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YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

4 Şubat 1337 Cuma 

Birinci Celse 

Açılma Sa.ıti : 5.00 

REİS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : 

REİS —-Efendim, celseyi açıyorum. 
Zaptı lsa!bfk hulâsasını dkutuyorum. 

1. — ZAPTİ SABİK HULASASI 

YÜZKIRKİKİNCİ İNİKAT 

1 Şubat 1337 Salı 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde 

içtima ederek; Ankara İstiklâl Mahkemesinden mev
rut Tokat Mebusu Nâzım Beyin masuniyeti teşriiye-
sinin refini isteyen tezkere okundu ve üçüncü şube
ye havale olundu. Komünizm propagandası mevzu

unda cereyan eden müzakerelerden sonra celsei Ha
fiyeler müzakeratınm ifşa edildiği hakkında Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin beyanatı dinlendi ve celse
ye nihayet verildi. 

Reis' Kâtip 
Vehbi Niğde 

A tâ 
REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı?.. 

Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAU 

/. — Londra Konferansına gidecek Sulh Murah
has Heyeti hakkında Heyeti Vekile tezkeresi. 

REİS — Heyeti Vekile tezkeresini okutuyorum. 
(Tezkere okundu) 
REİS — Efendim; sulh meselesine ait cereyan 

«den muhaberat hakkında'Heyeti Vekile bazı izahat 
verecektir. 

Söz Fevzi Paşa Hazretlerinindir. 

FEVZİ PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) 
— Sevr muahedesinin tadili 4çin 21 Şubatta Londra' 
da inikad edecek olan sulh konferansına, T-ürkiye 
Büyük Millet Meclisi murahhasları iştirak etmek şar-
tiyle, davet edilmiş idik. Reis Paşa Hazretleri bu bap
ta tafsilât verdiler. Evvelce de heyeti âliyenize arzo-
lunduğu veçhile, eldeki kavanini esasiye dairesinde 
milletin hâkimiyeti mutlakası üzerine heyeti murah-
hasanın mutlaka heyeti âliyeniz tarafından gönderil
mesi ve ancak istanbul'dan vesaikin bu heyete iltihak 
etmesi tensip edildi ve kendilerine teklif edildi. Fa
kat İstanbul'dan gelen cevapta deniliyordu ki; bizim 
göndereceğimiz murahhasların İstanbul'a gitmesinde 

ve ancak İstanbul'da mütehassıs zevat ve vesaikin il
tihak etmesinde İsrar ediyorlardı. Bittabi biz onu Ka 
bul, edemezdik. Bir senedenberi döktüğümüz kan, saı t 
ettiğimiz mallar heder olacaktı. Maksadımız İstanbul' 
da esir vaziyetine düşmüş olan hükümete tabi olmak 
değil; o hükümet ve zihniyeti değiştirerekten hareket 
etmek ve milletin hâkimiyetinin elinde bulunduğunu 
ispat etmekti. Bunun için bizim son teklifimiz üzerine 
oradan gelen ve menfi bir mahiyeti haiz olan cevap 
meseleyi halletti. Biz buradan doğrudan doğruya bir 
heyet intihap ederek Antalya tarikiyle göndermeye ka
rar verdik. Bu heyetin eline; heyeti âliyenize arz ve 
tasvibine iktiran ettikten sonra bir talimatı esasiye ve
receğiz. Bu talimatı esasiye dairesinde hukukumuzu 
muhafaza edeceklerdir. Olabilir ki Heyeti mutelife he 
yetimizi kabulde tereddüt gösterebilir. Fakat biz hak
kımızda tatbik olunan haksızlığı müdafaa etmek ve 
hukuku meşruamızı Avrupaya ilân ve ispat etmek 
mecburiyetinde bulunduğumuzdan herhalde nereye 
kadar gitmek mümkünse oraya kadar heyetimizi gön
dereceğiz ve giden heyetin isimleri de şunlardır : Be 
kir Sami Bey, Yusuf İzzet Paşa, Muhtar Bey, Cami 
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Bey, Nafıa Müsteşarı sabıkı Muhtar Bey, Muvaffak 
Bey, Adanalı Niyazi Bey, Düyunu Umumiye Müfet
tişi Rıza Bey, Münir Bey, îzmir Mebusu Mahmud 
Esat Bey. 

HASAN BEY (Trabzon) — Adanalı Niyazi Bey 
Kilikya hakkında yegâne mütehassıstır. Münir Bey 
burada çalışıyor. 

ÖMER LÜTFÎ BEY (Nafia Vekili) (Amasya) — 
Efendim evvelâ İstanbul'dan gelen açık telgrafı, on
dan sonra sıra ile olan muhaberatı arzedeceğim. Bu 
telgraf şifre olarak alındı. Tarihi : 29 Kânunusâni 
1337'dir. (Mezkûr telgrafı aynen okudu) 

Buna karşı efendim, Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri tarafından bu telgrafa cevap olarak yazıldı. 

(30 Kânunusâni 1337 tarihli cevabî telgraf okun 
du) 

Paşa Hazretleri muhaberatı Heyeti Vekilenize tev 
di eyledikten sonra Fevzi Paşa namına şu yazıldı. 

(30 Kânunusâni 1337 tarihli yazılan telgrafnameyi 
okudu) 

Bu arada efendiler İzzet Paşa Hazretleri de ve 
sırf kendi arzulan ile şu telgrafı yazdılar, (izzet Pa 
şanın 30 Kânunusâni 1337 tarihli telgrafnamesini oku 
du) 

İzzet Paşa tamamiyle serbestii tamme dahilinde 
yazmışlardır. Buna aldıkları cevabı okuyorum. 

(31 ^Kânunusâni 1337 tarihli telgrafnameyi okudu) 
Heyeti Vekile Riyasetine gelen telgrafı arzediyo-

rum. 
(Fevzi Paşa Hazretlerine gelen telgraf okudu) 
Bundan sonra bu geliyor efendim. 
(Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine hi

taben yazılan 2 Şubat tarihli-telgrafı okudu) 
Sonra bir noktayı daha arzedeyim. Geçenki ya?ilan 

telgrafta İstanbul'da verilecek tahsisat meselesi derce-
dilmiş. Rüfekayı muhtereme arasında bazıları bun
lar yazılmasa iyi olurdu, buyurdular. Bunlar resen ya
zılmış değildir, esasen ... (Para verilmediğinden vesa 
ireden bahsile ... O müracaattan dolayıdır ki ...) Pa
şa Hazretleri belki izahat verirler. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An
kara) — Efendim, Meclisin Reisi sıfatiyle maruzatta 
bulunuyorum. 

Ömer Lütfi Bey cereyan eden muhaberatı aynen 
arzetti. Binaenaleyh bendeniz Reis Beyin teklifine 
karşı icrası lâzım gelen karar hakkırida noktai na
zar beyan etmeleri taraftarı değilim. Vehbi Bey, 
hazır buraya gelmişken bir meseleyi de izah edeyim. 
Bu Neşet Beyden bahsolunuyor. Gönderdiğiniz mek

tupta deniliyor. Malûmu âliniz Amerika gazetecileri 
on, onbir sual sormuşlardı.. Onların cevapları manzu-
ru âliniz oldu. Hemen aynı esasatı ihtiva etmek üzere 
bizim Hariciye Vekâletimizce yapılan ufak bir beyan
namemiz vardır, ki bunun vesaiti muhtelife ile biz her 
tarafa göndermişiz. Bir de Neşet Bey vasıtasıyle İs
tanbul'a gönderdik. Neşet Bey bunu Tevfik Paşaya 
vermiş. Noktai nazarı, gayeleri, prensipleri vardı. 

Sonra bu tahkikat meselesine gelince : İstanbul' 
daki heyetten Ziya Paşa, hariciyede bulunan Safa 
Bey, Mustafa Arif Bey sureti mahremanede bana mü
racaat etmişlerdir. Diyorlardı ki : İzzet Paşa ve rü-
fekasının ... Menafii millet muktezasından olduğu an
laşıldı. Ancak biz de sizinle hemfikiriz. Ne yolda ha
reket edilmek lâzım geleceğine dair talimat veriniz. 
Bu meyanda diyorlardı, ki kuvvei maliyemizin sıfır 
olması yüzünden ve bilhassa İstanbul'da beş para 
kalmadığından biz bunun için İngilizlere müracâat 
ettik. Bunun için de bize para vermek istiyorlarsa da 
buna mukabil gayri kabili kabul şerait dermeyan et
mişlerdir. Binaenaleyh buna karşı ne dersiniz?.. Gay
ri kabili kabul şerait dairesinde İngilizlerden para 
alarak idare edelim mi? İdamei hükümet mi edelim, 
yoksa ne yapalım, diyorlardı. İşte biz o suale ceva
ben dedik ki; korkmayınız, kuvvei maliyemiz sizi de 
idare etmeye kâfidir. Böyle bir muamele cereyan et
miş, âdeta bize sual edilmiş. Geçen gün bazı arka
daşlar istizah ederken nasılsa gafletle bunu söyleme
dim. Belki de aleni celsede izahı iyi olmayacaktı. O 
zevatla ayrıca bazı mühim münasebatımız devam et
mektedir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Efendim He 
yeti Vekile Meclisin kararını almaksızın bir karar 
ittihaz etmemiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim Cenabı Hak
ka çok şükür ki bugünü de gösterdi. Haritai âlemden 
silinmek istenen bir milletin nihayet reyine müracaat 
ediliyor. Biz nasıl memleket içinde bin' müşkülât ile 
gayeyi anlatabildiysek, zannediyorum ki, hariçte bu
nun binde birini yapamadık. Bu da tabiî etrafımız 
mahsur, vesaitimiz mefkut ve bundan dolayı yapama
dık. Böyle bir fırsat ele geçtikten sonra ondan her
hangi bir surette istifade ederek pek meşru, pek mu
hik - bendenizin kanaatıma göre - efkârı umumiyei ci
handa neşir ve işaa edebilirsek efkârı umumiyei ci
handa lehimize daha büyük tahavvüller husule getir
mesi pek kati olan biz kâinata ilân ve işaa edebilir
sek bizim için büyük muvaffakiyettir. Bunun için bin 
müşkülâtla Roma'ya bir adam gönderebildik. Şimdi 
bizim idamımıza karar vermiş olan merkez Londra' 
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ya giden böyle bir heyet, oraya gidinceye kadar di
ğer bir merakizdeki efkârı umumiyeyi tenvir eder
se biz bundan fevkalâde istifade ederiz. Binaenaleyh 
bendeniz kendi kanaatıma göre en son noktaya ka
dar bu heyetin gitmesine çalışmak iktiza eder. Far-
zedelim ki bizden heyet istememiş olsalardı ve İs
tanbul'dan yalnız bir ikinci heyet isteselerdi, hepimi
zin kalbinden geçen İstanbul'dan gidecek heyetin içe 
risinde Anadolunun metalibi milliye ve muhıkkasını 
terviç edecek adamların bulunmasını terviç ederdim. 
Mümkün olursa onları ... ederim. Bu gayet tabiîdir. 
Şimdi İstanbul'da az çok hak ve hakikati tanımaya 
taraftar olan hükümet namiyle bir heyet var. Onla
rın intihap edecekleri adamlar herhalde Ferit haini
nin gönderdiği Rıza Tevfik serserisi gibi olacak da 
değildir. Fakat Anadolunun vaziyetini de tamamen 
ihata etmiş olmayacaktır. Benim kanaatımca buraya 
gelen zevat dahi henüz vaziyete vakıf olamadılar. Bi
naenaleyh, bittabi onlar, İngiliz süngüleri altında bu
güne kadar geçirdikleri hadisatın tesiri tahtında- bu
lunacaklar ve belki de az bir şeyle kanaat edecekler
dir. Bittabi Anadoludan giden heyetin ilk ve son 
sözü; hududu millimiz dahilinde istiklâli tanımımızı 
temin etmek ve memleketimizin meşgul aksamsndakı 
düşmanların çıkmasından ibaret olacaktır. Fakat ta 
biî başa vurur gibi değil... Binaenaleyh bu heyetimiz 
şayet Antalya tarikiyle kabul edilmezse, ki henüz ona 
dair Heyeti Vekilenin kati bir kanaatleri yoktur. Ben
deniz öyle taraftar olurum. Şayet o teşebbüsatı bir 
an evvel vakit geçirmeksizin bir an evvel yapmalı. 
Sırf biz orada propaganda vazifesi, yapmak, İstanbul 
heyetine müracaat etmek üzere gönderilmesine ben
deniz taraftar oluyordum. Sırf propaganda yapmak. 
sırf o kaydı buradan dermeyan ederek. Onda tebed
dül yoktur. Kanaatimiz müspettir. Son demine, son 
akçasına, son neferine kadar buna çalışacaktır. Ben
denizin kanaatim böyle. 

Yalnız gidecek heyete gelince; bilhassa İzmir, Sa-
ruhan, Aydın, Bursa, Karesi, Ayıntap gibi meşgul 
olan bu havalinin mebuslarından vaziyete vakıf, lisa
na âşinâ ve hukukumuza muhafaza edebilecek - ta
biî hepimiz kendi kendimize ederiz - (arkadaşların 
gitmesinde fayda mülahaza etmekteyim.) (1) Bunlar
dan müşavir olarak, murahhas olarak değil memle
ketin vesaiki tarihiyesini toplamış insanlar olarak ora
da müdafaatta bulunmalıdır. Neşriyatta bulunmak için 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

gitmeli. Yani murahhas sıfatiyle değil. Bendeniz bu 
kanaattayım. Herhalde murahhas olmak şart değil. 
Bendeniz bu kanaattayım. Ve memleketimiz için pek 
çok faide hâsıl olacağın^ kaniim. 

Şuna da kaniim, ki bize orada istediğinizi ver
dik, diyecekler. Bu İngilizlerin bir oyunundan ibaret
tir. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Vaziyet hakkında 
basınızı ağrıtmak istemem yalnız Vehbi Bey arka
daşımızın buyurduğu gibi, mesele güneş gibi aşikâr
dır. Neyi temsil edeceğiz? İstanbul'dan bir heyet, bu
radan bir heyet ... Bunun imkânı yoktur. Milletin ye 
gâne mümessili burası olmasına nazaran, buradan gi
decektir. Bu esastır, bu lâyezâldir. İstanbul diyor ki; 
siz gelmezseniz biz gideceğiz. Cehenneme kadar yol
ları var. 

Şimdi bir de davetli, davetsiz meselesi var. Da
vet edilmezsek ne olur? İstanbul gitmiş onu düşün 
müyoruz. O hatırımıza bile gelmiyor. Böyle şey yok 
Onlar ister gitsin, ister gitmesin. Davet vaki olursa en 
kuvvetli bir şeydir ve inşallah olacaktır. Her vasıtaya 
müracaatla, bağırdıkça, neşrettikçe ve ordumuzu gün
den güne takviye ettikçe ve bugünden itibaren Rus
larla olan ittifakı tabiîmizi ve muhadenetimizi her fır
sattan bilistifade kuvvetlendirdikçe biz, gayemize va
sıl olacağız. Fakat onlara bize cephane gönderin, fi
lân gönderin diye anlatmak lâzımdır. Emin olunuz bi
zim menfaatimiz daima şarkladır. El ele verelim, yar
dımımızı azami dereceye getirelim. Emin olunuz ar
kadaşlar, bir ay sürmez. Ankara Büyük Millet Mec
lisi resmî bir hitap karşısında bulunur. Buna imanım 
vardır. Onun için ben davetsiz gitmek taraftarı de
ğilim. Ben Paris'e gitmek taraftarı değilim. Gidilirse 
doğru Malta'ya ... Hiç şüphe etmeyiniz ben İngiliz
leri gayet iyi bilirim. Fakat davetli gidersek o zaman 
alnımız açık gideriz. İşte Meclis var, uğraşalım. Bu 
bitti. Heyeti Vekile bize on kişinin ismini sayıyor. 
Bunda beş adet Büyük Millet Meclisi âzası var, al
tısı hariçtir. Bu milleti temsil edecek ancak Büyük 
Millet Meclisi âzası olacağı için behemahal bunla
rın Meclis âzası olması lâzımdır. Binaenaleyh geri ka
lan altı arkadaş ihtimalki mütehassıstır. Onların bize 
lüzumu yoktur. Bi/.im göndermeye mecbur olacağımı/. 
murahhaslarımız vardır. Şimdi isim söylemeyeceğim. 
Bence murahhaslar şu kıratta olmalıdır. Azim ve ima
nı millî ile kalbi çarpmah. Bu kadar kâfi ... Yeterki 
Müslüman olsun, Türk ve bu davanın en kavi taraf
tarı olsun. Onun içindir ki gidecek murahhaslarımızı 
da bu şekil ve mahiyette adamlar olarak intihap ede
ceğiz. 
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Vehbi Bey gayet kıymetli bir şey söylediler. Dedi
ler, ki memleketi meşgule mebuslarından gönderelim. 
Hakikaten siyası mahiyeti pek büyüktür. Meşgul mem
leketten birer kişi gönderilecek olursa çok güzel olur. 

ABtDİN BEY (Lâzistan) — Şimdi arkadaşlar, 
bendeniz de aynı Vehbi Bey gibi Cenabı Hakka çok 
şükür ve hamdederim, ki millet artık soruluyor ve so 
rulacaktır. Fakat sormak ve sordurmak istemeyenler 
zannetmesi nki, o Istanbul'dakilerdir. Onlar istemiyor 
ve istemeyeceklerdir. Malûmu âliniz kendilerini dai
ma meşru göstermek ve aldıkları tahsisatı bu suret
le yutmak. Ha; ilerde, yani onların dedikleri, düne 
kadar dedikleri Kemalistler karşılarına çıktıklarında 
ne dediler : Çıkar o paraları ben alacağım. Çünkü bu
nu ben alacağım. Çünkü bir celsede söylemiştir. O 
para ya benden, ya ondan istirdat edilmelidir ve bu 
millet yapacaktır bunu. 

Gelelim propaganda için Hüsrev Beyin dediğine. 
Buna tamamiyle kaniim. Propagandayı istedikleri ka 
dar yapsınlar... 

Gelelim İngiliz politikasına ... Onu da size söyle
yeyim ha; ... Dedim arkadaşlar, bu bir İngiliz entri-
kasıdır. Yani oradaki arkadaşları Malta'da özlediniz-
se buyurabilirsiniz. 

Sonra gelelim Paşa Hazretlerine... Tabiî bu İs
tanbul'un fikridir. Osmanlı murahhasları ile Büyük 
Millet Meclisi murahhasları, deniyor. Osmanlı murah
hası İstanbul'da kimdir ve kim olabilir? Büyük Mil
let Meclisinin murahhaslarıdır. Türk Büyük Millet 
Meclisinin Hükümeti vasıtasiyle ve buradaki heyeti 
âliyenin tensibedeceği murahhaslardan başka kimse 
Türkü ve tslâmı temsil edemez ve edemeyecektir. 
Arkadaşlar görüyoruz ki ve mübahi oluyoruz ki, tâ 
Hindistan'dan ve Cava'dan, Türkistan'dan, her yerden 
katiyen başka bir nâma gelmiyor bir şey... Doğru
dan doğruya Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerine geliyor. Biz verelim onlara... 
Beni çıldırtmayın yahu. Geçen gün Bekir Sami Bey 
burada adamakıllı müdafaa ediyordu. Herhalde gi
decek, gidecek... Katiyen gitmeyeceğiz. Ne vakit ki 
bana doğrudan doğruya müracaat eder ve hatta gel 
diye yalvarır, seninle görüşeceğim der, o vakit gide
rim. Artık İslâm hâkimdir. Arkadaşlar, korkmayınız 
arkadaşlar, merd olun arkadaşlar, buraya idam için 
geldik, kurtulursak kârdır. Kurtulursak istiklâli milli
mizle beraber kurtulacağız. Vallah billâh ... Biz bü
yük muvaffakiyetler temin ettikçe bütün dünyanın hı-
ristiyanları tekâbu edecek ve diyecek ki; aman siz bi
lirsiniz arkadaşlar, Almanlar tarafından bile deniliyor 
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du ki, onlar da bile bu kanaat hâsıl olmuştu ki; sali
bin girdiği yere, hilâl girmez... Bir yerde harbettik. 
bendeniz de bulundum; iki yüz tane maktulünü gör
düm. Binaenaleyh Cenabı Hak bize öyle muvaffaki
yet gösterecektir, ki hilâlin girdiği yere salip girme
yecektir. 

Antalya tarikiyle gitmek katiyen muvafık değil. 
Onlar güya sarfı mesai etmişler de hali hazır zama
na göre tebdil etmişler, bu da yalan; hem de büyük 
yalan ... Onlar sarfı mesai etmemişler. Biz merdâne 
sarfı mesai ettik ve Ordumuz İnönü'de burunlarını kır 
diktan sonra bu yalvarma vaki olmuştur. Arkadaş
lar Cenabı Hakka çok şükrederim, ki ben de oldukça 
başka bir fikir takip ediyorum. Ben bütün mevcudi
yetimle, oradaki ordunun muvaffakiyetini ben gittim, 
gördüm. Yunan ordularını. Biz geldikten sonra he
men gayri kabili hareket olduğu görülmüştür. Onu yi
ne İnönü yapmıştır. Haddi ise bir daha gelsin gör
sün Bir daha yine görüşürüz. Arkadaşlar, bilhassa 
Reis Paşadan istirham ederim. Demek ki; sadrazam 
yoktur ve sen sadrazam değilsin, demeli. Fakat böyle 
iki heyet gönderirsek, kafese girersek ve sonra getire
mezsek ne olacak? Vicdanınız elbette takdir eder. 
Binaenaleyh Ferit Beye de atıyorum bir taş. Hani bazı 
kere kürsüye çıkıyor. Babıâli ve Yavuz Selim ve Ka
nunî Sultan Süleyman... (Gürültüler) Verin zehir gi
bi cevap verin. Buradaki sadakat kime aittir. Ora
daki sadrazama... Oradaki sadrazama ait ise lanet ol
sun o sadakate ... Yalnız Yunanlılar davayı kazana-
cakmış, tehdidini yapıyor. Dünyada bunlar kazana
mayacaklar ve biz kazanacağız. Fakat sebat etmek, 
İsrar etmek ve onlara tenezzül etmemek lâzımdır. O 
şekilde olursa âdeta onlara tekâpu edeceğiz. Bu zil
lete katlanmamalıyız. İstanbul Hükümeti murahhasla
rı gönderecekmiş... Hüsrev Beyin dediği gibi; cehen
nemin esfeli safilinine kadar göndersinler. İsterlerse 
aleyhimizde bulunsunlar. Çünkü lehimize çevrilmeye 
mecburdurlar. Rica ederim arkadaşlar Heyeti Veki
le mi, Hariciye Nâzın mı, kim okudu ise, o kâğıdı 
yırtsın, atsın. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendiler, 
bendeniz murahhas gönderilip gönderilmemesine nakli 
kelâm etmezden evvel... (İşitilmiyor sesleri) İstanbul 
ile yapılan muhabere hakkında biraz söz söylemek 
istiyorum. 

İstanbul, evet Türklerin kadim payitahtıdır. Fakat 
Türklerin kadîm payitahtında bulunan efendiler ic
rayı hükümet ediyoruz diye, Babıâli'de toplanan paşa
lar benim nazarımda hamiyeti kıt bir sürüden ibaret-
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tir. İstanbul İngiliz süngüleriyle. topları ile tehdit 
edildiği bir sırada ağızlarını kapayan ve Meclisi Mil
liyi Kanunu Esasinin her bir maddesine rağmen bilâ 
sebeo tatil eden efendiler, benim nazarımda insandan 
bile madut değildirler. Ama bunların içinde Padişah 
da vardı. Ne olursa olsun Meclisi Millî kuşat edildi
ği sıralarda. Padişah olan Vahidettin Efendi ilk defa 
Meclisi Mebusana geldi. Benim kulağımdan o şada 
çıkmıyor. Dedi ki : Efendiler - bu sefer değil, tahta 
çıktıktan sonra; çıkmaz olaydı... - Ben Kanunu Esa
siye, millete sadakat edeceğim, siz de yemin ediniz. 
Hangi yemini tuttu; nazarı dikkatinizi celbederim. 
Meclisi bilâ sebep tatil etti. Bugün istanbul'da icrayı 
hükümet ediyorum diye kuruluyor. Mustafa Arif Bey 
vasıtasiyle Meclisi tatil etti. O günden itibaren milleti 
İngilizlere maskara edecek bir vaziyete getirdi. Hattâ 
Anadolunun bir tarafında kaynayan hamiyet ufak bir 
heyet vücuda getirdi. Bu heyet çalıştı. Tekmil sami
miyeti ile, tekmil insanlığı ile milletin amalinin yara
sını bağlamaya çalıştı. O sırada milletin gözünü avut
mak İçin Meclisi Mebusan tekrar içtimaa davet edildi. 
O Meclisi de efendiler ne suretle -tatil etti biliyorsu
nuz. Peki, bu zamanda bu efendiler İstanbul'da mev
cut değil mi idi? O zaman neden müşterek davamız 
olmuyor da, neden bugün müşterek davamızı hal için 
beraber heyet gönderelim diyorlar. Beraber murah
has göndersek daha iyi olur, demek için Tevfik Pa

şası olsun, ama kim ne paşasası olursa olsun milleti 
esarete sevkeden bir hükümet, başta Padişah olduğu 
halde, Sevr muahedesi gibi bir muahedeyi meydana 
getiren Padişahın, bir Hükümdarın milletle alâkası 
kalmamıştır. Lütfen biraz düşünmek lâzım gelir. Ben 
burada söylediğim zaman tahta vurmaya başladınız. 
Efrenç âdeti ile âdetlenmek bizim için muzırdır. Ma
demki ben burada her sözü söyleyebilirim, lâfı da 
kesebilirim. Niçin kesmeyeyim? Kanunu Esasiyi par
ça parça ediyorlar. Bunun için galeyan etmek lâzım 
gelir. Lâkin bir nizamnamei dahilinin bir maddesine 
dokunduğu vakit nedir bu feveran?.. Rica ederim bir 
kere İstanbul milletin bir ferdinin kalbinden çıkmaz. 
Fakat yalnız İstanbul, o bizim kadim payitahtımız 
olan İstanbul... İnşallah bu Meclisi Âli bir gün gide
cek, İstanbul'da yine vazifesini ifa edecektir. Fakat 
rica ederim İstanbul'daki paşalardan, Padişahtan ka
tiyen sarfınazar etmek lâzımdır. 

İkinci derecede gelelim murahhaslar gönderilip 
gönderilmeme meselesine : Ne Fransızlardan perva 
eder, ne Almanı tanırız. Biz yine murahhaslarımızı 
gönderebiliriz. İngiliz zanneder misiniz bu muazzam 
milletin gönderdiği murahhasları alıp da Mafta'ya gö

türecek. Elhainü hâifün... Müslümanlar ne İngilizden; 
ne Fransızdan, ne de Almandan korkmazlar. İyi dü
şünmek lâzım. Fakat murahhas olarak kimi gönder
mek lâzım gelir. Öyle bilmem Muhtar Bey, bilmem 
ne bey olmaz. Amma demiryolları müdürü imiş ne 
olursa olsun... Benimle beraber davayı millide bulun
madıktan sonra... Kimi münasip görürseniz onu inti
hap edersiniz. Benim hükümetten rica edeceğim; gön
dereceği murahhaslar, kâtipler, müşavirler hepsi Mec
lisi Millî azasından bulunmalı veyahut bizimle beraber 
davaya atılmış imanı kavi, dini kavi. vicdanı kavi 
adamlardan olmalıdır. 

Diplomatlara gelince; efendiler bizde diplomatlık 
yoktur. Körün değneği gibi gösterdiğim Reşit Paşa
dan başka bize menfaatimize ufak hizmet etmiş diplo
matı bana gösterirseniz anlarız. 

Benim anladığım malûmdur. Misakı millî dahilin
deki hududumuzu her ne olursa olsun bunun bir ka
rış yerini veremeyiz. Bundan fedakârlığımız yoktur. 
Onun için İngiliz canileri meseleyi hissetmişlerdir. İn
giliz canileri o kadar korkacak değildir. Bunu da ar-
zederim ve sözüm de bundan ibarettir. Gidecek mu
rahhaslar mutlak Meclisi Millî âzasından olmalı. Bi 
zimle beraber kanaat sahibi olmalı. (Alkışlar) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim, 
kendisine Sadrazam unvanını veren Tevfik Paşanın, 
keşke, cevaplarına vâkıf olsaydım. - Celse hafidir, 
kulak aşmalı biraz. - Zira Tevfik Paşa denilince, bu 
saldide zatı vâkıfı umur zannederdim. Bu adam o 
kadar gafilmiş ki henüz daha Anadoluda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti olduğuna bile vâ
kıf değil. Bu adam o kadar gafilmiş ki; hâlâ Anadolu
da istiklâlini muhafaza için kırılmaz bir azmü imanla 
mücehhez Büyük Millet Meclisi olduğuna bile vâkıf 
değil. O kadar gafil ki zavallı, İstanbul Hükümeti 
namı ile bir hükümeti milletin tanımadığına bile vâ
kıf değildir. Ve sonra kalkıyor bize Kanunu Esasi
den bahsediyor ve bu halin devamı nüfusu İslâmın 
azalmasını mucip olurmuş. Yani Yunan hücumu ile 
bizi tehdit etmek istiyor. Yunanlılar hücum edecek 
diyor. Rumlar Londra'ya doluyormuş. 

Bize diyor ki; geliniz, ben Sadrâzamım, burada 
bir hükümet var, bize tabi olun, gidelim. Gafletin bu 
derecesine ne söylesek teessüf için de bir kelime 
bulamıyorum. Yalnız bu kadar gafil olan bir adama 
farzımuhal olarak, biz arkadaş da terfik etsek ne
tice hiçtir. Binaenaleyh bendenizce ve bütün arkadaş
la rımca iki hükümet yoktur. İstanbul hükümeti yok
tur bizim nazarımızda... Nasıl oldu bilmem, Vehbi 
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Bey arkadaşımız bu kadar Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
ile uğraşmış ve dedi ki; İstanbul Hükümetine yalnız 
propaganda için gönderelim tabirini bu Mecliste bu 
kürsüde kullanmak istemem. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Dikkat buyurmamışsı-
nız... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Demek 
oluyor ki arkadaşlar İstanbul hükümeti yoktur. Bir 
kere olamaz ki... Tevfik Paşa kabinesini, bilelim. 
reddettik kanunumuzla... Yoktur bu hükümet... Hü 
kûmet olmayınca İstanbul'a niçin murahhas gönde
receğiz? Hükümet buradadır. Buradan murahhas gi 
der. Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin göster
dikleri murahhasları gönderemeyiz. İstanbul hükûme 
'i yoktur ki buradan murahhas gönderelim. 

İkinci meseleye, murahhas meselesine gelince, bun
dan evvel Yahya Galip Beyefendi biraderimiz gayet 
mühim bir noktadan bahsetti. Padişah meselesi za
manı geldiğinde münakaşaya değer. Bugün Padişah'da 
yoktur. Zira ehli İslâmın hâmisi olmayan bir zat Pa 
dişah olamaz. 

EMtN BEY (Erzincan) — Demek ki vakti gel
miş... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Saniyen; 
İngiliz papazı olan Papas Foro'yu karşısına alıp da... 
(Gürültüler) Daha var söyleyeceğim, sırası var. İn
şallah söyleriz. Hoca efendilerle oturduğumuz zaman 
hepsini söyleriz. Murahhas meselesine maatteessüf çok 
müteessif oldum. Bize listeyi okuduklarına çok müte-
essif oldum. Bunların içinde öyleleri var ki mebusan 
basıldığı ve biz buraya kaçtığımız zaman bu adam 
bu davayı meşruai milliyeye iştirak etmemiştir. Nasıl 
olur da bu adamı bizim namımıza göndeririz. Fen 
adamı imiş, yerin dibine batsın. Memleketin istiklâli 
gayesini takip etmeyen adam yerin dibine batsın. Bu 
Muhtar Beye bence hususi davetler vukubulmuştur. 
Gelmemiştir. Bilmem daha birtakım zevat var. Bun
lar bu t tn heyetin içinde imiş. 

Sonra Düyunu Umumiye Müfettişi Ziya Bey ne 
münasebetle murahhas oluyor? Bilmem birtakım me-
ziyyatı olabilirmiş. Anlamıyorum, bu münasebetle 
Muhtar Beyi arzettim. Bendenizin de bir prensibim 
vardır, ki demin arkadaşlar buyurdular; murahhas ola
rak buradan propagandacı gitsin. Nasıl olursa olsun 
davayı millî ile kalbi meşbu, imanı mükemmel bir zat 
olmalıdır. Azmi mükemmel zevat ararız. Kimseye iti 
madım yok, ancak bu Meclise itimadım var. Murah
has gidecek adam ancak bu Meclisten olmalıdır. Bu 
rada bizim aylardan beri takip ettiğimiz davadan bi

haber adam. fen adamı imiş. Gidemez efendim. Son
ra da Hüsrev Beyefendi buyurdular ki müşavir olur
sa zarar yoktur. Çok mühimdir efendiler, ne demek... 
Murahhas mevaddı mühimmede kiminle istişare ede
cek? Elbette müşaviri ile. Ne demek müşavirin ehem
miyeti yok? Belki öyle demler olur ki müşavir bir na
zırın bütün fikrini imale eder, çevirir. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Mansadım bu de
ğildi yanlış anlaşılmış... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Müşavir 
fen adamıdır. Bunu anlamayız, seçemeyiz, bilme
yiz, Heyeti Vekile bilir ve seçer. Şu halde müşavirleri 
de dışarıdan kabul etmiyorum. Murahhas olsun, mü
şavir olsun mutlaka Heyeti Âliyenizden olacak. Çün
kü Heyeti Âliyenizin azmü imanı gibi sarsılmaz a?.-
mü imanlı hariçten adam arayıp, tahkikatta bulun
mak zaittir. Fakat yine söylerim. O Muhtar Beyin lis
teye ithâl edilmesine teessüf ederim. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Efendim oku
nan listede kimlerin isimleri var bilmiyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Hakkınız 
var. Bilmediğiniz için diyoruz. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Yani veçhe tayin 
ederiz. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Zaten... Mu
rahhasların Meclisin içinden olmasını kabul etmiştir. 
Mazhar Müfit Bey ve Yahya Galip Beyin bahis bu
yurdukları Muhtar Bey meselesini bendeniz zâtı âlile
rine arzedeyim. Bundan beş ay evvel, hattâ altı ay 
evvel Muhtar Beyi çağırdım. Budur mesele. (EvvAce 
söylerleydi tabiî böyle olmazdı sesleri) Bu mektubu
ma cevap alamadım. Ben de sılaya gittim. Müsaade 
buyurun bir kere cebimde mektubu vardır. Bu adam
dan bendeniz bilâhare mektup aldım. Bendeniz hu
susî mektupla buraya çağırmıştım. Bu mektubumda; 
Antalya - Konya şimendiferine bir kumpanya teşek
kül edecek... {Gürültüler) Müdafaadan mahrum mu 
bırakırsınız? 

TÜNAL1 HİLMİ BEY (Bolu) — Sâkit olalım... 

ÖMER LÜTFİ BEY (Devamla) — Sana, diyor, 
cevap yazdım, geleceğimi yazdım. Fakat bendeniz 
onun mektubunu almadım. Filan zaman bana mektup 
yazmıştın, sana cevap yazdım, diyor. Cevap olma
dığı için tekrar mektup yazmaya mecbur oldum. Biz 
bu adamı buraya davet ettik. Erzurum, Erzincan şi
mendiferinin başına koymak için. Mektubumu müte
kait Bahri Beyle göndermiştim. Bu adam buraya tek
rar dönmedi. Şimdi değil bir ay evvel, bendeniz Ve
kil olduğumun beşinci günü idi. Sonra mesele İm şek-
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le gelince şimendifercilik noktai nazarından memleket
te mütehassıs lâzımdı. Dört gün sonra yine kendisin
den cevap aldım. Yakında İnebolu'ya geleceğim, di
yor. Telgraf da cebimde duruyor. Meclisi Âliniz bir 
mütehassıs bulur... (Hay hay sesleri) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) —. Efendim, 
Muhtar Beyefendiye ateş aldığı zaman bendeniz tesa
düf ettim. Müracaat ettim. Aranıldı bulunamadı. (Mü
şavir stfatiyledir, murahhaslığı filan yoktur sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bendenizin 
maruzatım; şimendiferci Muhtar Bey buraya gelme
yi arzu mu etmiyor, esbabı nedir? Bunu anlamak isti
yorum. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Bendenize de 
kaçacağım yolu irae et, dedi. Dördüncü günü Ferit 
Paşaya iltihak etti. 

Bana kalırsa filan gitsin, falan gitmesin; o bahsi 
bırakalım da murahhas göndermeli mi, göndermemeli 
mi? Bu vadide müzakere cereyan etsin. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Reis 
Bey; usulü müzakere hakkında bir kelime arzedeyim 
Meclis Âzasıyım, liste de elimde yok. Girecek olan
ların kimler olduğu anlaşıldıktan sonra, tahakkuk et
tikten sonra filân adam gitsin, filân gitmesin diyelim... 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendiler; Londra'ya mu
rahhas izamı muvafık olup olmadığı hakkında beya
natta bulunuldu. Vakıa ben de eminim ki İngilizle
rin dolambaçlı bir surette bize vaki olan teklifatı ya
lancı bir şeydir. Esasen İngilizler Anadolu Hükümeti 
Milliyesini elbette hazmedecek bir millet değildir. 
Bunları icbar eden hadisat Anadoluda gördükleri ima
nı millîdir. Bu imanı millînin daha meşkûr ve feyizli 
fiiliyatı tezahür ettikçe daima kuvvet karşısında ser-
füru eden İngilizlerin bize daha ricatkâr ve daha açık 
bir çehre ile müracaat edecekleri memuldur. 'Yalnız 
efendiler; davayı millîmizi sonuna erdirmek için yal
nız maddî kuvvetle çalışmak kâfi değildir. Bilhassa 
geçenlerde Reis Paşa Hazretlerinin buyurdukları veç
hile, milletlere karşı gayei millîmiz hakkında; gayei 
mukaddesemiz hakkında lâzım gelen propagandayı 
yapmak üzere onların müsaade edeceği veya etmeye
ceği her delikten sokularak istifade etmemiz lâzımdır, 
kanaatındayım. istanbul'la Ankara Büyük Millet Mec
lisi ve Hükümeti arasındaki vaziyet maalesef Anzavur 
gibi bir çok hainlerin harekâtı leimanesine meydan 
açmıştır. Yani İstanbul bu gibi erazili Anadoluya sok
muş ve bu erazil vasıtasiyle Anadoluda bir çok kan
lar akıtmıştır. Benim kanaatıma göre Türkiye dahilin
de bulunan bütün millet istiklâline âşıktır. Yalnız biz 

burada murahhas göndermekten sarfınazar ettiğimiz 
surette Ankara Büyük Millet Meclisinin hâlâ kan akıt
maktan vazgeçmediği gibi bir husus bazı rezillere 
propaganda zemini olabilir. Hatta efendiler mümkün 
olsa gayemiz hakkında daha uzak sahalara propa
ganda yapabilsek... Asıl komitecilik odur, ki her va
sıtadan istifade ile her kuvveti kendi lehimize imaleye 
çalışmaktır. Meşru olan davamızı maddî kuvvetimiz
le kazanmaya çalışacağız. Fakat diğer taraftan da 
fikrî bir surette bütün milletlerin efkârı umumiyesine 
hitap edeceğiz. Bu fırsat bu hitap için, bu propagan
da için gayet iyi bir fırsattır. Hüsrev Beyefendi cep
helerden de murahhas gönderirsek murahhasların ade
di çoğalır buyurdular. Hatırı âlilerindedir, ki Alman 
sulhu için yüz altmış kadar adam göndermişlerdir. 
Matbaasiyle, vesaiti ile, fen adamları ile beraber gön
dermişlerdir. Bunun için miktarın azlığı bizim aleyhi
mizde değil, lehimizdedir. Kaldı ki Sevr muahedeyi 
rezilesinde memleketlerinin hayat ve istiklâli mevzu-
bahs olan mebuslardan bazı zevatın hiç olmazsa mu
rahhaslar refakatinde gönderilmesi lâzımdır. Cephelere 
ait tarihî, ilmî, ihsaî bir çok malûmata sahip bulu
nan zevattan istifade edilmek noktai nazarından çok 
faideyi muciptir. 

Temsil meselesinden bahsedildi. Efendiler bu me
sele hakikatin temsil meselesidir. Bu gayrı münkirdir. 
Yani buradan gidecek zevat herhalde sağlam imanlı, 
midesi değil, dimağı ve ruhu Anadolu hareketi milli 
yesini tamamen hazmetmiş adamların gitmesi, dava
mızın kazanılması namına elzemdir. Yalnız bu temsil 
hakkını tamamiyle muhafaza etmekle beraber, temsil 
edecek zevat refakatinde şeytan adamların da gitmesi 
lâzımdır. Şeytandan maksadım cin fikirli adamların 
gitmesi lâzımdır. Bütün vesaiti ilmiyemizle çalışma
mız lâzımdır. İhtisastan elbette vareste olamayız. İhti
sas davanın kazanılması için şarttır. Hele efendiler bir 
çok davalar vardır ki bu davalar sırf çene kuvvetiyle 
kazanılmıştır. Yalnız efendiler istirham ediyoruz ki 
Meclisi temsil edecek murahhaslar arasında verilecek 
zevat vaktiyle «Mandacılığa» çalışmış adamlar bulun
masın. Artık gözümüz yıldı. Tamamiyle Türk ve 
müslüman olan ve efkârı siyasiyesini evvelce aykırı 
yollara tevcih etmemiş bulunan zevat gitmelidir. 

istanbul ile yapılan muhaberata gelince; hakika
ten buradan söz söyleyen muhterem rüfekamızın be 
yan buyurdukları veçhile, istanbul henüz o köhne ka
fasını maatteessüf değiştirmemiştir. Hâlâ o üslûp, o 
zihniyet, o kafa... Bu pek tabiîdir efendiler. İhlâl ile. 
azmi millî ile ruhan alâkadar olmayan adamlar, bu 
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azmi millînin elbette manasını idrak edemezler. Bu 
bir ruh meselesidir. 

Esasen bizim henüz namları etrafında bir hissi 
hürmet beslemek istediğimiz bu zevat vaktü zama 
nında bizim önümüze düşerler, meskenetle yaşayışa 
razı olmazlardı. Fakat efendiler, bunlarda acaba hiç 
mi vicdan kalmadı, hiç mi iman yoktur? Bendeniz, 
Müslümanlık ve Türklükten sarfı nazar ediyorum. 
İnsanlık namına, beşeriyet namına olsun bunlara Mec
lisi Âli kararı ile ve Meclisi Âli lisaniyle son bir şey 
yazılırsa hiç olmazsa bunların zaten tecrübe ettiğimiz 
ruhları üzerinde daha katî bir tecrübe yapmış oluruz. 
Meselâ diyelim ki : Bizim Ankara'da icrayı hükümet 
etmemiz, Ankara'da toplanmamız İstanbul hükûme 
tini ve heyetini istihlâf için değil. Yani İstanbul'da 
ötedenberi mevcut olagelmekte olan hükümetin mira
sına konmak değildir. Bizi buraya toplayan saik en 
ziyade Avrupa âlemi taassubunun üzerimize çöktürdü-
ğü haricî felâketler, musibetlerdir ve biz en ziyade 
Misakı Millî hududu dahilinde bulunan memleketle
rimizi muhafaza etmek, haricî tehlikeyi defetmek için 
vicdanınıza, imanınıza müracaat ediyoruz. Bizim için 
aslolan bu haricî tehlikeyi reffetmek, istiklâlimize ma
lik olmaktır. Binaenaleyh esas umde budur. Sizin vic
danınıza, imanınıza müracaat ediyoruz. Üssülesas 
olan bu tehlikei hariciye karşısında hâlâ eski kafa
dan fedakârlık yapmamak ihanettir. 

Eğer efendiler, siz yine eski, köhne siyaseti takip 
etmek istemezseniz tehlikei dahiliye bir aile kavgasın
dan ibarettir. Ayrıldıktan sonra Allah belanızı versin. 
Bununla beraber efendiler, haricî mesele bir umdei 
esasiye olmasına nazaran göndereceğimiz murahhas-

İkinci O 

REİS : İkinci Reis Veki 

KÂTİPLİ 

İkinci Celse 

REİS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : 

REİS — Celse küşad edildi. (Londra Konferansına 
gidecek murahhas heyeti hakkındaki müzakerata de
vam ediyoruz.) (1) 

Söz alan zevat pek çoktur. Bunun için söz alan 
rüfekadan münekkâh söylemelerini rica edeceğim 

(l) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan eklen
di. M. Ünver 

lan ihzar için geceyi gündüze katarak ilmî tetkikat 
yapmamız lâzımdır. Biz de en ziyade nazarlarımızı 
harice atfedelim ve haricin milletlerini de davayı mil
lîmizin muhik ve meşru olduğu hakkında iknaa çalış
mak için gayet ciddî tetkikatta bulunalım. Bunda bi
zim için, bizim istiklâlimizin temini için faide çıkarsa 
lebiha... Fakat faide çıkmayacak olursa - ki ben bu
na kaniim - hiç olmazsa efendiler bunlara biraz Türk 
aşısı aşılayalım. Binaenaleyh maruzatım bundan iba
rettir. Bu suretle hattı hareketi bendeniz teklif edi
yorum. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Basri Beye bir şey sora
cağım. Bu murahhasların Meclisten gitmesini tercih 
etmesine nazaran Türk Müslüman olsun... (Gürültü
ler) Rica ederim, gürültü etmeyiniz. (Çok haklan var 
Paşa Hazretlerinin) İzah edeceğim. Efendiler, benim 
Meclisi muhteremimde ara sıra naçizane dermeyan et 
tiğim sağir mütalâat içinde işitenlerce malûm olduğu 
üzere bu bir kanaati vicdaniyedir. Kavmiyet taraftarı 
değilim, bunu bütün arkadaşlarım da bilir. Bilhassa 
bu zamanda koyuca bir İslamcıyım. Çünkü bu bir İs
lâm işidir. Türk ve Müslüman denilmesi ötedenberi 
Türkün de müslüman muradifi olarak istimal edilme
sinden münbaistir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Müsaadenizle bir kelime 
ilâve edeyim. Kavmiyetin düşünüldüğüne şu dâldir, 
ki gidecek murahhaslar ... olsaydı almazdı. (Gürültü 
ler, (Bu mesele kapandı sesleri), (Böyle şeye lüzum 
yok sesleri) 

Efendiler ben Türk derken hiçbir kavmiyet gözü
mün önüne getirmedim. 

REİS — Celseyi teneffüs için tatil ediyorum. 

Mütalâat bugün mevzuu müzakere olan gayeye ma
tuf olsun. 

Söz Vehbi Efendi Hazretlerinindir. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Ben siyasete o k a 
dar vakıf değilim. Fakat evvelbeevvel buramn İstan
bul'a, İstanbul'un buraya tarafeynin yekdiğerine atfı 
cürüm edişi bence ufacık bir çekişten ibarettir. Bu-
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nun herhalde millet hakkında ikisinin arasını bulmak J 
lâzımdır. 

Sonra istanbullular şöyle fena, biz böyle iyiyi/ 
filân... Bu sözlerin hiçbir faidesi yok. istanbulluların 
ahvali de malûm, buranın ahvali de malûm. Hepsi biz- j 
ce de malûm olmuştur. Bundan böyle insanların baş
lamış oldukları bir işten maksat onun görülmesidir. I 
Amma o işi gören adam kim olursa olsun... Matlup I 
husule gelsin de kimin eliyle olursa olsun. Tekki mak I 
sad hâsıl olsun. İstanbul esasen Sevr muahedesini ka- J 
bul etti. Şu halde İstanbul'un tekrar imzaya davet edil
mesi, herhalde buranın göstermiş olduğu salabet ve I 
azim ve metaneti sayesindedir. Bununla beraber ne- I 
den evvelki muahedeyi imza eden bir heyetten mu- I 
rahhas talep ediyorlar da bizden etmiyorlar? Çünkü 
evvelki muahedeyi imza edenler, onlar tarafına da
ha mütemayil ve onların işine daha elverişlidir. Bi
zi davet etmiyorlar. Şimdi davet etmeyince beyefen
diler Türkçede bir darbımesel vardır, davetsiz yere I 
börekçi ile çörekçi gider derler. Davetsiz gitmek te-
se'ülden başka bir şey değildir. Bu, milletin a?mü I 
metanetini ispat edecek davetsiz gitmek... Çünkü bi
zi istemeyerek biz yola çıktık, nereye gidiyorsunuz; 
Londra'ya... Bizi isteyen yok amma... Bazı rüfeka di- j 
yorlar, ki orada propaganda yaparız. Hayır efendi
ler. Tan gazetesi bir makaleyi beş yüz, sekiz yüz lira
ya yazar. Hayır parasız yazmaz. (Gürültüler) Bir 
makale beş yüz, altı yüz liraya yazar, bunu ben bi
lirim. Şu halde efendiler, buradan bizim bir kaç kişi 
gidip de orada propaganda yapacağız diye Tan ga
zetesinin kapılarında bir makale ile şunu bize yazı
ver diye dolaşması muvafık değildir. Oraya gidecek 
efendilerin marifetiyle buradan Hükümetimiz Harici
ye vasıtasiyle Tan gazetesine veyahut Taymis'e vel 
hâsıl münasip olan bir yere hukukumuzun müdafaası I 
hususunda makaleler yazdırmak, herhalde bizim ora- 1 
ya davetsiz adam göndermemizden daha hayırlı olur, 
zannediyorum. Binaenaleyh davet olunmadığı için ben 
buradan murahhas gitmesi taraftarı değilim. Şayet gi
decekse bir kerre listede esamisi görülen beyefendiler
den Bekir Sami Beyefendinin gitmesine razı değilim. 
Niçin- efendiler, dün Rusya Bolşevik Hükümetinde 
murahhas olarak bulunup buradan Loıidra'ya gitmesi I 
her türlü mahzurdan salim değildir: Binaenaleyh Be
kir Sami Beyin gitmesine ben şahsım namına katiyyen I 
razı değilim. I 

Sonra beyefendiler, bir taraftan istanbul'u son de- j 
rece zemmediyoruz. Diğer taraftan İstanbul'a mujah- 1 
has göndermek üzere arzı ihtiyaç ediyoruz. Eğer Muh- I 
tar Bey, Muvaffak Bey kadar şu Meclisimizin içinde | 
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adam yoksa ölelim. Eğer Muhtar Bey ve Muvaffak 
Bey kadar şu Meclisimizde iki adam bulamıyorsak bı
rakıp gidelim. Bununla beraber efendiler, rüfekadan 
bazıları Almanların matbaalariyle ve bütün teferruat 
ile bilmem yüz şu kadar kişiden ibaret olarak konfe
ransa gittiklerinden bahsettiler. Bizden de fazla ol
sun beis yoktur, demek istedi. Efendiler, her nerede 
çokluk var, orada fenalık vardır. Her nerede çok
luk var, orada münazaa vardır. Binaenaleyh adanı 
olsun, adamını bulalım. Çokluk olmaktan faide çık
maz. Eğer çokluk faide ise, Almanlar taş ile kova
lanıp geri gelmezlerdi. Onun için rica ederim, böyle 
on. onbeş kişinin bize lüzumu yoktur ve davet olun
mayınca gitmemelidir. Ben eminim ki biz davet olu
nacağız. Sabredelim, sebat edelim. İngiliz, İstanbul va 
sıtasiyle sakal altı yaptı. Ağır olalım. Ben ümid ede
rim ki, biz davet olunacağız. Hariciye vasıtasiyle ma
kaleler filân yazılsın. Davetsiz olarak şayet gidilmek 
lâzım gelirse. Meclisin içinden ve üç efendi, üç de 
kâtip kâfidir. (Yetmez sadalan) Rica ederim. Ben 
öyle diyorum, Meclis dört yapar, beş yapar, ben öyle 
diyorum. Hulâsa, herhalde mesaili hariciyeyi mesaili 
dahiliye üzerine takdim ve tercih etmek bizim için 
lâzımdır. Hariçte mesele varken, dahilde mesuliyet 
size aitti, bize aitti, şöyle olursa böyle olurdu... Ben
ce bunlar manasızdır. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bütün beyanatıma esas 
teşkil edecek üç, dört satırı aynen okumak istiyo
rum. Tevfik Paşadan Meclis Reisimiz Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerine yazılan telgraf namen in şu fıkra 
sini aynen okuyorum : Hükümeti seniyeye gönderi
lecek davet Mustafa Kemal Paşanın, yahut Ankara* 
ca mezuniyeti lâzimeyi haiz murahhasların Osmanlı 
heyeti murahhasası meyanında bulunmakla meşruttur. 

Bu cümleyi haiz olduğu ehemmiyetle noktası nok
tasına dimağımıza hakkettikten sonra tahliline başlaya
lım. Şu sarahat gösteriyor, ki Londra'ya gidecek he
yeti murahhasanın kabul olunabilmek hassası ya şah
sen Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından intihap 
edilmek, ya Ankara Hükümeti tarafından gönderilmek 
suretiyle mukayyettir. Şayet biz buradan bu sıfatla 
bir heyet göndermeyecek olursak, cümlenin mefhu
mu mütehalifi ile, gönderilecek bir heyetin hiçbir ma
hiyeti siyasiyesi olmayacaktır ve onlara hiçbir kıymet 
izafe etmeyecektir ve hiç şüphe etmem şarta mual
lak olarak davet vuku bulduğu için, şart olmayınca 
meşrut da olmaz. Binaenaleyh, İstanbul'un gönderece
ği heyeti murahhasada konferans huzuruna çıkamaz. 
Anlaşılıyor ki meselede aslolan biziz, İstanbul feri ka
lıyor. (Bravo sesleri) Yalnız henüz bizi bir hükümeti 
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mu n t azama halinde resmen tanımadıkları için doğru
dan doğruya bize müracaat etmeyi azametlerine sığ 
dıramıyorlar ve böyle hiyel ve desais tariklerini ihtiyar 
ediyorlar. Yoksa asıl maksatları, bizim salâhiyettar 
olan murahhaslarımızla karşılaşmaktır. Bu vaziyete bi-
naenki çok ümid ediyorum. En basit fikirlerde mü-
tebeyyin olan şu hakikat İstanbul zimamdarlarına 
herkesten evvel anlatılır. Menafii mülk ve millet na
mına bize ittiba edilsin. Maalesef bu hasisayı İstan
bul gösteremedi. Hattâ o kadar nankörcesine hare
kette bulundu ki Londra'ya davetimizi icap eden 
hadisat ve ahvalin esbap ve avamilini tadat ederken 
bizim azmü celâdetimizi milletin metanetini ve Al
lanın inayetini ve ordunun celâdetini hiç tezkâra bile 
lüzum görmediler. (Kahrolsun/ar sesleri) Siyasiyatın 
sathî kavaidi güya bu netayici ortaya koymuş. Ben 
şu tarzdaki iş'aratı hiçbir zaman bir müslümana ya
kışacak surette hazmedemem. Bizim temsil ettiğimiz 
milleti ihmal etmek istiyorlar. Onlar kendilerini sa
hibi nüfuz ve söz söylemeye kadir ve salâhiyettar ad
dediyorlar. Biz onların şu tarzdaki şu ihmalleriyle be
raber vaki olan teklifini kabul etmekliğimiz gayri ka
bildir. Fakat herhalde onların evsafını ve neticenin 
vahametini anlatmak suretiyle ittibalarını temin etmek
te de faidei azime görüyorum. Bizim tarafımızdan 
intihap edilmiş olan heyeti murahhasa - iptidadaki su
reti iş'ara nazaran - kimin tarafından gönderildiğini 
görmek isteyeceklerdir. Büyük Millet Meclisinin tas
dikini ve altında Mustafa Kemal Paşanın imzasını 
görmedikçe zerre kadar kıymeti olmayacaktır. (Bra 
vo sesleri) Binaenaleyh bizim murahhaslarımız ken
disini tamamen davet edilmiş gibi telâkki ederek kon
ferans huzuruna girdikleri zaman nimelmatlub kabul 
edeceklerdir. Onun için İstanbul hükümeti bu ciheti 
meskût geçerek, kendi taraflarından vaki ohnamış gi
bi davranarak kendi tarafından intihap edilmiş adam
ları ve ona da kendi Hariciye Nâzın itimatnamesini 
verirse zaten Londra'da bizim murahhaslarımızla bir
leşerek heyete iştirak ettikleri zaman, .hiç zannetmem 
ki, itimatnameniz altında filân filân ... bir tarafı 
reddetmiş ve bir tarafı kabul etmiş bulunsunlar... 

Hilafı intizar olarak konferans bir zemini itiraz 
bulmak için bütün murahhaslarımıza; sizin itimatna
meniz hukuku düvel tarifatına mutabık değildir de
necek olursa, o zaman, kendi muvafakatlarını, kendi 
iş'arlannı gösterir ve deriz ki, İstanbul'dan tasdik 
edilmiş bir itimatname ile değil, Mustafa Kemal Pa
şadan veya Millet Meclisince musaddak itimatname 
ile gelmemizi talep ettiniz. Kabul veya red elinizde
dir. Bize yazdığınız telgrafnameyi sened ittihaz ede

rek geldik. Red veya kabulü sizin elinizdedir. Bu su
retle gidecek murahhaslarımızın herhalde kabul olu
nacağına kaniim. 

Heyeti murahhasa şu suretle kararlaştırıldıktan 
sonra kimlerden olması lâzım geldiiğ bahsine gelince : 
Arkadaşlarım bu heyeti murahhasanın tamamiyle tem
sil mahiyetini muhafaza etmesi için heyeti muhtere-
meden gitmesi mütalâasında bulundular. Mutlaka he
yeti murahhasamız kendi aramızdan, kendi arkadaşla
rımızdan olmalıdır. Bundaki mahiyeti siyasiyenin yük
sekliğini söylemek için kelime bulmaktan âcizim. Fa 
kat sizler elbette bunu takdir buyurursunuz. İntihap 
edeceğimiz zevatın şahsiyetlerini iyice tetkik etmekli
ğimiz lâzımdır. Bilirsiniz ki bir mahalle gönderilecek 
sefir veya siyasî bir memurun şahsiyeti siyasiyesinin 
icrayı vazifeye memur olduğu hükümet üzerinde pek 
büyük tesiri vardır. Bir sefir veyahut murahhasın ma
hiyeti siyasiyesi, mesleği, düşüncesinin büyük tesiratı 
vardır. Herhalde Avrupa'daki zevatın itimadına maz-
har olmuş zevattan olursa zannederim maksadımıza 
daha ziyade yaklaşmış oluruz. (Gürültüler) Merhamet 
buyurun; kendi aramızdan olmasını esas olarak söyle 
dim. Bendeniz zannederim ki bu kaydı kabul ettiğimiz 
zaman kendi aramızdan hakikaten Avrupaca tanın
mış, mesleki siyasisi belli adamlar vardır. İsimlerini 
Avrupanın zimamdarlarına öğretmiş zevat vardır içi
mizde; elhamdülillah ondan da fakir değiliz. İçimiz
de bu gibi zevat vardır. Niçin kendilerinden istifade 
etmeyelim? Eğer bu gibi zevattan mahrum bulunsak 
naçar o vakit ikinci derecedeki evsafla mütehalli ze
vata müracaat ederiz. İstediğimiz evsafı âliye ile mü
tehalli zevat vardır. Niçin o zevattan istifade etme
yelim? Mesele menfaati milliye meselesidir. Bu nokta 
yi ihmal vazifemizi biraz küçük görmek demek olur. 
Şayet heyeti murahhasaya şu gördüğüm cereyan hari
cinde Meclisten gayri zevatın da ilâvesi Meclisi Âlice 
karargir olursa, o vakit irae edeceğim isimler ve şah
siyetler vardır. Heyeti murahhasaya herhalde istişare 
heyeti terfik edilmesi lâzımdır. 

AHMET FERİT BEY (Maliye Vekili) (İstanbul) 
— Sırrı Bey, biraz müsaade buyurur musunuz?.. Di 
ğerleri buyurduğunuz zevat kimlerdir?.. 

SIRRI BEY (Devamla) — Buradaki maksadım 
başkadır. İstişare heyeti olmak üzere intihap ve he
yete terfik edeceğimiz zevattır. Onun için şimdiye ka
dar Avrupada bulunmuş, muhitin icabatından tama
men istifade etmiş ve az çok menafii milliyeye hizmet 
etmiş pek çok zevat vardır. Pek çok erbabı hamiyet 
vardır. Meselâ Ahmet Rıza Bey, meselâ Ahmet Cev-
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det Bey, Mısırlıdır diyerek kabul olunmayan Fua.i 
Selim Bey gibi... (Gürültüler) Siz onun ismini bile 
duymadınız. Mustafa Bey rica ederim, sükût ediniz... 
Belki bu tadad ettiğim şahsiyetler heyeti muhtereme-
nin fikrine tevafuk etmez. Fakat herhalde efendiler, 
biliniz ki bugün Avrupada gâyei milliyenin ne oldu
ğunu takdir etmiş ve bizim gayemiz için çalışan ze 
vatı hamiyetmendan vardır ve bunlara muhtacız. 
Çünkü bunlar müddeti medidedenberi orada bulur. 
muş, her şeyi öğrenmişlerdir. Bizler bir şey bilmi
yoruz. Yalnız gazetelerin münderecatına münhasırdır. 

Şimdi benim kanaatime göre gayet mühim bir nok
taya geldim, lütfen dinleyiniz... Meclisimizin istinat
gahı olan Millet ve Ordu, hiç şüphemiz yoktur ki, 
âlemi islâmın âbı ruyudur. Âlemi islâm, âdeta gözüıni 
esirger gibi, bizim üzerimizdedir ve bizim mukaddera
tımızla alâkalanıyor. Bizim, güldüğümüz zaman gülü
yor, bizim ağladığımız zaman ağlıyor. İngilizlerin, 
İtalyanların, Fransızların bize fazlaca kıymet izafe et
melerine sebep, ledelhace âlemi İslama alemdarlık 
edebilmek hassasına malikiyetimizdendir. Bu itibarla 
âlemi islâmı daha ziyade ehemmiyete lâyik bir mev
kide bulunduğumuzu anlatmak için burada teşebbüsa-
tımız esnasında âlemi islâmın bizimle fazla meşgul 
olmasını icabettirecek bir tedbirde bulunmaklığımız 
lâzımdır. O da gidecek istişare heyetine ulemadan bir 
veya iki zatın ilavesidir. Keşke lisan bilseler de mu
rahhas heyetine girseler. Fakat istişare heyetinde bir 
zatın bulunması, emin olunuz efendiler, âlemi islâmı 
bizimle alâkalandırmaya o kadar esbap hâsıl ede
cektir ki gayri kabili tariftir. 

Maruzatım gerek kabul edilsin, gerek reddedilsin. 
Buna da takaddüm edecek diğer bir bahse temas ede
ceğim. O noktaya rücu ediyorum. Şimdiye kadar İs
tanbul'la olan muhaberatımız ya Reisimizle veyahut 
Heyeti İcraiye tarafından yapılıyor. Bizim kabul et
tiğimiz Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince hangi di
mağlara kacşı? O dimağlar ki, öğle güneşi doğduğu 
halde onlar sabah oldu zannederler. Onlara anlayacak
ları bir surette, azimkar bir lisanla kendi kanaatimi
zi izah ederek, kati kararımızı söylemek için Meclisi 
Âlinin şu cereyanı bir kerre daha tadad ederek, bu
nu size tahmil ediyoruz diyerek, Meclisi Âlinin mü
him ve nafiz bir surette ittihaz edeceği kararı kendi
lerine tebliğ edilmelidir. Sözüm bundan ibarettir. 

SALÎH EFENDİ (Erzurum) — Efendim, demin
den beri vukubulan beyanat konferansa murahhas 
gönderelim mi, göndermeyelim mi, giderse kabul 
edilir mi, edilmez mi mevzuu üzerinde toplanmakta
dır. Hepimiz biliyor, ki dava bizim başımızda dönü-
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yor. Davetli veya davetsiz bilmecburiye bir kaç adam 
göndermekle mükellefiz ve mecburuz. Gidecek adam
lar hiç olmazsa cereyan edecek müzakeratı bize ha
ber verir. Şu kanaatteyim ki herhalde İstanbul bir 
heyet göndereeck, biz de bir heyet göndeririz. Efkârı 
umumiye İstanbul'un göndereceği ... Kalıyor heyeti 
göndermekte intihap salâhiyeti. Talimat vereceğiz. 
Amma göndereceğimiz zevata salâhiyeti kâmile vere
ceğiz. O adamlar bizimle her an muhabere yapacaklar 
mı, yapmayacaklar mı? Mademki talimatname ile ha
reket edecekler, icabeden hususatı soracaklar, Meclisi 
Âliden. Muhterem zevatı ve iktidarına güvendiğimiz 
Meclisten zevatı, hariçten diğer zevatı gönderirseniz 
propaganda meselesi değildir. Gidersek ne olur? Ku
lübü beşer tabağa yeni dökülmüş bir muhallebiye 
benzer. Herhangi bir kuş bu muhallebinin üzerine ko
narsa bir iz bırakır. Bizim heyetimiz gider, oraya bir 
söz söylerse elbette bir tesir yapar. 

Propaganda meselesini bütün unutuyoruz* Faide 
temin edemeyeceğiz. Fakat dünya yalnız söz ile yapı
lacaktır. Yalnız iyi adam bulalım, yani tam dolaba 
koyacak adamlar kimlerse bulalım, gönderelim. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Bilâ davet gönderece
ğimiz bu adamlara ne suretle talimat vereceğiz, söy
ler misiniz?.. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Malûmu âlileri, 
dolapçılıkta bazı şeyler, vardır. Bütün işimi yumruğum
la yapacağım dersek olmaz. Bazen kafasını eğmek, ba
zen eğer boşaltmak... 

AVNİ BEY (Saruhan) — İstanbul bir heyet gön
derecek. Onun talimatı ayrı, bizim talimatımız ayrı 
olacak. 

SALİH EFENDİ (Devamla) — Telif edecek, telif 
edecek... Efendim Avrupanın efkârı umumiyesi bir 
hükümdarın ... Katiyyen kabul etmeyecektir. Senin 
göndereceğin murahhası çalıştıracaktır. Dünya, kâi
nat hükümdarlıktan, filân çoktan uzaklaşmıştır. Efkârı 
umumiye size... (Gürültüler) Onu da Allaha havale... 

REİS — Buyurunuz Hamdi Namık Bey. 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Muhterem ar

kadaşlar, en mühim tarihi yaşadığımız şu dakikada 
memleketin hayatına taallûk eden bir meselede hisle
rimize ve heyecanlarımıza kapılmayarak kemali sükû
netle tetkik ve muhakeme edelim. Benden izce, konfe
ransa iştirak etmek lâzım mıdır, değil midir, konfe
ransa iştirak etmek, murahhas göndermek bizim için 
ne derece hayırlı olacağını şimdiden tayin etmek; bu, 
keramete tabidir. Bunu ancak bize hadisat ispat ede
cektir. Fakat konferansa iştirak lâzım geleceği kana-
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atindeyim. Çünkü efendiler, konferansa iştirak etmedi
ğiniz dakikada haricen ve dahilen aleyhimizde yapa
cakları ifsadat ve tezvirat gayet çok olur. Diyecgkler 
ki, bu adamlar harbcu, cidalcudur. Sulh ve mesalemet 
istemiyorlar. Davet ettiğimiz hald6 konferansa işti
rak etmiyorlar. Bazı arkadaşlar buyurdular ki bizi esa
sen konferansa davet etmediler, neden dolayı iştirak 
edelim? Bendeniz böyle zannetmiyorum ve Sırrı Bey
efendi biraderimiz bunu pek güzel izah ettiler. Bilâ
kis bizi davet ediyorlar. Bu konferansa bizi davet et
meleri meselesini bendeniz İngiliz siyasetinin bir rica-
ti, sükûtu olmak' üzere kaydediyorum. Çünkü eğer 
öyle olsaydı Anadolu Hükümetinin göndereceği mu
rahhaslar mevcut olmak şartiyle murahhaslarınızı 
gönderiniz diye yazmazdı. Binaenaleyh murahhasla
rımızı göndermek bizim için ve memleket için nâ-
fidir, kanaatindeyim. 

Köhne Babıâli zihniyetiyle hareket eden istanbul 
hükümetine gelince; bunlar yazdıkları telgraflarından 
anlaşıldığına nazaran gerek Mustafa Kemal Paşar ge
rek Fevzi Paşa... Burada milleti temsil eden büyük 
bir Millet Meclisi vardır. Onun namına idarei umur 
eden bir Heyeti Vekile mevcuttur. Daima kendi na 
mı âlilerine izafetle hitap ediyorlar. 

Demek oluyor ki Meclisin de meşruiyetine kail 
ve kani değillerdir ve bizi tanımak istemiyorlarsa, 
siyasette hissiyat ile değil, menfaat ile mukabele et
mek lâzım geldiğine göre, gerek Sırrı Bey biraderimi
zin buyurdukları gibi murahhaslarımızı intihap ederek 
bir defa daha diyelim ki biz murahhaslarımızı inti
hap ettik ve zaten sizin murahhaslarınızın kabulü bi
zim murahhasların kabulü ile mümkündür. Binaen
aleyh gönderdiğiniz murahhaslara şu talimatı verin. 
Amali milliyemizin. müddeiyatı muhikkamızın neden 
ibaret olduğunu yazdık ve size de tebliğ ediyoruz. 

Yani bizim heyete terfik edeceğiniz zevat mem
leketin hukuk ve menafiini ancak bu nikatı nazardan 
müdafaa etmelerini tebliğ ediniz. Aksi takdirde siz 
Kanunu Esasiyi payimal, amal milliye ve menafii 
hakikiyei memleketi ayaklar altına alan hainlersiniz, 
diyelim ve binaenaleyh sizi hiyaneti vataniye ile it
ham ediyoruz ... ve bu tarihî bir vesika olarak kala
caktır. Dahile karşı yarın diyecekler ki; biz bunlardan 
murahhas istedik, göndermediler. Hayır, göndereceğiz 
efendiler. Fakat onlara diyeceğiz ki, Anadolu halkını 
temsil eden siz değil, biziz. Binaenaleyh Anadolu hal
kının istediği amal ve metalip şunlardır. Siz de bu 
daire dahilinde müdafaa etmeyi tebliğ ediniz. Aksi 
takdirde hâin sizsiniz. (Bravo sesleri) 

Sonra efendiler, heyeti murahhasayı intihap etmek 
meselesi... Bendeniz de arkadaşlar gibi murahhasların 
içimizden intihabı taraftarıyım. Bunlara terfik edile 
cek tercümanların, müsteşarların hariçten olmasında 
bir beis yoktur. Fakat şüphesiz o zevatın hamiyeti 
vataniyelerini tetkik etmek lâzımdır. Fakat bu intiha
bı yalnız Heyeti Vekilenin duşu tahammülüne tahmil 
etmek doğru değildir. Eğer münasip ise, Heyeti Ce-
lileniz muvafık görürlerse her şubeden ikişer âza He 
yeti Vekile ile istişare etsinler ve onlara terfik edilecek 
murahhasları tayin ve tespit etsinler. Yalnız şunu 
da söylemeyi kendim için bir vecibei hamiyet adde
diyorum. Bunlar meyanında her nasılsa idhal edil
miş olan Muhtar Bey İzmir'de gayri müslimlerin 
ateşîn bir muhibbi olmak sıfatiyle vatanperver bir 
müslüman tarafından alenen dayak yemiş bir adam 
dır. Binaenaleyh bunun heyeti murahhasa meyanında 
gitmesine razı değilim. Efendim Muhtar Bey müte 
fennin olabilir. Muhtar Bey değeni olabilir. Fakat 
bu adamın gitmesi doğru değildir. 

REİS — Söz Safa Beyindir. 
SAFA BEY (Adana) — Arkadaşlar; şimdiye ka

dar beş on arkadaşımız mevzuu müzakeratı teşkil 
eder. mesele hakkında beyanı fikrettiler. Bunların içe 
risinden yalnız Konya Mebusu Vehbi Efendi Haz
retleri davet edilmeden gitmekte faide olduğunu söy
lediler. Hakikaten Meclis kendisine davet vuku bul
madan Avrupaya bir heyet göndermeyi, hattâ mü
nakaşa etmesini bendeniz doğru bulmuyorum. Hattâ 
Meclisi Âliniz Avrupanın daveti karşısında bile bu
lunsaydı, yine gitmek için uzun uzadıya düşünecek 
idi. Adana'nız, Ayıntab'ınız, İzmir'iniz işgal altında 
bulunurken zannederim ki Avrupanın davetine icabet 
doğru değildir. Evet, doğrudan doğruya Avrupaya o 
vakit -bir sözümüz vardı. Memleketimizi tarumar et
tiniz, sonra bizi davet ettiniz. Halbuki bugün biz böy
le bir davet karşısında bile bulunmuyoruz. Onun için 
Avrupaya heyet gönderilmesi gayet tehlikelidir Bir 
kerre biliyoruz ki, biz şimdiye kadar Avrupanın ta
arruzu ve hücumu karşısında mukavemet ettik. Av
rupanın sulha yanaşması herhalde bizim mukaveme
timizi bildiği içindir. Bizi cebren ve silâh kuvvetiyle 
ezmek mümkün olmadığını anladığı içindir ki Av-
rupayı muahedeyi tadile icbar ediyor. Londra kon
feransında muîalebemizin kabul edileceğine ihtimal 
veremiyorum. Şimdi Avrupa filhakika bize karşı bir 
parça mülayim bulunuyor. Bir parça eski hücum ni 
yetleri sarsılmış bulunuyor. Bunu yapan bizim mu 
kavemetlerimizdir. Avrupa bugün diyor ki, evet 
Türklerin bir çok güzel yerleri elinden gitti. Fakat 
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Türkler mücadele edecektir, müdafaa edecektir. Hat
tâ biz oraya kuvvet göndersek, hattâ beş on şehir
lerini de alsak, Türkler yine kalkacaklar, müdafaa 
edeceklerdir. Eğer biz on seneyi göze almış isek o za
man Türkler gene mukavemet edeceklerdir. Çünkü 
Türkler buna karar vermişlerdir, kanaati Avrupada 
caridir. Avrupada uyanan kanaati yeniden canlan
dırmış olalım. Şimdiye kadar mukavemet eden Türk
ler davet edilmeden murahhaslarını göndermiş, sulh 
arıyorlar diye diğer birtakım ihtiraslar ve iştihalar 
karşısında bulunmayalım. Binaenaleyh herhalde da
vet vukubulmadan Avrupaya heyet göndermeyi teh
likeli görüyorum. Şimdi biz şunu bilelim ki; bu da
vayı mutlak bemutlak silâhımızla temin edeceğiz. 
Bizim metalibi milliyemizin tamamiyle tanınması için 
Yunanın İzmir'den atılması lâzımdır. Fransızın Ada-
na'dan atılması lâzımdır. Bunu yaptığımız gün açık 
bir alınla Avrupanın karşısına çıkarız. Onun için Av
rupaya bir heyet gönderelim mi, göndermeyelim mi 
diye bunun münakaşasını yapmaktansa gerek Erkânı 
Harbiyemiz, gerek heyeti âliyeniz ordunuzu azamî 
mesai ile muazzam bir ordu haline getirelim ve bu 
yolda bütün mesaiyi sarfedelim. İki ay sonra, üç ay 
sonra Avrupa ayağınıza gelsin ve zelilâne bir surette 
başını eğsin. Avrupa zelilâne köpekler gibi ayağımızın 
altında kalacaktır. 

REİS — Buyurun Paşa Hazretleri. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (An 
kara) — Mevzuubahis olan mesele pek çok mühim
dir. Pek çok şâyânı arzudur kî bütün arkadaşlar hat
tâ hislerini dermeyan etsinler, Heyeti Vekile tamamen 
müteyakkız bir halde vazifesini ifaya devam etsin. 
Hattâ bunun için yarın ve yarın gece de çalışabili
riz. 

Şimdi ittihazı muvafık olacak bir iki kararı hallet
mek istiyorum. 

Evvelâ; bir çok rüfekanın dediği gibi, İstanbul'a 
karşı son/bir teklifi katî olmak üzere Heyeti Âliyeni-
7İn kararı alınıp tebliğ olunursa çok muvafık olur. 
Eğer bunu tahtı karara alırsak Divanı Riyasetçe He
yeti âliyeniz lisaniyle yazılması icap eden şeyler ya
rın devam edecek olan celsede okunur. (Muvafık ses
leri) Bir bunu teklif edeceğim... 

İkincisi; Heyeti muharrasayı davet aldıktan sonra 
göndermek veya göndermemek meselesi... Yalnız her 
ihtimale karşı elimizde bir heyeti murahhasa bulun
sun. Heyeti murahhasayı intihap etmek ve izam et
mek hakkı zannederim ki Heyeti Vekileye aittir. Yal
nız biz Heyeti Vekilenin bu noktadaki mesaisini tes

hil edebiliriz. Bütün rüfeka, Divanı Riyaset vasıta-
siyle ne gibi evsafı haiz zevatı istiyorlarsa onları 
Riyasete bildirirler ve Divanı Riyaset, Heyeti Vekile-
miz de tenvir edilir. Bu suretle gerek murahhaslar ve 
gerek o murahhasları takviye edecek istişare heyeti 
daha isabetle tayin edilebilir ve zaten tayin edilecek 
olan heyeti murahhasa memuriyet kabul etmezden ev
vel ikinci defa huzuru âlinizden geçmiş olacaktır. 
Binaenaleyh şimdilik iki şey teklif ediyorum. 

Birincisi; İstanbul'a bir teklifi katide bulunmak. 
Bunu tahtı karara almak lâzımdır. 

İkincisi; heyeti murahhasa için Divanı Riyasete 
müracaat etmektir. Hattâ bu meselede efendim kendi
ne güvenenler bizzat kendilerini dahi takdim etmelidir
ler. Ben daha iyi yapabilirim demelidirler. 

REİS — Celseyi tatil ediyorum. 
(Dosyada mevcut takrirler) 

Riyaseti Celileye 
«Cihan titrer sebatı pâyi erbabı metanetten» feh

vasınca drahtı azmü mekânımızın ilk semeresi olan 
şu konferans meselei mühimmesinde bizim arzuyu mil
limiz dairesinde Tevfik Paşa ile mutabık kalabileceği
mizi pekte ümit edemiyorum. 

31 Mart hadisesinde hissiyatı vataniyesinin dere
cesini izhar eylemiş olan müşarünileyhin Padişahın 
tesiri altında yaşadığını ve serbest olmadığını zannet
mek istiyorum. 

Düşmanlarımızın Londra'ya murahhas izamı için 
yine İstanbul'a müracaat etmelerine bakılırsa sureti 
resmiyede bizi hâlâ tanımaktan tecahül eyledikleri 
tezahür ediyor. 

Sevr cinayet namesi ile bizi kökümüzden kal' ve 
mahve karar vermiş olan ve doğrudan doğruya Bü
yük Millet Meclisi Hükümetine müracaat edecekleri 
yerde İstanbul Hükümetine müracaatla bizi resmen 
tanımadıklarını işrab eden düşmanlarımıza karşı bi
zim bilâdavet Londra konferansına murahhas gönder
memiz acaba kendi kendimize gelin güveyi olmak 
kabilinden gayri mantıki bir hareket olmaz mı? 

Ya bizim göndereceğimiz heyeti murahhasayı ka
bul etmezlerse; işte işin burası son derece muhtacı 
mülâhaza ve şayanı teemmül bir haysiyet ve izzeti 
nefis meselesidir. 

Bir de Londra konferansında yalnız Türk ve Yu
nan murahhasları bulundurulmasına bakılırsa tadilâ
tın yalnız bizimle Yunan Hükümeti arasındaki me-
saile hasredileceği istidlal olunuyor. 

Acaba biz yalnız Yunan meselesine müteallik ta
dilâta mazhar edilmekle maruz bırakıldığımız lâbüt ve 
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lâyuhsa felâketlerden tahlisi giriban etmiş olacak mı
yız? 

Binaenaleyh, düşmanlarımız tarafından hükümeti 
millimize doğrudan doğruya müracaat edilmedikçe 
murahhas izamında gayet mütebassır ve müteenni dav
ranmak lâzım gelecek kanaatini izharla beraber Hü
kümeti Milliyemizin de şeref ve haysiyet dairesinde 
yapılacak herhangi bir sulh için müheyyayı müzake
re olduğuna dair Tan, Taymis gibi gazetelere tel
grafla beyanatta bulunmasının faideden hali kalma
yacağını zannederim. 

Efendiler; düşmanlarımızın en anut, en mütekeb-
bir, en zalim, en cebbarı olan İngiltere'nin mütareke
yi rmıteakip en güzide münevveramınızı caniler gibi 
yakalayıp Malta zindanında hapseylemesi ve el'an o 
siyaseti takip etmesi bize ziri hâkimiyetine girmiş 
zebun bir millet nazarıyla baktığını ispat etmiyor mu? 

Müşarünileyhim masumane İngiliz zindanlarında 
inlerken biz bir milleti mahkûme sıfatıyle mi konfe
ransta ispatı vücut eyleyeceğiz? 

Efendiler; biz bu sulh konferansına iştirak eyle
mek için Malta'da mahpus olanlarımızın serbestiye-
ti ve mevcudiyetimize hâteme çeken Sevr ahitname
sinin serapa tetkiki ve şeref, haysiyetimize muvafık 
bir sulh ve müsalemetin kabulüne âmâde bulunduğu
muz şartları ile müzakereye girişmeye hazır ve mü
heyya olduğumuzu bilâ ifatei vakit hemen şimdiden 
izhar etmeli ve düşmanlarımızla doğrudan doğruya 
muhabereye girişerek konferansa muayyen bir plân 
ve ümitvar bir vaziyetle gitmeliyiz ve zannederim ki 
bu da düşmanlarımızın Dersaadet'deki mümessilleri 
delâleti ile her dakika mümkündür. 

Binaenaleyh kanaati âcizanemin hulâsası düşman
larımızın resmen bizi tanıyıp tanımadıklarının tayi
nine değin hiçbir teşebbüsten geri durmamakla bera
ber intizar vaziyetinde bulunmaktır. 

4 Şubat 1337 
Kütahya Mebusu 

Cemil 
Riyaseti Celi leye 

Londra'ya murahhas izamı meselesinin tayini esami 
ile reye konulmasını teklif ederiz. 4 Şubat 1337 

Tokat İzmit 
Rifat Sırrı 

Amasya Denizli 
Mehmet Rakip Hasan 

Aydın Kayseri 
Tahsin Atıf 
İsparta Ayıntap 

Mehmet Nadir Hafız Şahin 
Denizli Sivas 

Elhaç Hüseyin Ziyaeddin 
Mazlum Baba 

Kütahya Tokat 
Cemil Mustafa 
Yozgat Yozgat 
Bahri Rıza 

Yozgat Saruhan 
Ahmet Ömer Lütfi 

Konya 
Hacı Bekir 

Riyaseti Celileye 
Mesele layık olduğu bir surette inkişaf etmiştir. 

Murahhas gönderilip gönderilmemesi tayin edilmek 
üzere müzakeratın kifayetini teklif eylerim. 

4 Şubat 1337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galip 

Riyaseti Celileye 
Mademki Büyük Millet Meclisi Hükümetini dü

veli mutelife tanımıyor. Doğrudan doğruya konferan
sa murahhas gönderilmek fadesizdir, belki bazı mah
zur da vardır. 

İstanbul ile bizim bu meselede gayemizin, ittihadı 
bilmuhabere kararlaştırılabilir ise murahhaslarımızın 
İstanbul murahhaslarına iltihakı münasiptir. Bu su
retle müttehiden müdâfaada bulunurlar. Bu suret 
mümkün olamazsa İstanbul'u tanımadığımızdan ve 
davet olunmadığımızdan bahisle konferansa müracâ
atla iktifa etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız propa
ganda için muazzam bir heyet izamına hacet olma
yıp bu heyetin masrafı ile propaganda yaptırılması 
münasip olacağı itikadındayım. 

4 Şubat 1337 
Karahisarı Şarki 

Mebusu 
Mustafa 
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