 
Hasan Sıddık (Van): 765, 809, 817 
Hasip Bey (Maraş, Bkz. Mehmed Hasip) : 20, 25, 

139, 168, 191, 285, 352, 393,400,402,422, 476, 
506,534,686,687,771,776 

Haşim Bey (Çorum): 106, 116, 119, 138, 139, 589 
Havas Ajansı: 242 
Haydar (Kütahya): 122, 440 
Haydar Bey (Van) : 33, 702, 803, 805, 807 
Haydar Lütfü (İçel): 812, 820 
Haydarpaşa: 741 
Hellene : 214 
Herehut Karyesi : 358 
Hereke : 226 
Heybeliada : 389 
Hıristiyan : 84, 126, 127, 131, 141, 146, 329, 334, 

337,356,367,372,425,430,458,466,467, 481, 
482, 596-598, 604, 605, 610, 714, 715, 729, 806 

Hıristiyan Ekalliyetleri : 134, 142, 148 
Hıristiyanlar : 93, 96, 98, 249, 355, 367, 388, 411, 

430,445,475, 554, 596, 598, 602, 604, 605, 688, 
724, 729, 732, 738 
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Hıristiyanlık : 95, 105, 372, 460,475, 733 
Hıristiyanlık Alemi : 596, 731 
Hırvat: 188,551,769 
Hırvatya: 190 
Hicaz : 473, 607, 667, 795 
Hicaz Demiryolu : 346, 457, 653, 817 
Hicaz Hükümeti : 335 
Hicaz Şimendiferi : 666 
Hikmet: 358 
Hilâfet : 1, 47, 67, 97, 98, 247, 296, 324, 337, 379, 

380,426,458,471, 522, 730,731,740,767, 768 
Hilâfeti tslâmiye : 199 
Hilâfeti Seriye : 337 
Hilâli Ahmer : 48, 55, 62, 83, 118, 360, 425, 534, 

610, 651 
Hilmi (Ankara): 810 
Hilmi (Ardahan): 427,440, 810 
Hilmi Bey (Bolu, Kz. Tunalı Hilmi Bey) : 3, 233, 

244,392,395, 396, 493, 504, 524,733 
Hindistan : 54, 56, 64, 94, 95, 97, 98, 177, 281, 444, 

449,472, 522, 586, 606, 666, 688, 707 
Hindistan Hükümeti : 94 
Hindu : 522 
Hint: 74, 754 
Hint Müslümanları : 521 
Hintliler : 94, 98,460 
Hititler: 364 
Hoca Şükrü Efendi: 703 
Hoca Vehbi Efendi : 139 
Hof: 189 
Hollanda: 562 
Horas Rumbold (Bkz. Rumbold): 51, 280 
Horasan : 804,816 
Hudeyde : 649 
Hulâfatı Abbasî : 804 
Hulusi (Kastamonu): 122, 810 
Hulusi Bey : 654 
Hulusi Bey (Karahisarısahip) : 34, 523, 528, 548, 

568, 576, 577, 627, 628, 644, 701, 705, 719, 736, 
737, 802,808,811,820 

Hükümeti Osmaniye (Bkz. Osmanlı Hükümeti): 332, 
334, 749 

Hüsameddin (Erstûrizade): 359 
Hüseyin (Muş) : 766 
Hüseyin Avni (Karesi): 812 
Hüseyin Avni Bey (Erzurum) : 1, 3, 5-9, 17, 27-29, 

40, 47, 55, 56, 58, 59, 81, 89, 93, 104, 106, 111, 
125, 128-130, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 151, 
157, 158, 161, 162, 167, 168, 171, »79, 182-185, 

190, 201, 202, 236, 286, 287, 298, 306, 308, 309, 
311, 313, 324-328, 381, 393, 403-405, 428, 429, 
433,434,445, 467, 487, 490, 493, 513, 535, 547, 
548, 568-570, 572-574, 580, 588, 589, 594, 618, 
619, 621, 623, 627-631, 653, 656, 661, 662, 690, 
696, 697, 701-709, 716, 728, 730, 731, 733, 734, 
749,776, 790,807,818, 820 

Hüseyin Bey : 358, 802 
Hüseyin Bey (Elâziz): 33, 88, 305, 809, 814 
Hüseyin Bey (Erzincan): 31,688,705,763,765,771, 

812,815,817 
Hüseyin Bey (Kozan): 810 
Hüseyin Cahit Bey : 397,398, 719, 801 
Hüseyin Hüsnü (Bitlis, Bkz. Hüsnü Bey): 765, 817 
Hüseyin Hüsnü (İstanbul): 810 
Hüseyin Hüsnü (Kâtip): 440 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta): 456, 621, 810 
Hüseyin İhsan Bey (Cebelibereket, Bkz. İhsan Bey): 

400 
Hüseyin Lütfi (Garbizade): 360 
Hüseyin Rauf Bey (Sivas, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, 

Bkz. Rauf Bey) : 150, 153, 158, 161-164, 167, 
198, 199, 285, 287, 290, 291, 293, 294, 296-302, 
305-308, 311, 323, 386-395, 397-401, 403-405, 
426, 428-432, 434-438, 441, 442, 485, 487-492, 
496-500, 503, 504, 508, 510-512, 522-524, 528-
531, 533-537, 541-549, 565, 573-581, 591-595, 
627-631, 633-636, 678, 680, 687, 690-698, 701, 
704, 706-708, 712, 717, 720, 722, 725, 727, 728, 
731-743,749, 755-757, 760, 761, 819-821 

Hüsnü (Ergani): 817 
Hüsnü Bey (Bitlis, Bkz. Hüseyin Hüsnü Bey) : 626, 

663, 699, 779 
Hüsrev Bey (Trabzon) : 5, 23, 41, 89, 116, 121, 141, 

143, 146, 438, 467-469, 481, 809 

- I -

Irak : 335, 339, 354, 409, 414, 415, 444, 449, 460, 
462,473,474, 485, 524, 553, 556, 566, 649, 665, 
677, 724, 728, 754, 755, 794, 795, 804, 807 

Irkî Ekalliyet: 338, 339, 343, 348, 410 
Islovak : 329 
Ispuvar Vapuru : 92 
Istıranca Dağlan : 86 

- İ -

İbnihani Bumu : 533 
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İbrahim (Burdur): 812 
İbrahim Bey : 246 
İbrahim Bey (Mardin): 33, 166, 386, 436, 489, 529, 

541, 696, 697, 765, 793, 813, 814, 817 
İbrahim Efendi (İsparta, Bkz. Hafız İbrahim Efendi): 

4,80, 114, 119,810 
İbrahim Hakkı: 358 
İbrahim Süreyya (Saruhan): 128 
İcra Vekilleri Heyeti (Heyeti Vekile, Heyeti Vükela 

Vekiller Heyeti): 4-8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 22-
30,32-34,43-46,48,50,52,55-61,63,69,72-76, 
78-82,88, 102, 105, 111, 112, 114, 117, 119, 120, 
123-125, 128, 129, 131, 132, 136, 138-140, 143-
145, 147, 150, 151, 153-169, 172, 173, 178, 180-
182, 184-190, 192, 194-198, 200, 201, 208, 220, 
223, 224, 229, 231, 242, 244-249, 251, 253-255, 
261, 263, 264, 266, 269, 286-288, 291-297, 299, 
301-303, 305-309, 311-315, 319, 320, 323, 324, 
328, 341, 364, 383, 397-400, 402, 403, 427-431, 
433, 434, 436-440,469, 477, 484,495, 499, 503, 
504, 510, 516-518, 521, 525-527, 529, 530, 532, 
533, 537, 538, 546-548, 565-572, 574-592, 594, 
624, 627, 629-634, 636-639, 678, 679, 681, 687, 
689-698, 705, 707, 708, 710, 715, 716, 719-721, 
723-725, 730, 731, 734, 737, 739, 740, 743, 744, 
749-752, 756, 761, 763, 764, 766-768, 770-772, 
775, 777-785, 789, 790, 794, 799-802, 807-809, 
814, 818, 820 

İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı (Heyeti Vekile Riya
seti, İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti, İcra Vekilleri 
Riyaseti, Riyaseti Hükümet): 19,43,44,82, 153, 
172, 193, 200, 323, 364,368,369,385,418,441, 
491,535,712, 764 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi: 11,23,56,118, 133, 152, 
157, 160, 162-166, 173, 182, 184, 187, 192, 223-
225, 261, 262, 291, 294, 295, 298, 300-303, 306, 
308,329,397, 398, 402,428,438, 442,460, 462, 
465,483,494,495, 505, 512, 528, 529, 538, 549, 
550, 580, 582, 584, 630,631,633,634, 689, 691, 
692,716, 720, 722, 735, 739, 750, 759, 802 

İçtüzük (Bkz. Nizamnamei Dahili): 23, 34 
İhsan Bey (Cebelibereket, Bkz. Hüseyin İhsan Bey): 

15-17, 102, 279, 281, 282, 288, 427, 430, 440, 
584, 585, 702, 739, 763, 801, 805, 818 

İkinci İnönü Taarruzu : 68 
İkinci İnönü Zaferi : 773 
İktisadî Kapitülasyonlar : 378,419 
İktisat Vekaleti : 146, 385,437 
İktisat Vekili : 627 

İleri Gazetesi : 355 
İlhaniler: 804 
İltisak : 648, 649 
İlyas Sami Bey (Muş) : 4, 8, 31, 76, 152, 163, 294, 

313-315,427, 469, 494, 591, 689, 702, 771, 809 
İmadiye : 700 
İmralı Adaları: 389 
İmroz : 86,389, 674, 677, 684, 685, 756, 770 
İmroz Adası : 390 
İnayet Şevki (Karamürselzade) : 358 
İnebolu : 5, 82, 83,447 
İngiliz : 11,48, 51, 54, 55, 67, 69, 70, 78, 80, 84, 91, 

92, 97, 98, 109, 113, 150, 158, 159, 171, 178, 
193, 194, 204, 214-216, 218, 219, 221, 226, 227, 
229, 230, 233, 241, 245, 251, 256, 258, 259, 268, 
281,318,331,333,334,338,343, 344,372,374, 
376,380,381, 385, 388,391,396,430,432,441, 
444, 445, 446, 448, 449, 455, 456, 460-462, 469-
471,474,479, 481,482,490,491,498, 502, 513, 
523, 524, 531, 541, 542, 551, 552, 555-558, 582, 
586, 596,605, 619, 648, 650, 675, 681, 694,703-
706, 709, 711, 714, 715, 726, 731, 732, 738, 741, 
745, 747, 749, 752, 755, 764, 775, 780, 785-787, 
797, 798, 803, 804, 807, 813 

İngiliz Devleti : 357, 524, 586 
İngiliz Hükümeti (Bkz. Britanya Hükümeti, Büyük 

Britanya Hükümeti, İngiltere Hükümeti) : 94, 
178, 179, 244, 446, 556, 744, 747 

İngiliz Lirasi: 336,417,497,607,650,694,791,792, 
806 

İngiliz Milleti : 245, 451, 502, 531 
İngilizce : 292,491,780 
İngilizler : 1, 13, 26,30,34,45,47, 56, 62, 65-69,73, 

75, 89,94, 99, 102, 103, 111, 112, 131, 150, 152, 
168, 173-180, 183, 192, 200-203, 208, 215, 220, 
222, 226, 231, 232, 235, 236, 239-242, 244, 247, 
249, 251, 259, 262, 263, 265, 266, 286, 318, 334, 
339, 344, 346, 357, 377, 383, 392-394, 397, 398, 
409, 416,417, 424-426, 430, 435,441, 446, 448, 
449, 451, 455, 459-462, 464, 469, 471,472, 474, 
475, 482, 486, 488-490, 496-498, 501, 504, 505, 
513, 516, 520, 521, 525, 532, 542, 543, 545, 546, 
551, 552, 556-558, 561, 562, 569, 575, 577-579, 
582, 584, 585, 588, 595-598, 604, 608, 620, 631, 
648, 650, 664, 673, 675, 678, 684, 688, 693, 695, 
698, 703-708, 715, 722, 726, 729, 731, 732, 734, 
739, 741, 753-756, 760, 765, 771, 774, 780, 786, 
787, 791, 798, 802, 804, 805-808, 818 

İngiltere (Bkz. Britanya, Büyük Britanya): 1-3, 6, 7, 
9, 16,20,21,26,28,30,40,52,54,59,64,68,71 -
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74, 83, 84, 95, 97-99, 102, 103, 138, 150, 169, 
174-180, 186, 188, 190, 203, 204, 206, 207, 209, 
221, 226, 235, 237, 238, 243, 247-250, 260, 262, 
271, 279, 280, 292, 316,331,333, 352, 368-370, 
375, 376,406, 412,416,417,423,424, 444,446-
448, 455, 456, 473475, 477, 487,488, 491, 497, 
498, 520, 521, 536, 541, 542, 556, 559, 563, 566, 
570, 589, 598, 650, 652,661, 664, 674, 676, 677, 
680, 681, 687, 689, 692-694, 704, 707, 715, 726, 
728, 731, 745, 753-755, 760, 771,794, 798, 803, 
805,816,817 

İngiltere Devleti : 357 
İngiltere Hükümeti (Bkz. Britanya Hükümeti, Büyük 

Britanya Hükümeti, İngiliz Hükümeti) : 30, 97, 
150, 169, 176, 180, 232, 241, 272,334,424, 446, 
463, 652, 664, 731, 755, 756, 816 

İnönü : 707 
İnönü Zaferi : 707, 771 
Iradei Milliye : 294-300,308, 622 
İran : 85,344,482, 485, 726, 805, 806 
İraniler: 339 
İranlılar: 509, 807 
İrlanda Milleti : 444 
İrlandalılar: 281,460,462 
İrva Deresi : 239 
İskandinavya: 756 
İskenderiye : 607 
İskenderun : 20,25,75,342,344,354,357,359,360, 

364,365,374,421,498, 525, 534, 567, 568, 677, 
678, 687, 704, 708, 745, 753,754, 767, 788 

İskenderun Körfezi : 344, 533 
İslâmiyet: 339,353,367 
İslâmlar : 40, 177, 269, 342, 349, 355,363, 380, 382, 

392, 475, 516, 520, 666, 667, 688, 713, 729, 738, 
740, 789 

İslâmlık : 475 
İslovan : 188 
İslâm : 103, 113, 114, 118, 120, 126, 127, 139, 140, 

178, 207, 224,329, 333,335,337,339,350,353, 
372,380, 443, 444, 458, 478, 479,481, 522, 667, 
688, 713, 718, 726, 729, 803, 804 

İslâm Alemi (Bkz. Alemi İslâm): 113, 131, 731 
İsmail (Erzurum): 285, 321, 765, 812, 817 
İsmail Hakkı Bey (Burdur): 781, 809 
İsmail Safa Bey (Mersin, Bkz. Safa Bey) : 20, 166, 

360,361 
İsmail Suphi Bey (Soysallı, Burdur) : 4, 11, 12, 20, 

22, 31, 33, 73, 75, 128, 166, 174, 185, 188, 194, 
195, 206, 210, 211, 246, 253, 254, 260, 266, 267, 

336, 338, 352, 357, 364, 379, 384, 385, 396, 397, 
399, 403-405, 427, 440, 444-449, 451, 454, 455, 
467, 494, 530, 548, 549, 589, 702, 766, 814, 815 

İsmail Şükrü Efendi (Karahisansahip): 1, 19, 40,41, 
264, 351, 352, 426, 458, 476, 812 

İsmet (Çorum): 810 
İsmet Paşa (Edime, Hariciye Vekili, Garp Cephesi 

Kumandanı): 12-15, 18-20,22,24-26,28,29,31, 
35, 45, 54, 82, 202, 213, 216-218, 220-223, 225, 
227-233, 235, 238, 241-243, 248, 249, 255, 256, 
258-261, 263-265, 267, 269, 271, 274-277, 296, 
310, 315,316, 318, 320, 323, 324, 329-331, 336, 
343, 344,366, 368, 369,371, 390-392, 401, 409, 
429439, 441, 448, 450, 469, 480, 488-490, 4%, 
498,499, 502, 519-521, 531, 532, 534, 536, 539-
551, 556, 559, 561, 565, 567-570, 586-588, 592-
594, 616-618, 622, 635, 672, 676-678, 680-690, 
696, 699, 700, 704, 707, 708, 711-715, 720, 721, 
739,750, 751, 753, 755,770, 775, 777, 780, 782, 
783,788,800,801,819 

İspanya : 562, 634, 660 
İstanbul (Bkz. Dersaadet): 1,2,5,7,8,10,11, 13,14, 

16, 22, 28, 33, 34, 39, 42, 43, 45-48, 50-55, 64-
66, 68, 71, 72, 74, 75, 80, 83, 84, 86, 87, 90-94, 
101, 104, 109, 112, 113, 136, 137, 139, 150-156, 
169-171, 173-180, 183, 188, 189, 192-195, 199, 
200, 201, 203, 205-207, 210, 211, 215, 218-221, 
226,227, 229, 233, 234, 236, 238, 239, 242, 247, 
249, 252, 257, 259-261, 263-266, 269, 274, 275, 
278, 291, 292, 297, 299,309,318,331,334, 343, 
354, 355, 362, 369, 373, 379-385, 388-391, 393, 
396, 398, 399, 403, 404, 408-413, 421, 424, 431, 
432, 447, 450, 455-457, 461, 462, 468, 469, 471, 
473, 475, 479-481, 485, 492, 497, 502, 505, 512, 
513, 519, 521, 522, 525, 527, 531, 532, 545, 551, 
555, 558, 559, 561, 564, 571, 577, 588, 597-600, 
602-608, 610, 616, 620, 629, 635, 654, 672-677, 
680, 681, 683-688, 691, 693, 696, 698, 701-703, 
705, 706, 708, 709, 711, 720, 734, 736, 741, 745, 
752, 767, 769-772, 774, 778, 779, 786, 789, 801, 
811,812,814,815 

İstanbul Boğazı : 260, 389, 674, 680, 774 
istanbul Bumu : 389 
İstanbul Caddesi : 466 
İstanbul Hıristiyanlan : 687, 688, 771 
İstanbul Hükümeti (Bkz. Babıali Hükümeti): 1,2,24, 

43, 44, 62, 79, 80, 100, 137, 228, 250, 318, 337, 
424,455,486,501,553, 656 

İstanbul Mebusan Meclisi (Bkz. İstanbul Meclisi, 
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Meclisi Mebusan): 17, 161 
istanbul Meclisi (Bkz. istanbul Mebusan Meclisi, 

Meclisi Mebusan): 143, 294, 343,461 
istanbul Mukavelatı : 497, 656 
istanbul Rumları : 388, 410,419,479, 601, 721, 789 
tstanbuliski Hükümeti (Bulgaristan'da Başbakan 

Istanbuliski'nin kurduğu Hükümet): 486 
İstanköy : 756 
istiklâl Harbi: 397 
İstiklâl Mahkemeleri : 494 
istiklâl Mahkemesi: 310, 518, 521,721, 760 
İstiklâli Millî: 297,703 
Istranca : 258, 274 
isveç : 562, 756 
İsviçre : 336, 655 
tşgodra: 586 
italya : 1, 2, 6, 9, 15, 18, 21, 26, 52, 64, 74, 83, 84, 

87,90,92, 100,101,103, 125, 139,140, 173-180, 
186, 188, 190, 194, 204, 217, 232, 238, 242, 243, 
245, 247-249, 256, 259, 271, 274, 277, 279, 286, 
292,316,334, 368, 371,375,376,383,406,423, 
474,475,477, 487,488,497, 542, 544, 559, 562, 
570, 581, 615, 648, 656, 660, 675, 677, 678, 680, 
683, 715, 716, 727, 756, 769, 792, 816 

İtalya Devleti : 357 
italya Frankı: 792 
İtalya Hükümeti : 221, 487 
italyan : 9, 13, 51, 55, 64, 78, 84, 90-92, 117, 150, 

214, 216, 218, 219, 221, 222, 229, 231, 233, 241, 
249, 251, 255, 259, 261. 406, 423, 544, 552, 559, 
582, 607, 693, 698, 798 

italyan Milleti : 487 
İtalyanca: 64, 292 
italyanlar : 25, 65, 67, 111, 175, 177, 187, 202, 203, 

239, 242, 243, 245, 319, 320, 364, 365, 416, 417, 
421, 422,430, 441, 473,488-490,497, 504, 525, 
542, 543, 546, 552, 558, 559, 608, 611, 615, 656, 
701, 727, 732, 739, 740, 753, 755-757, 816 

itibarı Millî Bankası : 425, 651 
İtilâf Devletleri (Anlaşma Devletleri, Düveli İtilâfiye, 

Düveli Mütelife) : 2, 5-7, 10, 11, 13-15, 21, 23, 
31-34,50, 53,64-67,79,82,83,86,97, 107, 109-
111, 115, 123, 125, 131, 133, 134, 138, 141, 142, 
145, 146, 150-154, 174, 175, 179, 187, 190, 194, 
198, 200, 202, 207, 217, 219, 220, 225, 227, 237, 
242, 261, 264, 268, 269, 271, 279, 282, 292,367, 
379, 380, 382-384,393,397,406, 407,410,417-
420, 423,425, 458, 465, 474-476, 526, 533, 566, 
581, 596, 604, 605, 613, 661, 670, 677, 682, 688, 

709, 720-722, 736, 765, 769, 771, 772, 776, 787, 
799, 800, 802, 808, 813 

İttihatçı: 749 
Ittihatı Terakki: 493 
tvan : 54 
İzmir : 1, 7, 9-11, 46, 52, 53, 62, 66-69, 77, 78, 86, 

92, 93, 95-97, 104, 106-117, 120, 121, 126, 136, 
137, 150, 152, 155, 158, 162, 165, 170, 173, 174, 
178, 180-190, 192-194, 199, 200, 209, 211, 215, 
216, 219, 222, 224, 225, 227, 234, 238, 259, 260, 
266, 268,315,337, 344,345,347,349,365,368, 
374,382,412,421,424,431,462,477,497, 503, 
515, 517, 539, 607, 610, 620, 670, 693,694,699, 
703, 706, 707, 738, 757, 769, 784, 791 

İzmit: 6, 13, 72, 127, 129, 132, 136, 137, 141, 142, 
145-147, 150, 151, 200, 201, 232, 241, 271, 700, 
769 

izmit Körfezi: 273 
izmit Şibihceziresi : 259, 260, 273 
İzzet (Miskizade): 358 
İzzet Bey (Tokat): 4, 79 

- J -

Japon : 91, 174, 562, 582, 676 
Japon Milleti : 676 
Japonlar: 72, 700 
Japonya : 1, 72, 87, 188, 190, 204, 498, 554, 586, 

595, 661, 675, 676, 769 
Japulba : 678 
Jorj Gating : 365 
Jüliyen Forbet: 755 
Justice : 407 

- K -

Ka'berşeyh Karyesi : 358 
Kabotaj : 661 
Kabotaj Hakkı: 421 
Kadıköy: 258, 274 
Kadri (Siirt, Bkz. Mehmet Kadri): 701, 766 
Kadri Bey (Diyarbekir): 179, 619, 620,773, 809 
Kafkas : 85, 455 
Kafkas Cumhuriyetleri : 1 
Kafkasya : 207, 249, 334, 392, 437 
Kalatünnecme : 533 
Kaledina Çiftliği: 274 
Kalikratye (Katari): 258, 274 
Kalimnos : 678 
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Kanada: 177,4% 
Kanunu Esasî (Bkz. Teşkilatı Esasiye Kanunu): 295, 

312,599, 605 
Kanunu Esasî Encümeni: 311 
Kanunu Medenî: 378 
Kanunu Ticaret: 657 
Kapitalist: 501 
Kapitülasyon : 87, 93, 330, 337, 362, 379, 425, 480, 

489, 533, 542, 551, 562, 565, 586,604, 607, 610, 
615,717 

Kapitülasyonlar : 17, 21, 22, 25, 88, 95, 104, 135, 
207, 286, 287,340,350,351,378,379,387,388, 
412,420,421, 431, 435,436,443,450,454,470, 
473,475,476,480,481,494, 501, 533,545, 546, 
554, 555, 558, 564, 570, 576, 603,606, 608, 609, 
611, 614,617, 648, 659, 678, 685,710,757, 758, 
776, 796, 803, 815 

Kapudağı: 87 
Karaağaç : 13, 24, 27, 32, 34, 220, 221, 225, 241, 

249, 256-259, 261, 272, 374,407,443,459,466-
468, 474, 501, 524, 566, 571, 575-577, 582-584, 
586, 587, 631, 633, 686, 695,697,705,711,714-
716, 722-724, 735,738, 743, 744, 751, 755, 770, 
776, 784, 786, 789, 802, 818, 819 

Karaağaç İstasyonu : 215, 216 
Karabekir Kâzım Paşa : 77, 807 
Karabiga: 273, 389 
Karaçatal Burnu : 389 
Karadağ : 332, 345 
Karadeniz (Bkz Bahri Siyah) : 72, 85, 92, 93, 206, 

211,371,379,389, 408,409,421,446,455, 562, 
673, 674, 676, 680, 734, 805, 816 

Karadeniz Boğazı: 86, 209, 253, 447,464, 562 
Karaağacı: 755 
Karakale : 579 
Karakoyunlular : 804 
Karamürsel : 358 
KaramUrt Nahiyesi : 359 
Karan ti Kilometrik : 649 
Karasinan (Karasapan): 258 
Karasinan Çiftliği : 274 
Karasu : 714 
Karayakub : 230 
Karesi (Bkz. Balıkesir): 670 
Kars: 1,99,334,775, 807 
Kars Muahedesi : 99 
Kars'ebliğ : 816 
Kartal : 396 
Kartaltepe : 600 

Kasaba: 424,791 
Kasım (Muş) : 812 
Kastamonu : 333, 510, 728, 740 
Kaş : 756 
Kaşaroz (Meis Adası) : 727 
Kavak: 674 
Kaymakam Sanı: 53 
Kayseri : 479, 781 
Kâzım Hüsnü (Konya): 427,440, 763, 809, 818 
Kâzım Paşa (Karesi, Millî Müdafaa Vekili): 3, 24, 

65, 66, 109, 513, 514, 523 
Kâzimiye: 816 
Kekbuze: 389 
Kemal (Masaracızade): 358 
Kenterburi : 98 
Kerkük : 342,343,448,460, 752, 787 
Keybiston: 189 
Kıbns : 334,414, 678, 704, 706 
Kıbns Adası: 729, 730, 739, 816 
Kılıç Ali Bey (Gaziantep) : 45, 183, 427, 440, 762, 

809, 818 
Kınalıada: 389 
Kırcalı: 332 
Kınm Muharebesi : 351 
Kırkkilise : 86, 226 
Kışağıh : 274 
Kızılhaç (Bkz. Salibi Ahmer): 11 
Kızılırmak : 520, 781, 790 
Kilikya : 52-54, 67, 297, 525, 600 
Kilikya İtilafnamesi : 180 
Kilis: 341,342, 701, 788, 805 
Kiryako : 478 
Kocaeli : 151, 158, 705 
Kocaeli Şibihceziresi : 151 
Kocatepe: 7 
Kod anca Karyesi : 358 
Kont Isforçiya: 100 
Kont Istrorog : 436,437 
Konya: 781 
Korfo : 730 
Korkuteli: 473 
Kostantin : 476, 757 
Kotsivil : 432 
Köstence : 26, 72, 544, 559 
Krafort: 798 
Kron : 415 
Kudüs: 351, 473, 795 
Kuleli : 257 
Kuleli Burgaz: 215,217, 272 
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Kum Mahallesi : 714 
Kumburnu: 273 
Kumkale : 259, 261 
Kuponman : 416 
Kuran'ı Kerim : 330, 353 
Kuseyr Nahiyesi : 359 
Kuseyr Tahtani Nahiyesi : 359 
Kuşadası : 739 
Kutülemare : 523 
Kuvayı Milliye : 163,481 
Kuvayi Milliye Teşkilatı : 703 
Küçük Antant (Bkz. Sırbistan): 551 
Küçük Asya (Bkz. Asyayı Suğra): 2 
Küçükçekmece : 389 
Kürdistan : 75, 524, 704, 738, 775, 787 
Kürt : 22, 338, 339, 343, 348, 354, 363, 364, 366, 

394, 460, 471, 524, 695,704-706, 721, 724, 726, 
786-788, 805-808 

Kürt Milleti : 807 
Kürt Mustafa: 807 
Kürtler : 33, 332, 339, 340,343, 363, 366, 394, 448, 

470, 471, 700, 705, 722, 726, 786, 787, 806-808, 
Kürtlük : 336, 354, 524, 577, 734, 807 
Kütahya: 110, 115, 117, 119, 121,294,586 
Kabe : 367 

- L -

Lahey : 263,431,620, 696 
Lahey Beynelmilel Adalet Heyeti : 613 
Lahey Mahkemei Âlisi : 791 
Laik : 606 
Lami (Saldızade) : 359 
Lapseki : 259-261, 273 
Latinler: 497 
Layipzik : 416 
Laz: 354 
La/istan : 75 
Lehistan : 210, 329, 330 
Lenin : 509 
Leros : 678 
Ligos : 678 
Limni : 86, 389, 678, 684, 770, 816 
Limni Adası : 675, 756 
Lisanî Akalliyetler: 410 
Lister: 226 
Liverpol Darülfünunu : 365 
Lombardiye : 423 
Londra : 1, 2, 34, 39, 40, 57, 64, 68, 87, 92, 94, 98, 

99, 111, 112, 114, 175-178, 220, 221, 229, 233, 
243, 286, 336, 399, 446, 456, 487, 497, 498, 719, 
722,737,791,801 

Londra Bankası: 694 
Londra Konferansı: 68, 103,319,329,397, 723,742 
Londra Muahedesi : 311,750, 755, 756 
Lord Balfor: 418 
Lord Cürzon (ingiltere Hariciye Nazırı, Bkz. Gürzon, 

Lord Gürzon) : 2, 20, 30, 52-54, 64, 126, 174, 
369-371, 376, 381, 383,442, 443, 448, 450, 451, 
460-462, 470-472, 474, 475, 479, 482, 485, 488-
490, 492, 497-499, 501, 570, 595, 600, 663, 683, 
685,699, 700,711,712,714 

Lord Derbi : 98 
Lord Gürzon (Bkz. Gürzon, Lord Cürzon) : 52-54, 

64, 72, 75, 83, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 135, 137, 
237,392,399, 406,407,409, 542, 559, 581, 745, 
750, 751, 753, 755, 780, 800-802, 807 

Lordlar Kamarası : 126, 462 
Loyd George (ingiliz Başvekili) : 15, 16, 64, 94, 97, 

99, 135, 137, 169, 178, 223, 278, 279, 281, 376, 
377,380,382, 383,446,456,462,476,478, 482, 
483, 632, 707, 744 

Lozan : 18, 20, 23, 26,27,32,35,292,307,311,317, 
329, 336, 368-370, 376, 378, 382, 383, 385, 386, 
392, 397, 401, 426, 427, 429,432, 442, 457, 458, 
460,463,469,471, 477,485,486,488,490, 492, 
493, 502, 509, 515, 518, 531, 538, 544, 559, 565, 
569-573, 578, 579, 588, 590, 594, 621, 632, 657, 
665, 684, 686-688, 691, 694, 710-713, 719, 727, 
739, 743, 746, 762, 763, 770, 771, 777, 795, 799, 
800,811,814,818 

Lozan Ahitnamesi (Lozan Barış Andlaşması, Lozan 
Muahedesi, Lozan Mukavelesi) : 35, 334, 336, 
816 

Lozan Konferansı: 17, 19,21,25,31,32,34,35, 283, 
302,368,372, 375,376,378,380,385,386, 393, 
396, 397,400, 406,442,454,456,460,465, 466, 
476, 477, 480, 484-486, 496, 500, 503, 507, 509, 
510, 514, 516, 522, 531, 535, 538, 540, 541, 544, 
550, 551, 558, 559, 562, 565, 579, 581, 624, 626, 
636, 680, 691, 698, 713, 714, 719, 743, 744, 746, 
767, 768, 772, 783, 785, 790, 799, 808, 815 

Lüleburgaz : 225, 226, 233 
Lütfı (Siverek, Bkz. Mustafa Lütfi): 142, 149 
Lütfi Bey (Amasya, Bkz. Ömer Lütfı Bey): 723 
Lütfı Bey (Diyarıbekir): 701 
Lütfı Bey (Malatya) : 3, 67, 80, 116, 117, 120, 132, 

140, 142, 143, 145, 147,462, 613, 703, 723 
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M. Berti : 93 
M. Herbetin : 100 
M. Jen : 184 
Macar: 562 
Macaristan : 675 
Macarlar : 552, 562, 563 
Macellan : 731 
Mahmut (Ergani): 810 
Mahmut Celal Bey (Saruhan, Bkz. Celal Bey): 2, 5, 

43-45, 47-49, 51, 53, 55-57, 72, 75, 83, 88, 762 
Mahmut Esat (İzmir): 140, 148, 165 
Mahmut Sait Bey (Muş) : 39, 80, 91, 102, 123, 277, 

278,285,323,328,812 
Mahmut Şevket (Sinop): 810 
Mahmut Şevket Paşa : 671 
Makamı Hilâfet: 335, 352, 653, 666, 730, 731, 817 
Makamı Sadaret: 160 
Makamı Saltanat: 299 
Makam Hilâfet: 380,447 
Makam Hilâfeti Islamiye : 380 
Makedonya : 203,334,354,355,363,408,468,479, 

540,593 
Makedonya Komitesi : 713 
Makedonyalılar Cemiyeti: 486 
Maknköyü : 396 
Malatya : 704 
Malen : 502 
Malî Kapitülasyonlar : 351, 378, 410, 488, 489, 555, 

798 
Maliye Komisyonu : 87, 793, 794 
Maliye Vekaleti : 67, 242,310, 323, 661 
Maliye Vekili : 57, 65, 67, 167, 242, 243, 246, 323, 

513, 515, 516, 518, 522, 526, 568, 569, 627, 633, 
639,647,701,792 

Malkara : 226 
Malta : 1 
Maltepe : 600 
Malî Kapitülasyon : 413 
Manastır: 393 
Manchester : 15, 278, 281, 798 
Manda : 379,458, 462, 475, 729 
Maraş:67,341,363,365,412 
Mardin : 341, 342,363, 788, 805 
Mardros : 478 
Mareşal Foş : 54, 85, 110, 111 
Mareşal Lione : 97 
Mark: 415,791,792 
Marka Diktavore : 98 

Marmara: 10,14,28,95,96,111,192,205,206,210, 
218, 265, 266, 271, 379, 380, 388-390, 409, 482, 
564, 571, 673, 696, 705, 734, 786 

Marmara Denizi : 86, 189, 199, 209, 219, 265, 408, 
447, 769 

Marsilya: 48 
Mayafaridin : 804 
Mazhar Bey (istanbul): 726, 799, 810 
Mazhar Müfit Bey (Hakkâri): 15, 184,191, 275,276, 

278, 279, 292,305, 368,427,440,446,448, 451, 
452,481,590, 591,767, 809 

Maziye Karyesi : 358 
Mazlum (Denizli): 809 
Mecelle: 430,441 
Meclisi Mebusan (Bkz. İstanbul Mebusan Meclisi, İs

tanbul Meclisi): 291,343,436,437, 502 
Mecûsî : 521 
Medinei Münevvere : 351,497 
Mehmed (Aliağazade): 359 
Mehmed (Müftü Esseyid): 360 
Mehmed (Tacir Oğullarından): 358 
Mehmed Cemil (Hacı Saidzade): 359 
Mehmed Durmuş : 358 
Mehmed Halil (Bahadır Oğullarından) : 358 
Mehmed Hasip B. (Maraş, Bkz. Hasip Bey) : 321, 

337,365, 540 
Mehmed İzzet (Yüzbaşı Mahmud Efendizade): 359 
Mehmed Şevki (İçel): 324 
Mehmed Tevfik (Yüzbaşı Ali Ağazade): 359 
Mehmed Vehbi Efendi (Konya, Bkz. Vehbi Efendi): 

19,336, 337 
Mehmed Zeki (Zekizade): 358 
Mehmet (izmir) : 810 
Mehmet Akif (Mersin) : 812 
Mehmet Ali (Saraçzade) : 359 
Mehmet Bey (Biga): 31,43, 116, 121, 165,575, 684, 

770, 809 
Mehmet Bey (Muş): 4 
Mehmet Emin (Erzincan, Bkz. Emin Bey) : 812 
Mehmet Emin Bey (Ergani, Bkz. Emin Bey) : 31, 

763,812,813,815 
Mehmet Hamdi (Ankara) : 810 
Mehmet Kadri Bey (Siirt, Bkz. Kadri Bey) : 31, 687, 

771,814 
Mehmet Nadir (İsparta) : 43, 812 
Mehmet Necati Bey (Lazistan, Bkz. Necati Bey): 20, 

31,362, 525, 764, 765, 783, 812, 814 
Mehmet Necip (Lazistan): 763 
Mehmet Nusret (Erzurum, Bkz. Nusret Efendi): 321, 

812,813 
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Mehmet Rifat (Tokat, Bkz. Rifat Bey) : 812 
Mehmet Ruşen (Gümüşhane): 810 
Mehmet Salih Efendi (Erzurum, Bkz. Salih Efendi): 

31,764 
Mehmet Sami (içel, Bkz. Sami Bey): 811 
Mehmet Şükrü (Gümüşhane): 809 
Mehmet Şükrü Bey (Karahisansahip, Bkz. Şükrü 

Bey) : 3, 18, 19, 34, 44, 68, 141, 147, 189, 285, 
295-298, 308, 310, 312,316, 319, 321-324, 326, 
327,331,340, 343,344,346,349,351,376,468, 
470,472,473, 476,491,513, 514, 526, 578, 597, 
621,624, 628, 631, 637,651,679,729,733,745, 
790, 792, 793, 796, 798,811, 813, 818, 820, 821 

Mehmet Tufan (Hakkâri): 810 
Meis Adası: 727 
Mekkei Mükerreme : 351 
Meletiyos : 468 
Memduh Nejdet (Şarkikarahisar): 763, 810, 818 
Mendeli: 816 
Meretiyos : 479 
Meriç : 10, 12, 14, 175, 176, 188, 214-219, 227, 237, 

249, 256, 257, 266, 271,272,370,371,374,466, 
467, 551, 561-563, 565, 566, 681, 712, 713, 744, 
769,786, 816 

Meriç Nehri : 28, 206, 225, 677 
Mersin : 52,421,478 
Merşeli: 806 
Mertekli : 274 
Meskene : 533 
Mestakarsu Nehri : 351 
Mesto : 714 
Mesut (Karahisanşarki): 810 
Meşrutiyet: 385, 778, 798, 807 
Meyis Adası : 678, 756 
Mezon Nötr : 411 
Mezopotamya: 85 
Mısır : 118, 347, 413, 444, 462, 473, 556, 678, 688, 

' 704, 706, 728, 738, 741, 752, 754, 785, 816 
Mısır Hükümeti : 118 
Mısırlılar: 460 
Midilli : 86, 356, 676, 684,756, 770, 816 
Midilli Adası: 334, 756 
Midya Türkleri : 339 
Milli İrade : 18 
Minorite: 407 
Miralay Mujen : 498,499 
Miralay Raultson : 807 
Misakı Millî : 4, 9, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 30, 33, 

45, 46, 48, 69, 77-80, 91-93, 103, 107, 129, 151, 
156, 158, 160, 161, 169, 171, 179, 181, 186, 190, 
205, 207, 210-212, 223, 225, 242-250, 254, 269, 
274, 275, 286, 287, 290, 291, 294,329,330,332, 
333,338,342,343,345,347,350, 352,353,355, 
357-360, 362, 364-366, 370, 374, 378-380, 390, 
391, 400, 401, 407-410, 443, 446, 448, 458, 459, 
461, 464-466, 470, 474, 483, 484,490, 498, 515, 
516, 518-520, 524, 526, 529, 533, 534, 545, 547, 
564, 566, 569, 572, 574-580, 582-586, 590, 5%, 
599, 601-604, 673, 680, 691-693, 700, 705, 706, 
708, 711, 714, 719-730, 733, 737, 738, 745, 747, 
750, 751, 754, 758, 762, 764-766, 768, 782, 784, 
793,811,813,814,816 

Mister Bilskton : 479 
Mister Çayld : 445,474,475 
Mister Tüel : 806 
Mithat (Mardin): 765, 813, 814, 817 
Mithat Paşa : 504 
Mondros: 77, 111,502,756 
Mondros Ateşkes Anlaşması (Bkz. Mondros Ahidna-

mesi, Mondros Mukavelenamesi, Mondros Müta-
rekenamesi, Mondros Mütarekesi): 3,30, 61, 73, 
110, 117, 148, 171,344,347,380,417, 627, 628, 
671,749,794 

Montegü : 54, 94, 113 
Montegü Hadisesi: 94 
Morning Post Gazetesi : 343 
Moskova : 182, 204, 223, 243, 485, 509 
Moskova Muahedesi (Muahedatı) : 207, 294, 379, 

390,463-464, 485,511,535 
Mösyö Con Kikirik : 482 
Mösyö Tüğare : 101 
Mösyö Vili : 650 
Mösyö Zinoviyef (Rus Çarlığı Hariciye Nazın): 446 
Mudanya : 12, 15, 189, 192, 200, 207, 213, 217, 218, 

220, 221, 223, 224, 225, 227-229, 232, 234, 246, 
254, 255, 260, 271, 274, 277, 281,397, 507, 532, 
575, 769 

Mudanya Askeri Anlaşması (Bkz. Mudanya Mukave-
lei Askeriyesi): 15 

Mudanya Ateşkes Anlaşması : 17, 34 
Mudanya Konferansı: 1, 7, 12-15,37, 198, 200-202, 

205, 207, 211, 213, 215, 216, 218, 220, 222, 223, 
225-228, 230, 231, 234-238, 240, 244, 245, 247, 
248, 250, 251, 255, 265-267, 270-272, 274, 275, 
277, 278,315,384,459,465,476, 501, 503, 507-
509, 532, 572, 723, 734, 735, 818 
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Mudanya Muahhedatı: 698 
Mudanya Mukavelei Askeriyesi (Bkz. Mudanya As

keri Anlaşması) : 217, 271, 274, 276, 278 
Mudanya Mukavelenamesi (Mukavelesi) : 277, 279, 

370-372, 380, 381, 384, 393, 398, 399, 476, 503, 
511-513, 521-523, 558, 634, 681, 698, 711 

Mudanya Mütarekesi: 474, 521, 739 
Muhammed : 511,731,749 
Muharrem Vehbi : 359 
Muhittin (Elaziz): 810 
Muhittin (Kars): 810 
Muhittin Baha Bey (Bursa) : 3, 45, 64, 65, 67, 110, 

115, 117, 121,427,439,440 
Muhtar Bey : 41,96, 101 
Munpuh: 795 
Murad: 358 
Murat Bey (Erzurum): 702 
Musa (Ali Mollazade): 359 
Musa Kâzım Efendi (Konya) : 123, 186, 192, 213, 

277,313, 386, 465, 544, 646, 663, 702, 809 
Musavva: 816 
Museviler: 411, 599 
Mustafa (Bakizade): 359 
Mustafa (Karamürsel zade) : 359 
Mustafa (Mazlumzade): 359 
Mustafa (Şamlızade): 359 
Mustafa Bey (Dersim): 165,300,493,494,706,810, 

812,815 
Mustafa Bey (Gümüşhane): 67 
Mustafa Bey (Karahisansahip): 491 
Mustafa Bey (Karahisanşarki) : 43, 505, 527-529, 

537, 548, 625, 637, 702, 768, 781, 812, 814 
Mustafa Bey (Kozan) : 20, 25, 136, 182, 263, 264, 

342, 354, 366, 393, 533, 603, 609, 653, 763, 818 
Mustafa Bey (Tokat): 185, 300, 325, 385, 426, 494, 

569, 629, 636, 755, 790 
Mustafa Durak Bey (Erzurum) : 13, 27, 31, 32, 150, 

174, 175, 180, 181, 191, 211, 240, 244, 247, 321, 
525, 571, 579, 580, 590, 603, 623, 683, 684, 743, 
760, 772-774, 776-782, 787 

Mustafa Efendi : 506 
Mustafa Efendi (Siirt): 168 
Mustafa Efendi (Sivas): 135 
Mustafa Efendi (Ş. Karahisar): 31 
Mustafa Fehmi (Bursa): 810 
Mustafa Hilmi (Niğde): 483 
Mustafa Kemal Bey (Ertuğrul) : 58, 107, 176, 177, 

514,810 
Mustafa Kemal Paşa (Başkumandan Paşa, Gazi Baş

kumandan, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Paşa, 
Mustafa Kemal): 6-8, 10-15, 24, 27, 32, 33, 82, 
89, 108, 123, 153, 154, 158-161, 163-166, 172, 
178, 187, 189, 192-194, 196, 200, 202, 203, 207, 
208, 210, 211, 213, 215, 217, 219-222, 224, 228, 
229, 231,232, 235,237, 239,240, 243, 246, 248-
250, 252-255, 257, 259-261, 264-272, 275, 294, 
296,305,315, 321,322,383,477,499, 500, 501, 
505, 581, 582, 585, 706, 708, 738, 767-769, 783, 
799-803, 819 

Mustafa Lütfı (Kozan): 427, 440 
Mustafa Lütfı Bey (Siverek, Bkz. Lütfı): 104 
Mustafa Necati (Sanman, Bkz. Necati Bey) : 427, 

440, 565, 591 
Mustafa Nureddin (Mısrizade): 359 
Mustafa Paşa: 816 
Mustafa Şevki (Hafızzade): 359 
Mustafa Taki Efendi (Sivas, Bkz. Taki): 7, 114, 120, 

133, 138, 142, 148, 719 
Mustafapaşa: 466 
Musul : 10, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32-34, 95, 181, 

191, 206, 210, 333, 342,343,374,382,383, 390, 
391,409,410,414, 425,426,448,449, 460, 461, 
464, 468,470,471,475, 482,485, 488, 489, 497-
499, 501-505, 521, 523-525, 531, 533, 535, 536, 
541, 542, 546, 552, 553, 555, 556, 558, 561-569, 
571, 575-579, 582-587, 631, 633, 683, 685-689, 
693, 695-698, 700, 701, 703-708, 711, 714-716, 
724-727, 734, 735, 738, 743-745, 747, 751-755, 
760, 761, 763-767, 770, 771, 774-776, 784, 786, 
787, 789, 800, 802-807, 809, 812, 813, 816, 818 

Muş : 153 
Muvazenei Maliye Encümeni : 41, 42, 310, 657 
Mübadelei Ahali Mukavelenamesi : 539 
Mücadelei Milliye : 286, 329, 792 
Mücahedei Milliye : 691 
Müdafaa! Hukuk Cemiyeti : 358 
Müdafaai Milliye Encümeni : 199, 520 
MUdafaai Milliye Vekaleti : 139, 323, 535 
Müdafaai Milliye Vekili : 65, 67, 167, 301, 504, 521, 

522,526 
Müfit Efendi (Kırşehir) : 8, 14, 19, 24, 25, 152, 160, 

164, 211, 239, 244, 247, 291,318,353,354, 515, 
516, 531, 534, 536, 613, 616, 617, 693, 702, 703, 
753, 757 

Münir Bey (Hukuk Müşaviri) : 187 
Müslüman : 52,64, 84, 126, 141, 146, 171, 234, 326, 

334, 342, 343, 353-355, 357, 366, 382, 411, 425, 
449,462,466, 467, 472,473,486, 521, 528, 596, 
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598, 599, 667, 697, 705, 713, 714, 729-731, 737, 
768, 788, 803 

Müslüman Alemi : 5% 
Müslümanlar : 65, 66, 78, 84, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 

127,128, 223, 235, 281,335,337,338,343,353-
355,366,367, 384,392,393,395,410,411,444, 
460, 516, 522, 586, 596, 598, 599, 601, 602, 666, 
667, 713, 724, 729, 731, 738, 741, 758, 805, 817 

Müslümanlık : 67, 74, 95, 105, 335, 356, 357, 460, 
708, 730, 740 

Müttefik Devletler (Düveli MUttefıkal) : 54, 126,127, 
132, 135, 141, 146, 170, 188-190, 198-201, 204, 
205, 218-220, 229, 234, 235, 237, 238, 243, 256-
258, 265, 267, 271, 272, 277, 279,363,369,374, 
382,383,390, 431, 445,447,496, 502, 503, 531, 
551, 580, 603, 652, 658, 659, 673, 681, 685, 695, 
722, 728, 760, 763, 769, 776,799, 816 

- N -

Naci (Haziz) : 809 
Nafıa Vekaleti : 657 
Nafıa Vekili : 797 
Naim Ef. (İçel) : 328 
Naki (Sivas) : 427 
Namık Kemal : 504 
Napolyon : 330, 517,734 
Nasruri : 805, 806 
Nasturiler : 805-807 
Nebil Efendi (Karahisarı Sahip) : 265,373,395, 482, 

583,748, 781 
Nebioğlu Hamdi Bey : 691 
Nebizade Hamdi Bey (Trabzon, Bkz. Hamdi Bey) : 

170, 201, 365, 397-399,450, 473,476, 556, 560, 
561 

Necati Bey (Erzurum, Bkz. Süleyman Necati) : 223, 
363 

Necati Bey (Lazistan, Bkz. Mehmet Necati Bey) : 4, 
22, 24, 25, 33, 80, 324, 325, 328, 336, 343, 348, 
373,381,395, 396, 400,401,410,494, 516, 639, 
690, 699, 702, 703, 749, 761, 803 

Necati Bey (Saruhan, Bkz. Mustafa Necati) : 429, 
493, 498, 592, 682 

Necib Arslan : 346 
Necib Usta : 359 
Necip (istanbul) : 527 
Necip Bey (Ertuğrul) : 20, 142, 148, 365, 484, 529, 

809 
Necip Bey (Mardin) : 20, 253, 285, 321, 325, 333, 

341, 342, 360, 363, 364, 382, 448,449, 451, 523, 
531, 591, 701, 739, 753, 766, 809, 815 

Necmeddin Bey (Siird) : 363, 577, 578, 810 
Necmi (Bekir Beyzade) : 359 
Neşet (Üsküdar) : 115, 306, 602, 603, 809 
Neşet Nazım Bey (Kangın) : 20, 285, 357, 364, 535, 

595, 615, 622, 772, 812, 820 
Nihat Reşat : 94, 114 
Niki Yıban Karyesi : 358 
Nizamnamei Dahili (Bkz. içtüzük) : 41, 324, 363, 

495, 530, 690, 733, 739, 778, 819, 820 
Nöyyi : 210 
Nöyyi Muahedesi : 90, 371 
Numan (Ertuğrul) : 527 
Numan (istanbul) : 115, 120, 809 
Nuri Bey (Bolu) : 643, 706, 809 
Nuri Hilmi Bey : 702 
Nusaybin: 341,342, 788 
Nusret Efendi (Erzurum, Bkz. Mehmet Nusret) : 25, 

89, 168, 169, 226, 239, 285, 291, 382, 457, 540, 
580, 688, 689, 734, 740, 807 

- O -

Obut Nacura : 816 
Okturva : 420 
Oniki Ada : 364, 552, 727, 756 
Ormiye : 806 
Ortadoks : 398 
Ortaköy : 467 
Osman : 358 
Osman Bey (Kayseri) : 43, 159, 168, 184, 185, 298, 

300,324,385,492, 503, 506, 543, 577, 598, 651, 
702, 721,728,732,738 

Osman Bey (Lazistan, Bkz. Osman Nuri Bey) : 19, 
27, 163, 168, 171, 182, 191, 292, 320, 335, 393, 
395, 412,419, 433, 570, 590, 670, 671, 702, 723, 
814 

Osman Fevzi Efendi (Erzincan, Bkz. Fevzi Efendi) : 
78 

Osman Kadri B. (Muş) : 461, 702, 810, 815 
Osman Nuri Bey (Bursa) : 132,466, 599, 809 
Osman Nuri Bey (Lazistan, Bkz. Osman Bey) : 191, 

279,483,810 
Osman Zade Hamdi (Ertuğrul) : 810 
Osman Zeki (Kayseri) : 811 
Osmanlı : 28, 32, 124, 214, 217, 279, 280, 334, 350, 

388,423,446, 510, 554, 640, 642, 646, 652, 654, 
657, 785, 797 

Osmanlı Bankası (Bkz. Bankı Osmani) : 425, 651, 
652, 656 
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Osmanlı Devleti (Bkz. Devleti Osmaniye) : 16, 362, 
640, 648, 650, 666 

Osmanlı Hükümeti (Bkz. Hükümeti Osmaniye): 377, 
656, 667, 785, 790, 796 

Osmanlı imparatorluğu : 28, 96, 140, 280, 340, 345-
347,361, 362, 414, 466, 553, 641, 643-646, 649, 
653,661,711,785,794,796 

Osmanlı Lirası: 791 
Osmanlılar: 376 
Ostan : 103 

- Ö -

Ömer Lütfı (Bakizade): 359 
Ömer Lütfı (Karahisan Sahip): 321,324,391 
Ömer Lütfı (Saruhan): 765, 812, 817 
Ömer Lütfı Bey (Amasya, Bkz. Lütfı Bey): 133-135, 

142, 147, 181,302,306,307,311,315, 384,599, 
612, 620,651,678,695,812 

Ömer Mümtaz Bey (Ankara): 437, 810 

- P -

Padişah : 1,4448, 87,309, 703 
Pake Kumpanyası : 48 
Palavidiz : 226 
Panama: 448 
Paris : 1, 2, 9, 39, 47, 50-54, 57, 61, 64, 72, 74, 75, 

80, 84, 92-94, 98-100, 102, 104, 123, 174-176, 
178, 186, 189-191, 200, 201, 204, 220-223, 229, 
232, 233, 237, 243, 258, 259, 264, 290,369,370, 
417,425,442, 456, 476,487,491,498, 535, 665, 
700, 791 

Paris Konferansı: 2, 5, 53,75,83,95, 176, 218, 219, 
227, 233, 234, 258, 329, 414 

Paris Sıhhi Mukavelenamesi : 609 
Parisienne : 757 
Pedima : 274 
Perye Bankası : 792, 797 
Petro : 478 
Petros Paşa: 805 
Peygamber : 67,367, 731 
Pilebisit: 330,407,415, 501 
Piyer Lermit: 477,478 
Podima: 258 
Polonya : 596, 600, 605 
Pombolt: 51 
Pompar (Fransız Murahhası) : 418, 450, 452, 474, 

475,481,498,544 

Portörler: 417, 419 
Portörler Sendikası: 417 
Pozan Bey (Urfa): 20, 33, 191, 363, 579, 605, 765, 

814, 817 
Prens Adaları : 389 
Protestan : 600 
Prusyalılar: 488 
Puankare : 2, 9, 10, 21, 24, 50-52, 54, 83, 84, 92-94, 

99-101, 103-105, 108, 174, 175, 186, 188, 189, 
193, 200,201, 227, 271,332,369,375,487,498-
502, 505, 519, 736, 769 

- R -

Ragıp (Gaziantep): 43 
Ragıp Bey (Amasya): 3, 51, 60, 530, 594, 670, 671, 

813 
Ragıp Bey (Kütahya) : 3, 18, 19, 59, 311, 312, 335, 

352,378,405,458, 514, 628, 809 
Rahmi : 358 
Rasih Efendi (Antalya) : 23, 29, 31, 385, 427, 440, 

444, 445, 449, 451, 471-473, 493, 507, 522, 523, 
546-548, 567, 575, 578, 579, 591, 602, 603, 609, 
610,613, 618, 620, 623, 666, 676, 701,702, 757, 
766, 767, 809, 815 

Rasim (Cebelibereket): 810 
Rasim (Sivas): 810, 818 
Rasim (Vehbizade): 358 
Rauf Bey (Sivas, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Bkz. 

Rauf Bey) : 7-11, 13, 14, 17, 18, 20-31, 34, 82, 
83, 125, 131, 151, 152, 154-157, 160, 165, 166, 
168,186,188, 193, 196, 224, 225, 236, 261, 263-
265, 309, 323, 326, 357, 366, 368, 369, 371-376, 
378-385, 396, 406, 444-458, 460-465, 468-470, 
473,474, 475, 477, 479, 507, 515, 517-521, 525-
527, 538, 539, 550, 586, 621, 623, 624, 632, 637, 
679, 711, 716, 719, 721, 724, 750-753, 758, 774, 
777-779, 782, 789, 790, 818 

Ravandız : 482 
Rayan:94, 95,430,441 
Rayet: 482 
Rayihbank : 417,425 
Rayiştebank: 650 
Recai Bey (Trabzon): 427,440, 671 
Recai Hafız (Trabzon): 810 
Recep (Katibi Umumi): 440, 441 
Recep Bey: 172 
Refet Paşa : 215, 383-385, 398, 399, 736, 789, 790 
Refik Bey (Konya) : 14, 15, 23, 27, 164, 184, 211, 
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245, 246, 275, 335, 342, 344, 349, 390, 392, 399, 
402, 403, 405, 429, 445, 450-452, 455, 458, 463, 
468,469,477, 482,493,494, 503, 549, 569, 570, 
576, 626, 663, 686, 691, 699, 702,710,716, 725, 
726, 733, 735, 749, 766, 770, 772, 799 

Refik Şevket Bey (Saruhan) : 23, 34, 433-435, 439, 
451,457,458,762,809,818 

Reisicumhur: 305, 306 
Reji: 407, 7% 
Remzi (İsparta): 43, 812 
Ren : 562 
Resiiphani : 533 
Resmo : 352 
Resul (Bitlis): 810, 815 
Reşadiye : 389 
Reşadiye Diretnotu : 455 
Reşat Bey (Saruhan) : 27, 29, 31, 34, 41, 42, 427, 

440, 591, 690, 701, 703, 762, 766, 809, 818-821 
Reşat Hikmet Bey : 98 
Reşat Nihad : 305 
Reşit Ağa (Malatya): 162 
Reşit Sait Bey : 94 
Reyhaniye : 358, 360 
Rıza (Kırşehir): 810 
Rıza (Yozgat): 810 
Rıza Nur Bey (Sinop, Sıhhiye Vekili): 3, 9-11, 18, 

19, 27, 58, 60-62, 88, 108, 116, 117, 157, 165, 
172, 174-183, 187-191, 193-196, 292, 305, 323, 
324, 326, 327, 390, 410, 595-606, 608-623, 626, 
627, 630, 631, 633, 636, 658, 707, 721, 757-760, 
788, 789, 815, 820 

Rıza Paşa: 510 
Rifat (Hacıbeyzade): 358 
Rifat Bey (Kayseri, Adliye Vekili) : 22, 119, 367, 

431-433,435, 702, 703 
Rifat Bey (Tokat, Bkz. Mehmet Rifat): 167, 702 
Rifat Mustafa: 358 
Rize: 412 
Rodos : 473, 678, 757 
Roma : 1, 39, 40, 57, 139, 237, 243,473, 789 
Romanya : 92, 158, 173, 177, 188, 204, 209, 236, 

332, 334,370, 379, 486, 562, 563, 597, 599, 600, 
605, 643, 672, 675, 676, 705, 769, 796 

Romanya Hükümeti : 486, 559, 792 
Romanya Konferansı : 562 
Romanyalılar: 563 
Romenler: 700 
Ruhr: 487, 562 
Rum : 52, 78, 93, 96, 99, 194, 195, 207, 224, 363, 

365, 392, 3%, 403, 404, 411, 479,497, 600, 605, 
804 

Rum Selçukileri : 804 
Rumbold (Bkz. Horas Rumbold): 91, 92 
Rumeli: 260,347,384,389,390,396,443,465,479, 

504, 505, 563 
Rumlar: 22,66,68,77, 171,249,365,382,388,393, 

396,403,410,411,419,445,479, 563, 597, 599, 
600, 603, 667, 721, 729, 737, 789 

Rus : 174, 181, 330, 437, 446, 463, 464, 509, 511-
512, 561, 673 

Rus Hükümeti (Bkz. Rusya Hükümeti, Sovyet Hükü
meti) : 511 

Rus Milleti : 463,511 
Ruslar : 183, 190, 191, 204, 207, 213,344,380, 390, 

408,460, 509, 511, 512, 552, 564, 673, 682 
Rusya: 28,72,95, 100, 157, 174, 181-183, 190, 198, 

203, 204, 206-209, 211,212, 286, 351, 379, 392, 
598, 675, 732 

Rusya Hükümeti (Bkz. Rus Hükümeti, Sovyet Hükü
meti) : 73, 513 

Rüştü (Maraş): 810 

- S -

Sabaları : 226 
Sabit (Kayseri): 809 
Sabit Efendi : 349 
Sadaret: 161 
Sadık (Müftüzade) : 358 
Sadık Bey (Bursalı): 539 
Sadık Bey (Kırşehir): 168, 809 
Sadrazam : 1 
Sadullah (Bitlis): 815 
Safa Bey (Mersin, Bkz. İsmail Safa Bey): 8, 164 
Sahreyin : 533 
Saip Bey (Urfa, Bkz. Ali Saip): 390, 393, 752 
Sait (Kangın): 810 
Sait (Mardin): 813 
Sakarya : 337, 338, 524, 526, 628, 631, 706, 707, 

773, 781, 790 
Sakarya Harbi (Muharebesi) : 295, 520, 535, 733, 

759,780 
Sakarya Zaferi : 1 
Sakcagözü Höyüğü : 365 
Sakız Adası : 334, 676, 684, 756, 770, 816 
Salahaddin (Bakizade): 359 
Salahattin (Canik): 812 
Salahattin Bey (Mersin) : 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 
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19, 27, 34, 39, 42, 49, 57, 59, 65, 68, 73, 80, 81, 
90, 106, 108, 112, 114, 117, 118, 155, 160, 161, 
165, 167-170, 182, 185, 190, 191, 199-201, 204, 
208-212, 223, 224, 235-237, 251-254, 264, 285, 
293-296, 301, 302, 316, 318-321, 325, 334, 335, 
379, 380, 389, 394, 395,403, 413,419,426-428, 
432, 434,438, 439, 442,450,452, 453,457-459, 
467,471,487, 506, 514, 523, 529, 530, 551, 572, 
575, 576, 585, 586, 590, 592-594, 600, 603, 604, 
610, 611, 614, 615, 622, 629,636,641,643, 646, 
652,653, 657, 660, 662, 665,666, 668,669, 671, 
689, 693,702, 710,711,723,728, 730,736, 737, 
752-754, 805, 808, 818-820 

Salibi Ahmer (Bkz. Kızılhaç): 126, 195-197, 611 
Salih (Siird): 324 
Salih Efendi : 368,439,492 
Salih Efendi (Erzurum, Bkz. Mehmet Salih Efendi): 

1, 2,40,41, 56,78, 136, 298,300,324,327,379, 
384,471,488,493, 504, 505, 511,512, 514, 516, 
517, 526, 529, 533, 535, 537,539, 633,692, 702, 
743 

Salip: 475 
Saltanat: 247, 295, 296,767, 768 
Sami Bey (İçel, Bkz. Mehmet Sami): 311,312, 321, 

550, 669, 761 
Sami Irka: 804 
Samih Azmi Bey (Masaracızade): 358 
Samsun: 421,447, 772, 797 
San'a: 649 
Saray : 226 
Sarı Mehmed (Garbizade): 360 
Saro : 77 
Sarozburnu : 274 
Saruhan : 767 
Sebte Boğazı :731 
Selanik : 375, 393, 648, 649, 713,735, 786, 789 
Selanik Limanı: 486 
Selim : 775 
Selmanpak : 533 
Semadirek (Semendirek): 86, 674, 816 
Sen Jermen Muahedesi (Mukavelesi): 90, 354, 578, 

668,794, 795 
Sen Sinot Meclisi : 411 
Sencar: 804 
Senceli : 816 
Serez: 393 
Serseri Nizamnamesi : 452 
Server (Ardahan): 812 
Server Bey : 437 

Sevr : 21, 210, 247, 337, 339, 343, 476, 562, 595, 
611,762,765,787,814 

Sevr Ahitnamesi (Bkz. Sevr Muahedesi) : 89, 287, 
331,333,334,354,365,461,670, 688,703, 722, 
727,728, 740 

Sevr Muahedesi (Bkz. Sevr Ahitnamesi): 45, 54, 56, 
68, 86, 87, 90, 94, 100, 135, 206, 247, 329, 336, 
391,395,396,476,497, 545, 595, 615, 739, 740, 
757,795, 796, 806 

Seyfı (Kütahya): 809 
Seyit Mahmut: 806 
Seyit Taha: 806, 807 
Seymenli: 466,467 
Seyyit Emir Ali: 98 
Sıddık (Çorum): 122,427, 440, 809 
Sıhhiye Vekaleti: 326 
Sıhhiye Vekili: 166 
Sıhhî Kapitülasyon : 606, 607 
Sırbistan (Bkz. Küçük Antant) : 21, 173, 176, 177, 

332,345,375, 408,444,486, 551, 599, 600, 602, 
605, 675, 712, 713, 758, 796 

Sırbistan Hükümeti : 486 
Sırp : 173, 188, 190,370,371, 598, 769 
Sırplar : 371,407,408, 552, 563, 598, 700,712,713, 

735,786 
Sırplılar: 176 
Sırrı (Ergani): 141, 148,321, 766, 817 
Sırrı (Siverek): 765, 810, 814, 817 
Sim Bey : 532, 750 
Sim Bey (İzmit): 19, 23, 24, 27,30,31,33,34, 212, 

304-306, 320, 331-337, 344, 400, 402, 404, 428, 
436, 437, 458464, 477, 506-513, 535, 536, 567, 
572, 579, 582, 583, 596, 600-603, 609, 626, 630, 
634, 663, 664, 681, 682, 701, 702, 712, 718-733, 
735-742, 758, 766, 781, 788-790, 808, 812-814, 
820,821 

Sıtkı Bey (Malatya) : 17, 285, 625, 626, 629, 631, 
637, 640, 644, 703 

Silifke : 729 
Simko: 806, 807 
Sinekli: 258, 274 
Sisam: 676, 684, 770, 816 
Sivas : 708, 754, 781, 806, 807 
Siverek: 440 
Sivilingrat: 214,217, 272 
Sivrihisar: 4, 162 
Skorca: 769 
Sloven: 551, 769 
Sofulu Kazası: 467 
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Sofya: 100, 237 
Soğluma: 274 
Soma: 649 
Sosyalist: 488 
Sosyalistler: 487 
Sovyet Hükümeti (Bkz. Rus Hükümeti, Rusya Hükü

meti) : 463, 464, 485 
Söke : 139, 140, 145 
Startıma: 737 
Subhi (Küçük Osmanzade): 359 
Sudan : 678, 816 
Suğluk : 258 
Sultan Hamit (Bkz. Abdülhamid, Abdülhamid Han): 

778 
Sultan Mahmut: 807 
Sultan Mehmet Sadis : 43, 47 
Sultan Osman : 389 
Sultan Osman Diretnotu : 455, 588 
Sultan Reşat: 778 
Suriye : 22, 33, 297, 332, 335, 342, 343, 345, 346, 

347,354,391, 392, 410,414,415,421,424, 444, 
449,474,489, 498, 534, 553, 556, 561, 565, 567, 
579, 644, 649, 665, 677, 683, 685,701,708, 724, 
728, 738, 749, 753, 794, 795, 813, 814 

Suriye Itilafnamesi (Mukavelenamesi) : 463, 677, 
753 

Suriyeliler: 345 
Suruç : 341 
Süleyman (İzmir) : 809 
Süleyman Bey (Canik): 147, 167, 168, 285,320,324, 

811 
Süleyman Fehmi (İlhami Oğullarından): 358 
Süleyman Necati Bey (Erzurum, Bkz. Necati Bey) : 

18, 19, 165, 168, 285, 319, 321, 338, 348, 590, 
812 

Süleyman Sırrı Bey (Yozgat): 3, 18,20,63,142, 147, 
293, 319,321, 334, 356,357,367,368, 386, 416, 
425,426,440, 445, 465,485,496, 507, 529, 544, 
550, 561, 565, 584, 604, 605, 612, 624, 638, 665, 
667, 702, 810 

Suleymaniye : 342, 343, 393, 448, 449, 704, 752, 
787, 806 

Sünusî: 488 
Sünusiler: 488 
Süreyya (Bakizade): 359 
Süreyya Sami Bey : 584 
Süryanî : 396, 805 
Süveyş : 421 
Süveyş Kanalı: 741,817 

- Ş -

Şahin bey (Gaziantep): 20, 366 
Şakir (Ankara): 810 
Şam: 731, 805 
Şamandıra: 675 
Şanze (Bkz. Şanzer): 50, 51 
Şanzelize : 64 
Şanzer (Bkz. Şanze): 83, 84, 100, 101 
Şark Meselesi : 683 
Şarkî Trakya: 220,261,266,269,272-274,277,354, 

362,370, 371,398,498, 527, 681, 691, 737, 738 
Şarkî Anadolu (Bkz. Anadolui Şarkî): 344, 525 
Şarlo: 358 
Şattülarab : 346, 795 
Şemdinan : 805 
Şemsettin (Ankara): 120, 810 
Şeref Bey (Edirne): 5,7, 13, 14,30,89,90, 112, 114, 

115, 120, 131-133, 141, 143, 145, 148, 172, 225-
227, 248, 584, 589, 701, 702, 711-714, 716, 721, 
735,749 

Şerfe Karyesi : 358 
Şerif Hüseyin : 497 
Seriye Vekili: 419 
Şevket (Beyazıt): 121, 740, 806, 812 
Şevki Bey (İçel): 378, 382, 452 
Şeyh Fikri (Genç): 810 
Şeyh Mahmut: 393 
Şeyh Servet Efendi (Bursa) : 4, 80, 683, 702, 762, 

810,818 
Şile : 230, 239, 259, 260, 273, 389, 600 
Şükrü : 359 
Şükrü (Canik): 141, 168, 812, 813 
Şükrü Bey (Bolu) : 43, 62, 117, 118, 224, 275, 487, 

518, 614, 619, 623, 656, 658, 690, 741, 801, 809, 
814 

Şükrü Bey (Karahisarısahip, Bkz. Mehmet Şükrü 
Bey): 62, 146, 644, 702, 731, 819 

- T -

Tahir (İsparta, Bkz. Hacı Tahir Efendi): 324, 812 
Tahir Bey (Adliye Vekaleti Müsteşarı): 430, 441 
Tahsin (Maraş): 128, 809 
Tahsin Bey: 13, 251,313 
Tahsin Bey (Aydın) : 20, 43, 44, 53, 55, 181, 182, 

189, 190, 212, 224, 236, 237, 269,363 
Tahsin Bey (Erzurum): 244 
Tahsin Bey (İzmir): 31, 110, 163, 168, 190,427-429, 
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440, 519, 527, 656, 664, 667, 685, 703, 719, 755, 
770, 773, 805, 815 

Taki (Sivas, Bkz. Mustafa Taki Efendi): 440, 810 
Tan : 100, 754 
Tanin : 457, 542 
Tanzimat: 351, 352 
Tarblusgarp : 488 
Tarife Kanunu : 420 

Taşoz: 816 
Tavsent: 523,749 
Tavşan Adası: 674 
Tayfur Ata Bey : 357,359, 360 
Tekfurdağı: 6, 226, 389 
Tekirdağ : 233 
Terkos : 260 
Tesalya: 345,354 
Teşkilatı Esasiye Kanunu (Bkz. Kanuni Esasi) : 60, 

96, 156, 165, 291, 295, 298, 300, 312, 313, 320, 
367, 579, 580, 637, 689, 710, 767, 768, 779 

Tetkiki Hesabat Komisyonu : 306 
Tevfik Efendi (Kangın): 122, 144 
Tevfık Paşa (Sadrazam): 1, 44-48 
Tevfik Rüştü Bey (Menteşe) : 1, 3, 5, 8, 12-14, 17, 

18,30, 31,33,40-42, 63, 70, 72, 73, 88, 93, 118, 
156, 160, 165, 171, 184, 201, 203,206, 208, 211, 
223-225, 227, 237, 243, 262, 263, 265, 266, 287, 
288, 302,307, 643, 646, 647, 652, 655-657, 661, 
664, 699, 702, 743-746, 748, 762, 809, 818 

Ticaret Mukavelesi (Aneks): 658 
Tirbuna Gazetesi : 176 
Topçuk : 258 
Toros Silsilesi : 787 
Trablus : 413, 615 
Trablusgarp : 727, 739, 757 
Trablusgarp Harbi : 73, 816 
Trablusnaip : 740 
Trabzon : 330, 384, 421, 467, 807 
Trakya : 3, 4, 7, 10, 12-14, 21, 28, 33, 62, 67, 68, 71, 

75,80, 85,87, 93,94, 98, 104, 106, 107, 111-113, 
118, 126, 127, 133-136, 152, 160, 169-171, 175, 
176, 179, 180, 188, 192, 194, 195, 199, 200, 202, 
203, 205, 207-211, 214-222, 224, 226, 227-229, 
231-238, 241, 242, 244, 245, 247, 249, 250, 252, 
255-259, 261, 262, 264-269, 271-274, 353, 354, 
365,370, 371, 374,378,380, 392,407,408, 413, 
447,466,467,471,481,483,486, 504, 513, 521, 
522, 527, 528, 532, 541, 546, 552, 557, 558, 561-
563, 569, 676, 677, 681, 696,703, 704, 707, 714, 
716, 734, 749, 752, 755, 768, 778, 811,816 

Trakya Müslümanları : 601 
Transilvanya: 520 
Trikopis : 227 
Tuna: 173,379,389 
Tuna Vilayeti : 504 
Tunalı Hilmi Bey (Bolu, Bkz. Hilmi Bey): 1, 14, 19, 

22,40,42, 78, 114, 164, 166, 190, 224, 234, 235, 
268, 281,300, 306, 324-326, 343, 344, 349, 351, 
361,371,381, 382, 389,390,405,421,442, 448, 
452,459, 462, 477, 509, 529, 567, 586, 597, 605, 
685, 686, 697, 698, 712, 723, 744, 761, 790 

Tunca: 371 
Tunus : 473, 724 
Turanı : 339 
Türk : 1, 11, 13, 15, 19, 24, 26, 28,35, 51, 53, 64, 67, 

84-86, 92, 94-98, 104, 126, 127, 138, 141, 146, 
169, 175, 177, 178, 189, 193, 194, 205, 208, 209, 
213, 214, 216-218, 226, 230, 234, 236, 237, 241, 
248, 249, 251, 256, 257, 265, 271-273, 279, 281, 
286, 329, 331-334, 338-340, 342-345, 350, 354, 
358, 360, 363, 364, 366-368, 372-374, 385, 388, 
394-396, 411-413, 416, 421, 423, 425, 433, 445, 
446, 448, 449, 454, 457, 460, 466, 467, 471-474, 
476, 478,480, 489, 497, 501, 502, 511, 514, 524, 
531, 533, 539, 543-545, 554, 566, 586, 597, 599, 
604-608, 610, 611, 620, 635, 652, 654, 666, 675, 
677, 678, 687-689, 694, 695, 697, 704, 706, 712-
714, 716, 717, 724, 730, 734, 769, 780, 787, 788, 
797, 804, 805, 807, 808, 815, 816 

Türk Altın Lirası : 660,661 
Türk Bayrağı: 421 
Türk Halkı: 228, 229 
Türk Hükümeti : 87, 247, 353, 444, 539, 599, 605, 

609,610, 620, 654,713, 798 
Türk Kağıdı: 661, 694 
Türk Kağıt Parası : 660 
Türk Lirası : 607 
Türk Milleti : 15, 84, 103, 194, 207, 225, 234, 329, 

345, 352, 353, 361, 368, 372, 379, 445, 451, 480, 
483, 502, 504, 520, 531, 540, 593, 667 

Türk Ordusu : 87, 100, 107, 209, 278, 340, 551, 635 
Türk Ortodoksları : 605 
Türk-Yunan Savaşı : 1 
Türkçe : 25, 73, 97, 209, 373, 417, 571, 606, 677, 

724, 744, 780, 782 
Türkiye : 4, 9, 10, 14, 16, 21, 28, 30, 47, 52-54, 73, 

74, 76-78, 84-88, 94, 97, 99, 105, 116, 117, 119, 
123, 126, 127, 129, 131, 136, 173, 175, 176, 179, 
180, 183, 184, 188, 189, 194, 198, 199, 205-207, 
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209, 210, 214, 218, 227-229, 234, 237, 243, 250, 
259, 260, 262, 269, 271, 272, 286-289, 292, 314, 
330, 338-341, 343, 345, 347-349, 351, 353, 356, 
357, 360,361, 363, 366,371, 372, 374-377,379, 
382, 383, 385, 387, 389,394, 396, 406, 409-416, 
418,419, 421, 422, 442-446, 448, 449, 454, 461, 
464,465,467,470, 471,473,474,480,489, 500, 
502, 516, 517, 524, 531, 539, 542, 547, 553, 556, 
558, 559, 566, 578, 582, 593, 596, 598, 599, 600, 
604-606, 611-614, 620, 640-648, 650-652, 654, 
655, 659, 661, 666-668, 673-678, 684, 688, 689, 
691, 694, 695, 708, 711-713, 715-717, 724, 728, 
730, 732, 735, 744, 745, 751, 755, 758, 767-770, 
775, 785-787, 794, 798, 808, 811, 816, 817 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ankara Büyük Millet 
Meclisi, B. M. Meclisi, Büyük Millet Meclisi, 
Meclis, Meclisi Âli, Meclisi Âliyi Millî, Meclisi 
Millî, Millet Meclisi, TBMM, Yüce Meclis): 1-6, 
8-15, 17-20, 22-25, 27, 29-35, 39-44, 46-48, 50, 
51, 53, 55-61, 63, 64, 66, 69, 72-78, 80, 82, 88, 
89, 91, 95, 97, 98, 100-105, 107, 108, 116, 117, 
119, 124, 125, 128, 129, 132, 134, 137, 139, 140, 
143-145, 147, 151-174, 180-185, 187, 188, 190, 
192, 193, 1%, 198, 200-203, 206, 209, 210, 216, 
224-228, 234, 237, 238, 240, 242, 243, 246-248, 
250, 251, 253-256, 260, 262, 265, 267, 269-271, 
274, 275, 277-280, 282, 285-327, 329-331, 336, 
339, 341, 344, 346, 347, 350, 351, 353-355, 357, 
359, 361-363, 365, 366, 368, 372-374, 379, 382, 
385,391,394, 395,397,400,401,403,407,422, 
426-429, 431, 433, 434, 436-439, 441, 458, 461, 
463,466,467,469,472,473,475,482,484,492-
495, 497-503, 505, 506, 511, 512, 514-517, 519-
522, 524, 526, 532, 534, 535, 538, 540, 546-551, 
554, 555, 559, 560, 562, 564, 568, 569, 571, 573, 
576, 579, 580, 584, 587, 588, 590-592, 594, 595, 
605, 608, 610, 613, 617, 618, 620, 621, 624, 627, 
628, 631,632, 634,636 -638, 644, 647,651, 669, 
677, 679, 681-688, 690-692, 699, 701-703, 705, 
708-712, 714, 716-719, 721-723, 726, 730-733, 
741, 743-746, 751, 752, 754, 761,762, 764, 766-
768, 770-772, 777-781, 784, 785, 789, 790, 802, 
803,808,811,812,814,820 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (Ankara 
Hük. Ankara M.M. Hük. Ank. T.B.M. Mec. Hük., 
B.M.Mec. Hük., B. Mil. Mee. Hük. B.M.M. Hük. 
T.B.M.Mec. Hük. TBMM Hük. Türkiye 
B.M.Meclisi Hükümeti): 4,10,14, 15,20,34,35, 
46,48,50,55,66,81,83,110,111,113,124,126, 

127, 132, 157, 161, 171, 174, 189, 194, 198, 199, 
206, 207, 209, 213, 214, 217, 219, 220, 227, 230, 
232, 235, 237, 247, 249, 250, 255-258, 265, 266, 
271-274, 277-280, 289, 290, 292, 296, 297, 345, 
347,355,362, 368,466,476,485,486, 523, 646, 
647, 685,712,769 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mahakimi : 620 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi (Ankara Büyük 

Millet Meclisi Reisi, Büyük Millet Meclisi Reisi, 
Meclis Başkam, Meclis Reisi, T.B.M.M. Reisi) : 
10, 18, 145, 178, 193 , 202, 248, 296, 299, 301, 
360, 769 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti (Ankara Bü
yük Millet Meclisi Riyaseti, Büyük Millet Mecli
si Riyaseti, Makamı Riyaset, Riyaset, Riyaset 
Makamı, T.B.M. Meclisi Riyaseti, T.B.M.M. Ri
yaset Mak.) : 44, 82, 115, 121, 125, 132, 145, 
147, 172, 192-195, 197, 201, 301, 307, 323, 325, 
327,350,358, 364,392,403,405,426,471, 495, 
506, 589,702,767, 821) 

Türkiye Devleti : 280, 315, 336, 346-349, 351, 455, 
711,743,814 

Türkiye Hükümeti : 81, 94, 105, 324, 351, 353, 454, 
458, 513, 647, 650, 730 

Türkiye Milleti : 115, 121, 349,378 
Türkiye Orduları Başkumandanlığı: 227 
Türkiye Ordusu : 81 
Türkler: 21,23,33,40,41, 53,54,64,66,74,77,87, 

88, 93, 102, 113, 169, 177, 180, 201, 208, 226, 
235, 242, 245, 247, 250, 251, 279, 288,339, 340, 
343, 345, 348, 349, 351, 353-356, 361, 363, 366, 
373,380,382, 383,388,390,394,3%, 402,408, 
413, 417, 418, 433, 445, 446, 448, 449, 453, 456, 
458, 468, 471-473, 478, 479, 491, 516, 517, 554, 
557-559, 563, 598, 606, 608, 650, 673, 700, 705, 
714, 721, 722, 730, 756, 773, 775, 782, 785-787, 
803-805 

Türklük : 336,353,400, 524, 577, 734 

- U -

Ukrayna : 199, 207, 209, 212,379,463 
Umadiye : 806 
Urfa : 67, 363, 701, 788 
Ustruma: 714 
Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu : 717 
Usulü Muhakeme Kanunu : 432 
Uşak: 115, 119 
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Uşi (Ouchy) Muahedenamesi : 364, 739, 740, 756, 
757 

- Ü -

Üçtepe Karyesi : 358 
Ümmeti Muhammed : 460 
Ürdün : 794 
Üsküdar : 120, 159, 179, 291 
Üsküdar Paşa : 805 

- V -

Vahdettin (Vahideddin) : 1, 346, 778 
Van : 101, 339, 365, 366, 533, 597, 600, 701, 805, 

806, 807 
Vasıf Bey (Sivas) : 8,33,58, 128,153,183,285,320, 

324,810,811,815 
Vaşington : 389 
Vaşington Konferansı : 389 
Vehbi (Selamizade) : 359 
Vehbi Bey : 111 
Vehbi Bey (Bitlis) : 51, 163, 166, 702 
Vehbi Bey (Karesi, Maarif Vekili) : 3, 41, 63, 184, 

323 
Vehbi Bey (Niğde) : 427, 440,484 
Vehbi Efendi (Konya, Bkz. Mehmed Vehbi Efendi) : 

14, 150, 160, 173, 201, 263, 310, 323, 337, 345, 
347,366 

Veli Bey : 618, 699, 700 
Veli Bey (Veliyüddin, Burdur) : 6, 7, 19, 106, 107, 

114, 119, 128, 134, 144, 166,212,323,328 
Venedik : 10, 188, 199, 372, 769 
Venizelos : 96, 370, 371, 390, 410, 419, 445, 456, 

5%, 597, 615, 756, 757 
Versay : 90, 94, 100, 105 
Versay Konferansı : 456 
Versay Muahedesi : 346, 486,487, 647, 795 
Vilayau Sirte : 525 
Viyana : 124, 340, 794 
Vize : 226 

— W — 

Wilson : 377, 380,382,456 
Wilson Prensipleri : 354, 475 

- Y -
Y. Nadi (Bursa) : 810 

Yabanabad : 772 
Yahudi : 597 
Yahudiler : 473,497, 5%, 599, 603, 605 
Yahya Galip Bey (Kırşehir): 3, 8, 14, 25, 42, 43,48, 

61, 154, 159, 164, 167, 184, 185, 251, 275, 287, 
296, 299,369,371-373, 382, 505, 506, 514, 515, 
519, 529, 530, 568, 572, 577, 584,618, 630, 634, 
636, 641, 642, 665, 699, 701-704, 708, 710, 810 

Yaku: 730 
Yakublu : 230, 239, 259 
Yarımca : 230, 238, 259 
Yasin Bey (Gaziantep) : 13, 19, 20, 185, 228, 243, 

268,307,308, 310, 319,322,325,341,343, 344, 
349-351, 357, 360-362, 366, 374, 406, 433, 524, 
525, 527, 529, 534 

Yavuz : 389,446,455 
Yavuz Sultan Selim : 446 
Yemen : 426,457,728, 758, 7%, 817 
Yenice: 258, 274 
Yeniçeriler: 805 
Yenigün : 298,356, 383 
Yeniköy: 258 
Yenizeland : 177,496 
Yıldız Hükümdarı: 281 
Yıldız Sarayı: 281 
Yimmi : 674 
Yozgat: 754 
Yugoslav : 247 
Yugoslavya : 173, 174, 177, 204, 209, 236,375, 562, 

563 
Yunan : 1,2,15,46,51,53,54,62,66-72,77,80, 84-

86, 89, 98, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 117, 
118, 126, 127, 133, 139, 151, 152, 171, 174, 176, 
179, 189, 190, 194-1%, 200, 203, 213-215, 217-
220, 223, 224, 226, 227, 234, 235, 237-239, 241, 
244, 247, 248, 251, 255-257, 259, 261, 265-268, 
271-273, 338, 348, 349, 352, 354-356, 363, 370, 
375, 383-385, 388-390, 392, 400, 408, 419, 447, 
456, 469,476, 477, 481, 498, 513, 525, 539, 542, 
544, 563, 595, 605, 606, 609,610,648, 652, 667-
669, 681, 684, 707, 709, 714,730, 732, 755, 756, 
769, 770, 816 

Yunan Harbi: 510, 703 
Yunan Hükümeti (Bkz. Yunanistan Hükümeti) : 53, 

71, 84, 86, 109, 111, 126, 132, 133, 150, 170, 
195-197, 220, 248, 256, 266, 271, 383, 539, 652, 
667,816 

Yunan Meclisi : 111 
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Yunan Meclisi Millisi : 54 
Yunan Ordusu : 3,7,12, 14,48,54,56,59,65-68,71, 

75, 76, 78,81, 106-108, 110, 111, 113-115, 120, 
121, 126, 140, 168, 192, 194, 200, 202, 218-220, 
222, 227, 237, 252, 255, 256, 261, 266, 267, 271, 
272, 279,466,502,531,698 

Yunaniler : 81,476 
Yunanistan : 4, 7, 10, 11, 21, 50, 53, 54, 62, 74, 75, 

79, 84,86, 96, 104, 111, 117, 141, 146, 150, 152, 
169, 188, 195, 198, 199, 203, 204, 213, 217, 222, 
224, 239, 247, 256-258, 268, 272, 274, 277,332, 
345,348,352, 371, 372,374,375,388,408, 410, 
419, 421,444, 455-457, 467, 486,498, 502, 504, 
531, 534, 539, 562, 599-603, 627, 648, 649, 652, 
653, 667, 671, 675-677, 712, 723, 732, 741, 756, 
758, 769, 786, 796, 817 

Yunanistan Hükümeti (Bkz. Yunan Hükümeti) : 7, 
15, 272, 277 

Yunanlılar : 3, 20, 24, 40, 47, 48, 53, 54, 65, 66, 68, 
71, 86, 92, 95-97, 103-106, 109-112, 118, 123, 
129, 131, 140, 152, 153, 158, 170, 171, 176, 177, 
179, 180, 214-216, 218, 219, 223, 226, 233, 234, 
238, 241, 247, 249, 261, 264, 265, 268, 269, 334, 
347-349, 352, 353,356, 357, 365, 370, 379, 383, 
384,388, 390, 392,417,418,444,455,457,459, 
474,483,486, 497, 501, 504, 509, 510, 513, 517, 
522, 532, 534, 539, 541, 551-554, 557, 558, 562, 
563, 595, 597, 605,609, 610,615, 628, 629,667-
670, 672, 676, 684, 691, 703, 704, 706, 712, 713, 
727, 739, 746, 754, 756, 757, 770, 776, 786, 811, 
816 

Yunanî: 69 
Yunus Nadi Bey (İzmir) : 79, 114, 118, 119, 166, 

252, 628, 702, 819 
Yusuf Bey (Denizli): 516, 526, 809 
Yusuf izzet Paşa (Bolu) : 108, 110, 111, 114, 115, 

117, 118, 121,308 
Yusuf Kemal Bey (Sinop, Hariciye Vekili) : 1, 2, 4-
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