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SEKİZİNCİ İ N İ K A T 

17 Mart 1337 Perşembe 

İkinci Celse 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Ziya Hurşit Bey (Lâzistani 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası var, okutuyorum. 

1. — ZAPTI SADİK HULÂSASI 

YÜZELLİDÖRDÜNCÜ İN'İKAT 

21 Şubat 1337 Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde içtima 

ederek; Gürcüstan ile Ermenistan arasında zuhur 

eden "harp ve Kafkasya ahvali hakkında Heyeti Ve

kile Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin geniş izahatı din

lendi ve mevzuu üzerinde cereyan eden müzakereler
den sonra celseye nihayet verildi. 

Reis 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Yozgat 

Feyyaz Âli 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Malta'da mevkuf bulunan uzanırı muhassa-
satı. 

REİS — Malta'da mevkuf bulunan bazı arkadaş
larımızın Meclisi Âlinize yazdıkları mektuplar var. 
Celsei hafiyeden bilistifade okuyorum. 

(Mektuplar okunmaya başlandı) 
REİS — Efendiler bu zevat Malta zindanından 

mektup yazan arkadaşlardır ve onların hissiyatını, 
zannediyorum ki, biraz hürmetle dinlemek lâzımdır. 
Halbuki kahvehanede gazete okur gibi oluyoruz. Bu, 
doğru bir şey değildir. (Kıraata devam olundu) 

REİS — Buna dair bir şey söylemek isteyen var 
mı?.. 

AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İstan 
bul) — Efendim, okunan bu pek dilsûz mektuplardan 
birincisinde Heyeti Celilenizden kendileri hakkında 
mucibi necat olacak bir teşebbüsün Hariciye Vekâ
leti marifetiyle icrasını rica ediyorlar. Bundan daha 
tabiî bir talep olamaz. Zaten bunların orada geçir
dikleri hayattan bir dem âlâm ile mütehassıs olan ar
kadaşlarımız gibi Heyeti Hükümet de müteessirdir. 
Biz konferans nezdinde gayet müessir teşebbüsattu 
bulunulmasını heyeti murahhasamız riyasetine iş'ar et
miş olduğumuz gibi bundan bir kaç ay evvel, daha 

Azerbaycan bolşevik olmazdan evvel orada bulunan 
seksen kadar İngiliz zabitini maznun ve mevkuf kar
deşlerimize mukabil bize ita ve teslimi hususunda te-
şebbüsatı akidede bulunulmuştu. Fakat maatteessüf o 
vakit muvafakat istihsal edilemedi. Geçen gün Ba 
tunYun orduyu millî kıtaatı tarafından işgal olundu
ğunun ferdası günü Şark Cephesi Kumandanlığına 
Hariciye Vekâletinden yazdığım bir telgrafnamede 
Batum'da bulunan bilcümle Fransız ve İngilizlerin re
hine olmak üzere tevkif edilmesini yazmıştım. 

REİS — Bunların tesellilerine medar olmak üzere 
bir cevap yazalım. (Hay hay sedaları) 

RİFAT BEY (Kayseri) — Paşa Hazretleri mua
veneti nakdiyede bulunuluyor mu? 

REİS — Sureti umumiyede mebus arkadaşlarımıza 
veriyoruz efendim. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Efen
dim, bundan mukaddem orada bulunan mevkuf kar
deşlerimiz içinde hariçten para getirtemeyecek kadar 
fakrü zaruret içinde bulunanlara medarı maişet ol
mak üzere Hükümeti milliyemiz tarafından kâfi mik 
tarda bir meblağ gönderilmiş ve bunun isalini Hari
ciye Vekâleti deruhte etmiştir, takip ediyor. 
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TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim mümkün ol
duğu kadarını elden kaçırmamak için onlarla da bir 
muhabere yapılmalıdır. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Hatta El-
cezire Cephesi Kumandanlığına Hariciye Vekâleti ta
rafından yazılan bir telgrafnamede Irak aşairi yedin
de bulunan İngiliz zabitanının, hatta altın mukabi 
linde olsa bile, alınarakv bize teslimi hususu yazıl
mıştı. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Paşa Haz
retleri; demin tazallumatına şahit olduğumuz zevatın 
isimlerinin okunmasını rica ederim. Meclisimiz iti-
mad Meclisi olmak münasebetiyle bu bir itimadsız-
lık şemmesi verir. En mühim mesaili miliiyenin bu
rada görüşüldüğü bir sırada bunların ketmi doğru de
ğildir. 

REİS — Arkadaşlarımız vardır, demiştim efendim. 
Meselâ Edirne Mebusu Faik, sonra Şeref Bey, diğer 
asker arkadaşlar var. Hepsi müştereken yazmışlardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Müsaade eder
seniz bir şey arzedeyim. Cevap umum namına olmalı. 
Daha başka türlü mütehassis olunur. Başka türlü te
sir eder. 

REİS — Gönderilen mebaliği aldıklarına dair 
mektuplar vardır efendim. Meselâ benim tahsisatımı 
şuraya buraya verirsiniz diye yazıyorlar. 

2. — Londra Konferansı. 
REtS — Londra Konferansı hakkında Hariciye 

Vekili Ahmet Muhtar Bey buyurun. 
AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İstan

bul) — Sureti malumede Londra'ya davet edilmiş olan 
heyeti murahhasamızın oraya muvasalat ve konferans 
mahafili ile olan temasına ve bu temastan mütevel
lit tahassüsatına dair bundan evvelki celselerde bazı 
maruzatta bulunmuş idim. O zaman, yani aşağı yu
karı, 28 Şubattan beri heyeti murahhasamızdan gerek 
müzakerat ve gerekse ittihaz edildiği ajans telgrafla
rından anlaşılan mukarrerat hakkında doğrudan doğ
ruya ve resmî mahiyeti haiz hiçbir telgrafname alın
mıyordu. Bunları da bilvesile arzetmiştim. Bundan 
dolayı bittabi Hükümetiniz de endişenak bulunuyor
du. Son zamanlarda, yani bundan üç gün mukaddem 
imzasız olmak ve menşei malûm bulunmamak üzere 
gayri mutad bir vasıta ile bir telgraf aldım ve onu 

takip eden günlerde imzayı havi iki telgrafname da
ha alınmıştı. İşte o vakit heyeti murahhasamn müza
kerat ve mukarreratı hakkında sıhhate karin bir ma
lûmat elde edilmiştir. Şimdi heyetin oraya muvasala
tından sonra son işaratına değin yazmış olduğu tel
grafların cümlesini müzakeratın safahatı mütahavvi-
lesi hakkında bir fikri sabit olmak üzere okuyaca
ğım. 

(Okundu) 
REİS — Efendim; bugün Zekâi Beyden aldığım 

bir mektup aynı esasa temas ettiği için daha evvel 
yazılmıştır. Tensip buyurursanız okunsun. 

(Zekâi Beyin mektubu okundu) 
VEHBİ EFENDİ (Konya) — Paşa Hazretleri, an

layamadığım bir şey var. Efendim, evvelce mesmuatı-
mız Londra'dan bizim murahhaslarımız davet edilmiş
ti. Bu mektup Paris'ten Fransa sefiri vasıtasiyle davet 
olunmuş olduğunu anlıyorum. 

REİS — Daha evvel vukubulmuş teşebbüsatı an
latıyor. Buradan evvelâ bilvasıta davet edilmiş idik. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Biliyor
sunuz, heyeti murahhasamız buradan Roma'ya gitti. 
İtalyanlar arkalarından römorke etmek istediler. Bi
zi resmen davet etsinler, dedi. Fransa ve İngiliz se
firi ile görüştüler. Müşafehe esnasında vakit fevt et
meksizin gitmelerini söylemiş. Bunlar da resmen da
vet edilmedikçe gitmeyiz demişler. İngilizler sefiri ma
rifetiyle heyeti murahhasaya bir daveti resmi gönder
miştir. Bunun üzerine gitmişlerdir. (26 tarihli telgraf 
okundu) Raporlar bunlardan ibarettir. Arada başka 
bir şey varsa gelmemiştir. 12 Martta alınan ve im
zası bulunmayan bir telgrafname var, bunu okuma
dan evvel verilen cevabı okuyacağım. İki cevap ya
zılmıştır. (Cevaplar okundu) 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgat) — Muhtar Beye
fendi; bu cevap pazartesi günü yetişti mi? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Bundan 
sonra arada bir fasıla oldu. Bunun üzerine heyeti 
murahhasaya şimdi okuyacağım ikinci talimatı yaz
dık. (Talimatı okudu) Şimdi bu talimat gittikten son
ra bunların hepsinin vasıl olduğuna dair elimizde ma
lûmat vardır. 

REİS — Beş dakika teneffüs. 
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Üçüncü Celse 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Ziya Hurşit (Lâzistan) 

REİS — Celse açıldı. Aynı mevzuda söz Muhtar 
Beyindir. 

AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İs
tanbul) — Efendim, bu muhaberattan sonra 12 Mart
ta çekilip 13 Martta elimize gelen ve imzası olmayan 
telgrafı okuyacağım. 

(Telgrafı okudu) 
Şimdi bu telgraf Zonguldak'taki bizim İstihbarat 

Müdüründen geliyor. Bir hattı açtırarak bu zatı ma
kine başına çağırdık, dedik ki; bu irtibat zabiti kim
dir, bu telgrafın imzası nedir, menşei nedir? Bunu 
irtibat zabitinden sor, anla, cevap ver. Dedi ki; işte bu
rada Fransızlar var. İrtibat zabiti malûm a, Zongul
dak'ta onun muavini mülazım (Nere) imiş. Bize bu 
Londra'dan gönderilmiş, Erkânı Harbiye Riyasetinden 
oradan telsizle verilmiştir ve ilmühaber mumabilinde 
bize teslim edilmiştir. İmzasına gelince; bunu Paris' 
ten sorduk, haber aldığımız vakit bildiririz. Henüz 
ona cevap gelmedi. Yani resmî vasıtalarla geldiği an
laşılıyor. Bizim şifremizle olmasına nazaran oradan 
çıktığı anlaşılıyor. Ondan iki gün sonra gelen ve ak-
tü imza edildiği söylenen muahedename vardır. Be
kir Sami imzalı ve Mustafa Kemal Paşa namı nadir. 
(Telgrafı okudu) 

İşte efendiler vaziyet budur. Hükümet Heyeti Ce-
lilenin kararına müracaat ediyor. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — İki mü
temmim telgraftan bahis buyurdunuz, birisini okudu
nuz. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Hayır 
ikisini de okudum. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Saruhan) — İmza et
mek için buradan sordular mı? 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Yalnız 
aynı zamanda Fransızlarla yapılmış bir itilâfname-
dir, imza parafe edilmiştir. Şimdi Heyeti Âliyenize 
arzolunuyor. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Bunları çağırmak da
ha hayırlıdır. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Paşam, bir sual sora
cağım, ehemmiyetsiz bir dakikalık bir sual. Tara
feyn arasında bu imza edilmiş midir? Bunu anlamak 
istiyorum. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — İmza edi
len mukavelenin sureti derdesti arzdır. 

REİS — Tensip buyurursanız efendim, Londra 
konferansının nihayetine kadar olan safahatı takip 
edeceğiz. İtilâfname şeraiti hakkında müdavelei efkâr 
edelim. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Sevr muahedesin-
deki kararları dinlesek olmaz mı? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim; 
usulü müzakere için bir şey arzedeceğim. Bu muahe
dename bizim namımıza Avrupada müzakereye memur 
heyetiniz tarafından kabul edilerek imza edilmiş. İti
lâfname veya muahedename her ne ise bir kıymeti 
hakikiye iktisap etmesi için mutlaka Meclisinizin ka
bulü şarttır. Zaten bu şarta binaendir ki mevzuu mü
zakere oluyor. Bunun için yapılacak şey, ya buna ve
rilecek cevabı katı veyahut ademi kabul kararı ver
mektir. Binaenaleyh bizim bir Hariciye Encümenimiz 
vardır. Müzakere edilecek hususatı ayrı ayrı tetkik et
sin. Noktai nazarını tespit etsin ve bunu rica ede
riz, bugün yapsın. Mevzuu bahis müzakere olan me
sele, bizim ihzaratımız üzerine tetkik edilecektir. (Gü
rültüler) 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz de usu
lü müzakereden bahsedeceğim, Paşa Hazretleri. Ora
da tetkikten sonra burada tetkikini talep ediyorlar. 
Halbuki muahedenameyi imzaya mezun olmayan he
yeti murahhasanın heyeti umumiyesi itibariyle nazarı 
itibare alınacak ise encümenden geçmesi meselesi
nin nazarı mütalâaya alınıp alınmamasını müzakere 
edelim. 

REİS — Malûmu âliniz iyi bir karar verebilmek 
için asıl lâzımdır. Zannediyorum ki Hariciye Vekâleti 
bunun aslının aynen celbine teşebbüs etmiştir. Bina
enaleyh heyeti umumiyesi hakkında Heyeti Celile-
nizin noktai nazarı anlaşılmak lâzımdır. Ondajı son
ra encümene mi havale edeceğiz, yoksa ne yapacağız; 
mesele anlaşılsın. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Rüfekayı kiram 
konferans müzakeratının... 

NEŞET BEY — Müzakereye değeri yoktur, red
dedelim. Nesini müzakere edelim efendim? 

REİS — Bunun mütalâasında heyeti umumiye bir 
şekil alsın. Bu pek barizdir. Fakat müsaade buyuru-
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nuz, da Heyeti Celüenin böyle bir itilâfname üzerin-
dejki hissiyatı, ki bütün mülçtin hissiyatının muhassa-
lasıdır, izhar imkânını bulsun. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Fransızlarla böy
le bir itilâfname yapılmış. Bu hususta Heyeti Vekile-
nia noktai nazarım anlayalım. 

RAŞtH EFENDİ (Antalya) — İlk telgrafları işi
tince bendeniz... Bizim Heyeti Celile arasından bera-
yı müzakere Londra'ya giden arkadaşlarımızın oraya 
varınca İstanbul'dan gelen heyetle hususî bir görüş
me ile İstanbul'cular kanaatinin onlara sirayet ede
rek, onlara da tesir yaparak; Tevfik Paşa tarafından 
bizim arkadaşların da noktai nazarları böyledir, ben 
söylemeyeceğim, benim söyleyeceğimi bunlar söyle
yeceklerdir demesi; benim hatıramda çok tesir yap 
ti. Bizim içimizden giden arkadaşlarımız bu mücahe-
deye ne için atıldık, neye azmettik, bunu tamamen 
hazmetmeden gitmişler. Çünkü gerek istiklâli millî, ik
tisadî, siyasî tamamen temin edilmedikten sonra bu 
azimden dönmemeye azmeden bu Meclis, arkadaşların 
buraya, konferanstaki müzakerata dair ihtisaslarını 
havi- telgraf bu azmi, bu imanı sarsacak şekilde ta-
bkat ve elfaz kullanmaları, ya esasen gidişlerinde o 
azim ve iman sarsılmış olarak gitmişlerdir, yahut ora- * 
da sarsılmış. Yoksa bu memleket millî istiklâlini, malî 
ve askerî istiklâlini muhafaza etmeyerek İngilizlerin 
onurunu, haysiyetini düşünerek bu kadar fedakârlığı 
ne içfn ihtiyar etsin? Bunu giden arkadaşlarımızın tak
dir etmesi icabeder. Fransızlarla aktedilen ahidname 
o suretle yazılmıştır ki, eğer hakikaten bizim aramız
dan giden arkadaşlar ona vaz'ı imza etmişlerse ora
ya kadar gitmeye hacet yoktu, onu kabul ederlerdi. 
Bu gürültülere hiç hacet kalmazdı. Dün yalnız bu 
noktanın tenvirini Hariciye Vekili Beyefendiden rica 
etmiştim. 15 tarihli Konya'da intişar eden Öğüt gaze
tesinde diğer bir telgraf gördüm. Okunan telgraflar 
arasında o noktanın da izahını rica ederim. İtalya se 
farethanesine gelen bir telgrafta Edremit körfezinden 
biliptidar Adana hududuna, Antalya sahiline kadar 
olan... 

REİS — O, İtalyanlara aittir, Fransızlara ait söy
leyiniz efendim. 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Yazdıkları tel
graflar, gerekse Adana hakkında aktettikteri muahede 
memleketin, sjyasî ve iktisadî ve askerî istiklâlini ta-
mamiyle ihlâl edecek bir şekildedir. Hiçbir vakit bu 
memleket ve millet ve bu Meclis bu' suretle münakit 
bir muahedenameyi kabul edemez. 

DR. ABİDİN BEY (Lâzistan) — Arkadaşlar, ben
deniz gayet kısa söyleyeceğim. Eğer ki hakikaten bu 

mücadelei fevkalâdemizi anlamamışlarsa, buradan gi
den arkadaşlar böyle bir muahede yapmışlarsa, bun
ların bir sureti seriada geriye çağırılmaları ve haki
katen Heyeti Vekile arkadaşlarınızın da en son mü-
cahedelerini işitmek isterim. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, ben
deniz öyle görüyorum ki bizim en büyük hatamız, 
en kabili tamir olmayan bir hatamız vardır, o da 
düşmanlarımızı tanımamak ve düşmanlarımızın bi
zim biraz yüzümüze gülüvermeleri onların dostluğu
nu temin etmek için kâfi olmaktan ibarettir. Bizim 
buradan murahhaslarımız giderken iyice düşünmelidir
ler ki gittikleri mahal bizim canımıza, varımıza, mül
kümüze, dinimize hulâsa tekmil mevcudiyetimize kast
etmiş bir hükümettir. Bunu iyi bilmeli ve bu iman ile 
gitmeli idi. Onların gönlü bize muhabbet değil, bizi 
parçalamak için dişlerini bilediklerini bilmeli idiler. 
Bizim murahhaslarımız gider gitmez kendilerine, ta 
eskiden beri mutat olan tabasbusata başladılar, hür
meti biraz ziyade gösterdiler. Murahhaslarımız da 
kendilerini şaşırdı. Şimdiye kadar bu devlet ne ka
dar murahhas göndermiş ise hiçbir faide temin ede
rek avdet etmemiştir. Düşmanların cali olarak gös
terdikleri etvara aldanarak, onlar da bundan evvel 
giden murahhaslarımız gibi, kendilerini salâhiyeti fev
kalâde sahibi olmak üzere âdeta millete hâkim bir 
vaziyette görmüşler ve kendi zihin ve fikirlerinin ka
bul ettiğini, hiç buradan sormadan, kabul etmek hak
sızlığını irtikâp etmişlerdir. 

Efendiler, İngiltere; Fransa, şimdilik bu iki hü
kümet hakkında söyleyeceğim, zannetmem ki bunla*r 
menfaat teminini kendilerince caiz görsünler. Biz az
mimizi temin etmek için her türlü şeyi göze aldırmı
şız. Biz yaşayacağız ve yaşamak için istiklâlimiz bi
zimle beraber bulunacaktır. Elimizdeki istiklâliyeti-
mizi ne Fransızlar, ne de İngilizler alabilirler. Ben 
isterdirrf ki buradan giden murahhaslar tamamiyle 
bu kanaata sahip olsunlar: Maatteessüf Hariciye Veki
linin beyanatından anladım ki daha gitmezden evvel 
İtalya'da bunların efkârı sarsılmaya başlamıştır. Böy
le gayet hafif iman ile giden zevat bundan fazla 
cesaret göstermişlerse hakları vardır. Bu ana kadar 
murahhas olarak gitmiş ile milletin kanaatına muha
lif olarak, milletin zararına karar vermiş olanların 
tecziye edildiği vaki değildir. Biz bu hale hiçbir za
manda mecbur değiliz. Mütareke midir, muahede mi
dir, her ne ise benim noktai nazarımda, bu hiçbir 
kıymeti haiz olmayan bir surettir ki bu sureti gön
derdiğimiz murahhasların yüzüne vurmak bizim için 
bir vecibei zimmettir. 

N 
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Beyefendiler; bu millet ilâ maşaallah yaşayacak. 
Rica ederim, garp gibi ebediyyen muzlim olan ma
halden bu millet için hiçbir vakit hayır gelmez. Garp 
kendi mezarını kendisi kazıyor, kendisi kazacaktır. 
Binaenaleyh garpten ufak bir hayır bekliyorsak al-
danıyoruz, yanılıyoruz. Garp bizim imhamızı göze al
dırmıştır. Çünkü bizi imha etmedikçe âlemi medeni
yet üzerinde haiz olduğu redaeti icra edemez. Bi
naenaleyh bugün devletimiz garbin bize tahakküm et
tiği devletlerden çok eskidir. Milletimiz en yüksek, 
en büyük zaferlere nail olmuştur. Binaenaleyh bu 
gönderdiklerini yırtıp yüzlerine çarpmayı ve o he
yeti murahhasanın bu işlerinin yüzlerine vurulmasını 
teklif ediyorum. 

RElS — Arkadaşlar, söz alan rüfekamızın kısa 
söylemelerini rica edeceğim. (Evet, evet sadaları) 

MÜFİD EFENDİ (Kırşehir) — Davayı millimi
zin en mühim anlarında bulunuyoruz. Bu mühim me
seleyi muhakeme etmek için gayet acul, gayet seri fi
kirlerimizi ortaya atacak olursak, acelede herhalde 
nedamet hâsıl olacağından dolayı, bu meseleyi de ga
yet müteenniyane ve hatta geceyarısına kadar bilâ 
fasıla düşünerek halletmeliyiz. 

Efendiler, mesele Sevr muanedesini tanımadığı
mızdan dolayı o muahedeyi yırtmak ve kendilerinin 
bize teklif ettikleri bir kaç madde, ki her millet ken
di milliyeti, kendi kavmiyeti dairesinde yaşayacak 
ve bu suretle mütareke aktedeceğiz diye vaki olan im
za üzerine mütarekeyi yapmış idik. Fakat maattees
süf bu mütarekeyi bize kendileri teklif ve kabul ve 
imza ettikleri halde, yirmi dört saat idame ettirmek
sizin, bu teklif ettikleri muahede hilâfındaki hareket
lerini heyeti muhteremenizin umumu bilir. Ancak bir 
seneden fazladır vukubulan bu içtima ve mücadele 
neticesinde, geliniz, size hakkı hayat vereceğiz dedi
ler. Buna icabet etmek bizim için lâzımdı. Bizim ga
yemizle, emelimizle meşbu olan arkadaşlarımızı ayır
dık, gönderdik ki, bu arkadaşlarımız hakkında şimdi 
söz söylemek caiz değildir, ancak arkadaşlarımıza, 
bugün bu heyeti muhteremenin kendi içerisinden çı
karmış olduğu vekiller - ki Hükümetimizi idare eden 
o zatlardır - o vekillerin vermiş olduğu talimat dai
resinde hareket ve haricinde bir teklif vukubulduğu 
zaman bu zatın fikrini alarak söz vermek lâzım ge
lirken, kendilerine karşı ufak bir söz vermek lâzım 
gelirken buradan verilen talimatı unutmaları sebe
biyle veyahut kendilerini böyle bir imza için hâsıl 
olan mecburiyeti muhakeme etmeye lüzum (hissetme

den öyle bir harekette bulunmuşlardı.) (1) Bu, ihti
mal ki orada kendilerinin lehimize gördükleri tema-
yülatı hakiki zanniyle yapılmış bir meseledir. Fakat 
biz şimdi bu meseleyi heyeti umumiyesi itibariyle ka-
buel taraftar olduğumuzu vaziyetimizle ispat ediyo
ruz. Ancak burada soracağım bir nokta vardır. B.ı 
meseleyi sureti katiyede reddettiğimiz zaman da öte-
denberi yemin ederek, ahtederek söz verdiğimiz Misakı 
Millî dairesinde hudutlarımızı muhafaza edeceğimize 
dair verdiğimiz sözü tekit, ondan sonra zaten vücu
du hiç mesabesinde olan muahede hakkında kararı 
katimizi verelim. Bu da, müdafaaya devam, azmi mu
hafazadan ibarettir. Onları dinleyelim, ondan sonra 
söz söyleyelim. Heyeti Celilenizin Heyeti Vekileden 
teminat istemesine ihtiyaç yoktur. Meclis kendi ruhun
dan ik.tibasen vereceği emri verir. 

TUNALI HİLMÎ BEY (Bolu) — Reis Paşa, bir 
noktayı tenvir için arzediyorum. Arkadaşlar, eski ar
kadaşlarım meyanında hamiyetli mebus olanları bit
tabi bilirim. Âcizane kendimi takdim etmekliğim ica-
bederse, ben sırf sulh için mebus olmuş bulunuyo
rum ve o dakikada gelmiş bulunuyor. Heyeti murah-
hasamızm yazdığı telgraftan şöyle bir teşbih hatırıma 
geldi : Benimle bir diğeri arasında bir tercüman var. 
Tercümana soruyorum, tercüme ediyor. Sonra va
kıf oluyorum ki temamiyle aksine tercüme ediyor ve 
yahut yanlış tercüme ediyor. Bu cihetler bir taraf, 
bendenizin bir teklifim var. Heyeti Celile Misakı Mil
lîye taraftar değil, tamamiyle istinat etmiş, bundan 
başka bir şey bilmem, tanımam, diyor. Eğer bunun 
hilâfında değil de bunu tadilen şiddetli veya hafif 
bir surette kabule taraftar arkadaşlarımız varsa yal
nız onlar buraya gelsinler, söz söylesinler. Çünkü ben
deniz Misakı Millî taraftarı olup da burada hissiyatı 
mı dökmeye kalkışacak olursam, bir kere hissiyatla 
oynanılacak zaman değildir. Sırf soğukkanlılıkla, don
muş gibi düşünülecek ve söyleyecek zamanlardır. Bi
naenaleyh söz söylemem Misakı Millî, zaten malûm. 
vücude gelmiş ve teessüs etmiştir. Şu halde teklif 
ediyorum, aleyhte diyemem, yalnız bu t-sasat dahi
linde bir muahedenin kabulü caizdir, gibi sözler söy
lemek isteyen arkadaşlar söylesinler. Tamamiyle leh
te bulunan arkadaşlarımız da sözden vazgeçsinler. 

İSMAİL SAFA BEY (Mersin) — Arkadaşlar. 
milletimiz bütün dünyanın gıpta ve hayretle karşıla-

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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dığı bir vakaL tarihiyenin kahramanıdır. Bizimle be
raber mağlup olan dört millet daha var ve bunlar 
bizden daha kuvvetli ve daha kudretli milletlerdir. 
Bunlar itilâf Devletlerinin yumrukları altında bir kaç 
günlük rahat için, bir parça sıkıntıdan kurtulmak 
için, en sefil bir hayat kaygısı için, İtilâf Devletleri
nin en sefil arzularına başlarını eğdiler. Halbuki 
bunların hepsinden daha zayıf zannedilen ve hepsin
den daha az kabiliyeti hayatiye eseri olduğu zannedi
len büyük ve kahraman milletimiz hiçbirisinin yapma
ya cesaret edemediği bir kahramanlığı gösterdi. Ben 
esir ve zelil yaşamam, dedi. Benim namusum, haya
tım tecavüze uğramıştır. Karşımdaki ne kadar yük
sek, ne kadar büyük olursa olsun bu tecavüz kar
şısında baş eğmem, dedi. Binaenaleyh bu azmiyle silâ
hına sarıldı. 

Sonra arkadaşlar, milletimiz herkesin dimağına 
yerleşmiş yanlış bir zihniyeti iflas ettirdi. Bütün Av
rupa, hatta kendimiz içimizden milletimizin kabili
yetsiz olduğunu iddia ediyor, idik ve böyle bir zan 
kafalarımıza yerleşmişti. Halbuki büyük ve necip 
milletimiz hiçbir millete nasip olmayan bir kudret ve 
kabiliyet gösterdi. Bütün müesseselerimiz İstanbul'da 
iken, bütün yetişmiş adamlarımız orada iken ve orası 
düşman istilâsı altına düştüğü halde, hiçbir şey yok 
zannedilen Anadolu kendi kendine hatta İstanbul'un 
düşmanlığına rağmen İstanbul bütün müessesatiyle, 
asırlık zihniyetiyle ve bütün manasiyle aleyhimizde 
çalıştığı halde burada kudretli bir devlet teşekkül et
ti. İşte arkadaşlar, bu iki şey milletimizin ebediyyen 
iftihar edeceği yüksek kudret eserleridir. 

Arkadaşlar, Avrupalılar, canımızı almak isteyen 
milletler bizim gösterdiğimiz bu harikulade cesaret 
karşısında hayret ettiler. Hayatımızı; namusumuzu 
kurtarmak için yaptığımız bu büyük ve millî dava bi
ze artık zaferi kazandırıyordu. Fakat maatteessüf Av
rupa ile karşı karşıya gelmek zamanı henüz hulul 

" etmemişti. Hayatını kurtarmak için silâhına sarılan 
milletimiz daha henüz Avrupanın karşısına çıkacak 
vaziyette değildi. Bu hususta maatteessüf Heyeti Ce-
lile bir parça istical etti. Çünkü arkadaşlar, burada 
heyeti murahhasayı gönderdiğimiz zaman arzetmiş-
tim; davamızın esasları kurulmuş, zafer yolunda yü
rüyoruz. Fakat henüz kemale gelmemiştik. Yunan or
dusu Uşak'ta iken, Bursa'da iken Avrupanın bizim 
millî metalibatımızı kabul etmesine imkân yoktu. 
Bundan dolayıdır ki arkadaşlar, biz Avrupa ile ko
nuşmak için acele ettik ve bugün bunun, müsaade
nizle, arzediyorum, acı seyyiatı karşısında bulunuyo
ruz. 

Saniyen arkadaşlar, ikinci bir şahit vardır. Biz ge
çip göndermek istediğimiz arkadaşları intihapta isa
bet etmedik. Bu dava büyük bir dava idi. Bu dava
nın kahramanları, müdafileri imanlı olmalı idi. Kati
yen sarsılmayan, işe bir aşk ile sarılmış adamlar ol
malı idi. Bunda isabet edemediğimiz için burada... 

REİS — Müsaade ediniz, bu bahis sadedin hari
cindedir. 

İSMAİL SAFA BEY (Devamla Artık sarsıl
mış olan bir heyetin bundan sonra orada bu davayı 
müdafaa etmesinin arzumuz dahilinde, kuvvetli bir 
şekilde müdafaa etmesinin ihtimali yoktur. Onun için 
heyetin geri çağırılması lâzımdır. 

Sonra arkadaşla/, bir noktayı daha nazarı dikka
tinize arz etmek isterim. Bu hususta Hariciye Vekâ
letinin de bir kusuru olmuştur. Heyet zihniyet itiba
riyle sarsıldığından bu davayı lâyık olduğu kadar 
müdafaa edemeyeceklerini şubat içerisinde göstermiş
lerdir. 

REİS — Beyefendi, müsaade buyurur musunuz? 
Bir şey arzedeyim. Zatı âliniz Hariciye Vekâleti hak
kında değil, Londra konferansı müzakeratı hakkında 
söylemelisiniz. 

İSMAİL SAFA BEY (Devamla) — Bendeniz şim
di okunan ve Fransızlarla bir muahede şekline girmiş 
olan şeyi münakaşa etmek istemiyorum. Çünkü esa
sen bizim bunu kabul edemeyeceğimizi bir buçuk se-
nedenberi her yerde, her noktada mütemadiyen iddia 
ettik. Biz hayat istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Bu ka
dar kana, bu kadar meşakkate katlandıktan sonra bu 
mücadelede, bu kadar kan dökülen bu mücadelede 
isteriz ki ka~zandığımız sulh bize istiklâl getirsin, bi
ze tekrar ölüm, kan getirecek bir muahedeyi içinizde, 
zannederim, imzalayacak kimse yoktur. 

İSMAİL FAZİL PAŞA (Yozgat) — Arkadaşları
mızın söylediği sözler zannederim hepimizin virdi ze
banı olan bir derdi tekrar zikir gibidir. Tekrara lü
zum yoktur. Şimdi burada biz, bir muahedename gel
di. Ben diyorum ki, bu muahedenameyi kabul veya 
imza etmesini veya anı kabul etmesini havsalama sığ
dıramıyorum. Çünkü Sevr muahedenamesi için bun
lara verilen talimat basit olmak lâzım gelirdi. Ne isti
yorsunuz dedikleri zaman, verilecek cevap gayet ba
sit idi : Bizim Misakı Millîmiz vardır. Bilâ istizan 
hiçbir şey kabul edemezlerdi. Bana öyle bir kanaat, 
öyle bir hissi kablelvuku geliyor ki bizim o giden ar
kadaşlarımız, gerçi öyle yüksek bir kudreti siyasileri 
yoktu, o yeşil masanın başında o şeytanlarla uzlaş-
sınlar. Fakat o kadar da hamiyesiz değillerdir ki Sevr 
muahedenamesini veya daha fena olan bir şekli imza 
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etsinler. Bana öyle geliyor ki; şayet bu değilse arka
daşlarımızı Londra'nın azîm ve cesîm binalarına, zi
yafetlerine kapıldılar. Bu bir cürüm ise ben buna bir 
mana veremem. Çünkü hukuk müntesibi değilim. Cün
ha mı, cinayet mi ne olur bilmem? Binaenaleyh şu 
paçavra kabili kabul değildir ve bunu kabul edecek, 
yahut kabul lafzını telaffuz edecek bir kimse göremi
yorum. Binaenaleyh hepinize vukubulacak ricam, ke
mali dirayet ve kiyasetle bunun reddi çaresi nerede 
ise ona baksın. Şurasını söylemek isterim ki, artık bu
nu ketmedemem, bu adamların kudreti siyasiyeleri 
yok idi. Yani bu davayı millî onların hallinden istifa
de edecek derecede değildir. Mes'uliyetleri kime râci 
olacağını siz takdir edersiniz. 

VELİ BEY (Burdur) — Efendim, meselenin ehem
miyet ve ciddiyeti aşikârdır. İşin hissî cihetini ve kal
bimizde uyandırdığı teserrüatı elimenin derecei şid
detini tekrar alevlemek fikrinde değilim. Ancak efen
diler Büyük Millet Meclisinin ve Hükümetinin bir ta
kım arkadaşlarımız tarafından bihakkın tarihî bir ci
dal şeklinde gösterilen şu cidali millînin varlığı bu
gün garbın günagün teşevvüşatı içinde inleyen itilâf 
devletlerini bir mevkii ıztırara düşürmüş ve fakat bu 
mevkie döndüklerinin acısını kendi -sakameti siyasiye-
lerine izafe etmeksizin onun acısını kendi sırtlarına 
değil, bizim safiyetimize yükletmek istedikleri hiyeü 
siyasiyeye düşmek üzere bulunuyoruz. Binaenaleyh 
efendiler, bizim cidalimiz, bugünkü mukaddes cida
limiz, varlığımızı inkâr eden bütün garp devletlerine 
bizi tanımak mecburiyetini veren şu cidalimiz, Fran
sızların bugün bize pek allı pullu yutturmak istedik
leri hapı ergeç kendilerine gayei millinin hakiki su
rette istihsali şeklinde ve mevkii ıztırarların neticesi 
olarak samimî surette bizim noktai nazarımıza gel
melerine kadar devam etmemize katiyen mani olma
malı ve hiçbir zaman cidalimizin hararetini" sekteye 
uğratacak bir tezelzülü azim göstermemeliyiz. Gerçi 
milletin yüklendiği yük ağırdır. Şüphe yok ki mille
tin bu cidalde maruz kaldığı müşkülât pek büyüktür. 
Fakat efendiler, cidal semeratını iktitaf edecektir. Bu

nun haddi vasatisini, haddi makulünü aramak imkânı 
yoktur. Bu sebepten bir heyeti murahhasamız tarafın
dan, herhangi şerait içinde olursa olsun, bize tebliğ 
edilen şu şeklin katiyen reddini ve Misakı Millî şera
itinin istihsaline kadar cidali milliye devam kararının 
Büyük Millet Meclisi tarafından tekit edildiğini ken
dilerine iblağ etmek lâzımdır. Bu kararı veren Büyük 
Millet Meclisinin duşu hamiyet ve mes'uliyetine pek 
mühim bir vazife düşüyor. Hariçte milletin bozgunlu
ğundan istifade etmiş bulunmak itihamiyle bizi müş
kül bir mevkie düşürmek isteyen anasırı fesadın mev
cudiyeti (ni nazardan uzak tutmamak lâzım gelir. 
Bunlar) (1) faaliyete gelebilir. Onlara karşı Büyük 
Millet Meclisi bütün varlığıyle, milletin bu hususta, 
ferden ferda, hepimizin zihnen tenvirine ve heyeti 
umumiyemiz itibariyle verdiğimiz kararın şu gibi es
bap ve şerait dairesinde verildiğini millete tebliğ et
meliyiz. Riyaseti Celileye verdiğim takrir, bu sureti 
bize gönderilen hulâsanın katiyen Millet Meclisinde 
reddedildiği ve Büyük Millet Meclisi cidali mukad
desinde devam kararını bir daha bu vesile ile tekid 
ettiği yolundadır. 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız Heyeti 
Vekile de bu mesele üzerinde söylesin. (Muvafıfc ses
leri) 

AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İstan
bul) — Efendiler, Fransızlarla Kilikya ve Şark ha
valisine ait yapılan ahitnamenin kıraat ettiğim hulâ-
sai mevadına karşı yazılan cevabı kıraat edeceğim. 
Ancak bu cevapname dahi ahidnamede yazıldığı veç
hile madde maddedir. Her maddeyi tenkid etmek su
retiyle yazılmış olduğundan iyice anlaşılması için ahid-
nameyi madde madde okumak mecburiyetindeyim. 
(Muvafık sedaları) (Maddeler ve cevapname okundu) 

Şimdi efendim, diğer safahat vardır, onlara ge
çeceğim. 

REİS — Beş dakika teneffüs. 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafından eklen
di. M. Ünver 
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Dördüncü Celse 

REİS : Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Ziya Hurşit (Lâzistan) 

REİS — Celse kuşat edildi. Söz Muhtar Beye
fendinin. 

AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İs
tanbul) — Efendim, Londra'daki heyeti murahhasa-
mızla konferansta cereyan eden müzakerat netice
sinde ittihaz edilmiş olan mukarrerata dair dün ak
şam Reisi Meclis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
hitaben göndermiş oldukları telgrafnameyi okuyaca
ğım; lütfen yazınız. 

(Telgraf okundu) 
Buna nazaran heyeti murahhasamız buraya geliyor. 

Bu esasat üzerinde noktai nazarınız anlaşıldıktan ve 
onlar buraya geldikten sonra kararı katiye iktiran ede
cektir. Binaenaleyh bunları düşünmek, müdavelei ef
kâr etmek için mikdarı kâfi zamanımız vardır. 

REİS — Efendim, buna dair söz söylemek üzere 
söz alan arkadaşlarımızın adedi çoktur. Diğer taraf
tan buna dair verilmiş bir takım takrir vardır. 

[(Çorum Mebusu Dursun Beyin takriri okundu) 
Reddolundu.] 

DR. SU AD BEY (Kastamonu) — Efendim bende
nizin Hariciye Vekilinden sual takririm reye konamaz 
mı? (Gürültüler) 

REİS — Efendim, burada pazarlık şeklinde söz 
söylemek doğru değildir. 

BİR MEBUS BEY — Kuvvei müdafaamız var 
mı? 

REİS — Vardır ki müdafaaya giriştik, zannede
rim anın olmadığını hatırı hayale bile getirmemeli
dir. 

Şimdi takrirleri okutuyorum. 
(Çorum Mebusu Haşim Beyin takriri okundu) 
REİS — Takriri kabul edenler... Etmeyenler... 
(Takriri geri alsın sadaları) 
Takririn geri verilmesini kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
(Tunalı Hilmi Beyin takriri okundu) 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, mek-

şuf, gayri mekşuf dediğim, malûm, gayri malûmdur. 
Maksat silâh ve cephaneyi ihzar edelim. 

REİS — Diğer takrirleri 4e okutuyorum. 
(Sanman Mebusu Avni, Burdur Mebusu Veli, İz

mit Mebusu Hamdi, Konya Mebusu Refik, Kırşehir 

Mebusu Yahya Galip ve Eskişehir Mebusu Emin Bey
lerin takrirleri okundu.) 

EMİN BEY (Eskişehir) — Ben takririmi geri alı
yorum. 

REİS — Efendim; Emin Beyin takriri geri veril
im iştir. 

Diğer takrirlerin heyeti umumiyesinin, Heyeti Ve-
kiieye havalesini reye koyacağım, kabul edenler elleri
ni kaldırsın, kabul edildi efendim. 

3. — Moskova Konferansı. 
REİS — Efendim şimdi yine söz Hariciye Vekili-

nindir. Moskova konferansı hakkında 'istihsal eylediği 
malûmatı bize versinler. 

AHMET MUHTAR BEY (Hariciye Vekili) (İs
tanbul) — Moskova'da bir konferans münakit olduğu
nu ye orada mevzuubahs mesail hakkında müzakere 
ve mukarrerat ittihaz ederek bir itilâf name veya it-
tifakname, her ne derseniz bir senedi resmî aktet-
mek üzere bir heyeti murahhasamızın bulunduğu he
yeti celilenizce malûmdur. Bir iki aydanberi Kafkas
ya'da lâyenkati denecek bir surette yekdiğerini ta
kip eden hadisatı siyasiye ve bunun tevlid ettiği teşev-
vüşat hasebiyle muhaberattaki sürat bir türlü temin 
edilememiş olduğu cihetle şimdiye kadar heyeti mu-
rahhasamızdan müzakeresine memur oldukları mevad-
dın münakaşası hakkında hiçbir haberi sahih alamı
yorduk. Bu ciheti bundan evvel bir celsede heyeti ee-
lilenize arzetmiştim. Diğer taraftan Gürcüstan ile ak-
tedilmiş olan şifahî bir mukavelename üzerine Misakı 
Millîde mestur olan bir prensip, - ki reyi âma mü
racaat etmek prensibi - bunun Batum livası hakkın
da tatbik edilmek üzere Batum livasının dahi kuvvei 
askeriyemiz tarafından işgalinin karargir olduğunu 
bundan evvel arzetmiştim. İşte bu işgal ameliyesinin 
icra edildiği sıralarda idi ki Kafkasya'da Gürcüstan 
aleyhine ihtiyarı sefer eden Kızıl Ordu kumandanlı
ğının Tiflis'in sükutundan sonra Tiflis'te teessüs eden 
Gürcü Bolşevik Hükümeti nezdinde Rusya Sovyet 
Cumhuriyetinin komiseri olan Ojeni Gidez tarafından 
Şark Cephemiz Kumandanlığına makine başında ve
rilen telgrafnamede Moskova'da münakit konferans 
mukarreratından olmak üzere Gürcüstan'a taallûk 
eden Türkiye metalibi milliyesinin bir kısmı mühim
imi tamin edilmiş bulunduğu cihette Battan işgali 
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için hareket etmiş olan Türk kıtaatınının tayin ve 
tahdit edilmiş olan hududu geçmemesi talep edilmiş, 
fakat biz demin arzettiğim veçhile, Misakı Millide 
zikrolunduğu üzere bir plebisit yaptırarak halkın ar
zu ve iradesini almak gayesini teminen yapmış oldu
ğumuz bu hareket karşısında vaki olan şu ihtarı, 
konferans mukarreratı hakkında heyeti murahhasamız-
dan doğrudan doğruya bir haberi sahih almamış ol
duğumuz cihetle bittabi isga edemeyeceğimizi, ancak 
tesisi muhabereye çalıştığımızdan konferansta ittihaz 
edilmiş olan mukarreratı anlamaya çalışmış olacağız. 
O mukarreratın Ankara B. M. Meclisi Hükümetiyle 
Rusya Hükümeti arasında müesses münasebatı mu-
hadenetkârane neticesinde tetkik edileceğini ve binaen
aleyh o vakta kadar harekâtı askeriyemizle ihdas et
miş olduğumuz vaziyetimizi tepdil ve tağyir edemeye
ceğimizi söyledik. İhtimal ki Moskova'da bulunan he
yeti murahhasamız ittihaz etmiş olduğu mukarrerat 
meyanında, Kızıl Ordu komiserliğinin raporuna atfen 
beyan edilmiş olduğu veçhile, bazı mukarrerat itti
haz etmiş olabilir. Fakat Heyeti Celileniz bu gibi mu-
karrerata bunu akt ve imza eden heyeti murahhasanın 
tabi olduğu devletler ve hükümetlerce tasdik edilme
dikçe bir mahiyeti katiye iktisap etmiş olamaz. 

Bu onbirinci kızıl ordu kumandanlığının verdiği 
malûmata atfen hudut şu suretle gösteriliyor : Ba-
tum'un aşağı yukarı dört saat cenubunda vaki bir 
noktadan başlamak ve Ahısha, Ahilkillik manatıkını 
hariçte bırakmak üzere Artvin, Ardahan livalarını da 
bize terkettiğini konferansta Rusya Hükümeti kabul 
ve tasdik etmiştir. Eğer bu sahih ise, demek oluyor 
ki, Misakı Millî ile o havalide istihdaf eylediğimiz 
amali milliyenin bir kısmı mühimmi tatmin edilmiş
tir. Batum hakkındaki metalibatımız araya vazedile
cektir. Tecelli edecek neticeye tabiî Hükümet nazarı 
dikkate alacaktır. Bundan evvel, bu Batum meselesi 
mevzuubahis olduğu zamanlarda, Batum şehrinin bir 
vaziyeti mahsusası olduğu hakkında Heyeti Celileni-
zin nazarı dikkatini celbetmiş idim. Bunun istihsali 
için her türlü vesaite müracaat ettik, ümid ediyoruz 
ki bu metni resmî elimize geçecek ve iddia edilen mu
karreratın ne olduğu hakkında bir haberi sahih alı
narak Heyeti Âliyenizin muvafakatiyle bir karar itti
haz olunacaktır. 

Bugün pek uzun süren ifadat ve maruzatıma bir 
tebşir ile hateme vereceğim. O da şimdi Moskova'da 
bulunan Heyeti murahhasamız Reisi Yusuf Kemal Bey 
tarafından Ankara'da B. M. Meclisi Reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerine gönderilen telgrafnameyi 
okuyacağım. 

j REİS — Bir de Sefiri Kebirimiz Fuad Paşa Haz
retleri tarafından vardır. Lâyikiyle açılamadı. Fakat 

i ruhu anlaşılır. 
(Telgraflar okundu) 
REİS — Bir takrir var, okunacaktır. 

I (Doktor Suat Bey ve rüfekasımn takriri okundu) 
J REİS — Takriri kabul edenler... Etmeyenler... 

Takrir reddolundu. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Arka-

I daşlar; geçirdiğimiz günlerin karası var, akı var. Ba-
I zı şeylere müteessir olduk. Bazı şeylere memnun ol-
I duk. Mühim olan vaziyetimizi azamî vuzuh ile anla-
I mak için müstakbeldeki hattı hareketi müspet bir su

rette takrir edebilmek için çok faydalı olur. Maziye 
I gayet seri bir surette gözümüzü çevirelim. Arkadaş-
I 1ar beraber hatırlayalım. Millet Meclisimiz toplandığı 
I gün, millet maddi ve manevi ne müthiş bir harabî 
I içinde idi. Eğer o zaman akıl ve mantık ile hareket 
I etseydik, emin olunuz arkadaşlar, bugün mukavemet 
I nr>mına ortada proje mevcut olmasına hacet yoktu. 
I Eğer başımızla hareket etseydik, eğer mevcut kuvve-
I timizle düşmanların adedi arasında mukayese yap-
I saydık, eğer memleketimizde taraf taraf vücude gel-
1 miş harabiyetL düşmanlarımızın müthiş vaziyetlerini 
I karşı karşıya koymuş olsaydık; yani hareketimizi akıl 
I ve mantık dairesine irca etmiş olsaydık bu iş bitmiş 
I idi. Kazaya rizadâde olmaktan başka bir şey kalma-
I mış idi. Bizim yaptığımız arkadaşlar, Anadolunun ru-
I hu mücahedesi, bir dakika mazur görünüz, mecnuna-
I ne bir hareket idi. Bu bir cinnet idi. Cinneti mukad-
I desi idi. Doğrudan doğruya hissî bir hareket yaptık. 
I Nasıl ki izzeti nefsi, namus ve mukaddesatı söğülen 
I bir adam, karşımızdaki ile döğüşmek doğru mudur 
I diye mahalleye sorayım, heyeti ihtiyariyenin reyini 
I alayım mı der? Biz kalbî hareket yaptık, aşkımızın te 
t siri altında hareket yaptık ve aştığımız mesafeler gö-
I zümüzün önündedir. Arkadaşlar bu cinneti mukadde-
I se bütün cilvelerini göstermiştir. Vaktiyle, daha bun-
I dan daha bir kaç ay evvel, bir gün millî bir hükû-
I metin mümessili addolunuyor. Vaktiyle bize, dolayı-
I siyle bize bir söz söylemeyi arzu ettiği vakit kelimatı 
I nasıl idare ederdi? Bugün bizimle bir masa başında 
I bazı mesaili mütalâa etmeye karar vermişlerdir. De-
I mekki biz son derecede... 

I Arkadaşlar, yalnız korkulacak bir nokta var. Be-
I raberce bir saniye düşüneceğiz. Tarihimizde uzak ve 
I yakın ne vakit kılıç meydana çıkmışsa memleketimi-
I zin cephesi yükselmiştir. Kesbi ulviyet etmiştir. Ne 
I kadar teşettütlerimiz varsa silinmiştir. Fakat ne vakit 
I is kaleme gelmiştir, çok defa kılıcın kan bahasına bin-
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lerce mahrumiyet bahasına kazandığı şeyleri kalem 
tehlikeye düşüfmüştür. Yani anladığım gibi arzetmek 
isterim. Kılınç meydana çıkınca memleketin, milletin 
en halis kısmının hücra köşelerden, köylerimizden 
meydana çekiliyoruz. Sabûr olan halkımız, en yük
sek secayayı maneviyeyi nalik olan halkımız köyle
rin içinden çıkıyor. Ne vakit ki harbimiz biter, halk 
köyüne döner, az çok teşettüte düşmüş kısım ise iş 
başına geçerse, o zaman perişanlık, zaaf ve tehlike 
başlıyor. Bunun içindir ki tarihi millimize kılıcı ve 
kanı bahasına olan kazandığı şeyi suya düşürüyor. 
Ben zannediyorum ki, böyle bir tehlike karşısındayız. 
Bitmiş bir şey yoktur. Bu küçük bir ziyan bile olsa 
onu tahdit için namahdut vesaitimiz vardır. Düşman
larımızın kemali meharetle aleyhimize kullandıkları 
vasıtayı mücahedei milliyemizin arkasından vurulduk
tan, cephe sarsıldıktan, cephelerimiz taraf taraf inhi-
zama uğradıktan sonra dahile baktığımızda, cephele
rin istikrar kuvveti asıl cephenin, manevi kuvvetin, 
dahilî cephenin metanetine dayanıyoruz. Bunun için 
Bursa, Akhisar cephelerinde inhizamdan sonra içeri
ye baktılar, acaba teessüre uğruyorlar mı? Birbirleri
ne düşüyorlar mı? Perişanlık, izmihlal başgösteriyor 
mu? Gördüler ve aldandılar. Biz her zamandan zi
yade toplandık, beklediler, beklediler, hayır dediler, 
yine askerî surette uğraşmak lâzımdır. İkinci müca-
hede, ikinci mücadeleyi yine sarsılmadan manevi 
bahdetimizi tutmakla temin ettik. Bunun için harbi 
umumî esnasında Almanların bir sözünü tekrar edi
yorum. Arkadaşlar, Alman cephelerini yıkmak için, 
dahilden yıkmak siyasetini içeride yapıyorlar. Şimdi 
bizim aramızda Hükümetin ve Millet Meclisinin el
de ettiği şeraiti tahammül edilmez bir ihtiras haline 
koyuyorlar, sulhu bize gösteriyorlar. Aç bir adama 
yemek gösterdikten sonra yüz kere daha acıkır. Ar
kadaşlar bizim kalbimizde sulh için mevcut olan ar
zuyu tatmin için kâfi derecede ehemmiyeti olmayan 
şeyleri bizim gözümüzün önüne atıyorlar. Azamî teh
like asıl askerî cephelerde, dahildedir. Bizim aramız
daki vahdet emelde, yolda mevcut olan birlik devam 
ettikçe emin olabiliriz ki dalâil mevcuttur. Ellerimizi 
düşmanlara açsak bir çok şeyleri bırakacaklardır. 
Kendi toprağımızda mücahede ediyoruz. Kendi şehir
lerimizin, köylerimizin içinde kendi varlık mücahe-

demizi yapıyoruz. Birbirimize biraz daha yakın gelece
ğiz, biraz daha sıkışacağız. Başkalarının toprağında 
değiliz ki müsaade edelim elimizde bırakılacak bir 
şeyler olsun. İstediğimiz, şeref, namusla yaşamaktır. 
Bunun için de şerefle bekleyeceğiz. Sıralarımızı biraz 
daha sıkıştıracağız. Biraz daha devam edelim. Asgarî 
olan programımızı kabul ettiklerine şahit olacağız. 
Emin olunuz arkadaşlar, bu kadar bırakmış oldukları, 
daha ziyade bırakacaklarına delili kâfidir. 

ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Efendim 
Hamdullah Suphi Beyefendinin hakikaten akıl ve man
tık hakkında söylediklerini beri de tasdik ediyorum. 
Fakat öyle bir zamanda buraya toplandık ki o- za
man akıl ve mantığın iflas ettiği bir zamanda idi. 
Şimdi de bizi kolayca imha etmek için bizim elimi
zi, kolumuzu bağlamak istiyorlar? Bundan sonra man
tıksız hareket edersek maazallah izmihlale uğrarız. 
Şimdi hamd olsun dahilî ihtilâfat kalkmıştır. Bugünkü 
vaziyetten bendenizin anladığım bir hakikat varsa; 
düşmanlar bizi imhaya dair vermiş oldukları kararı 
henüz refetmemişlerdir. Bizi imha etmek için bir ta
kım şeyler hazırlamışlardır. Biz bunun karşısında ne 
yapacağımızı düşünmek üzere günlerce, saatlerce, ay
larca, uzun boylu tetkikatta bulunmamız lâzımdır. 
Hakikaten şu son zamanda bizim hareketimiz dinin 
göstermiş olduğu mucizeden başka bir şey değildir. 
Yalnız bir hadisi şerifi tahattur ettirmek istiyorum. 
(Okudu) Heman bu hadisi şerifin varit olduğu za
manlarda yaşıyor gibiyiz. Sulhu, Hüdeybiyeyi düşüne
lim. Misakı Milliden zerre kadar fedakârlık etmek 
kimsenin hatırına gelmez. Londra konferansı tatil et
miştir. Fransa ile mütareke mahiyetinde müsaleha ya
hut müsalaha mahiyetinde mütareke olmuştur. Bugün 
ehemmiyet ve müstaceliyetle düşüneceğimiz nokta var
sa henüz kesbi katiyet etmemiştir. Mütalâai âciza-
nem, bir taraftan Şarkta bir taraftan Yunan'ın karşı
sında asker bulunduruyoruz. Bir taraftan Adana cep
hesinde asker bulunduruyor, üç cephede de zayıf dü
şüyoruz. Bunda mümkün ise Fransızlarla bir iki ay 
kadar vakit kazandırmak için mütareke mahiyetinde 
bir şey yapalım. Rica ederim efendim, yalnız beyni
mizde kalsın. (Şiddetli gürültüler) 

REİS — Cumartesi içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 




