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YÜZ ON BEŞİNCİ İNİKAT 

9 Teşrinievvel 1338 Pazartesi 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2.50 

REİS : Reisasâıri Doktor Adnan Bey. 

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

YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kasta
monu) — Efendim şu günlerde cereyan etmekte olan 
Mudanya Konferansı hakkında son iki gün zarfın
da, yani geçen gün Meclisi Âliye arz ettiğimiz günden 
bu güne kadar almış olduğum şeyleri arz edeceğim. 
Binaenaleyh zapta geçmesine lüzum yok. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Bey celsei Hafiye tekl'if ediyor
lar. Kabul ediyor musunuz efendim?.. Kabul edil
miştir. 

Zaptı sabık hulâsası var, okunacaktır. 

1. — ZAPTI SALIK HULÂSASI 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ İNİKAT 

7 Teşrinievvel 1338 Cumartesi 
ÜÇÜNCÜ CELSE 

Musa Kâzım Efendi hazretleri tarafından küşad 
edilerek Mudanya Konferansı hakkında cereyan eden 
muhaberat Hariciye Vekili Bey tarafından hasbuhâl 
tarzında ve mufassalan zapta geçmemek üzere Mec
lisi Âliye arz edilip celseye nihayet verildi. 

Reis 
Reisisâni 

Musa Kâzım 

Kâtip 
Varı 

Hakkı 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz almak isteyen 
var mı?.. Kabul edenler... Kabul edildi. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — Mudanya Konferansı 
YASİN BEY (Gaziantep) — Efendim Hariciye 

Vekâleti bunu Meclisin tasvibine arz etmiyor ki zap 
ta geçsin. Binaenaleyh hafiyen hasbühal gibi bir şey 
oluyor. Hasbühal zapta geçmez. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Bey, o halde 
sabık zabıt kabul edilmiştir. 

REİS — Tashihen. 
YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Sinop) 

— Geçenlerde Mustafa Kemal Paşa Hazretleriyle 
Franklen Bünyyon arasında cereyan eden müzake-
rat hakkında maruzatta bulunmuştum ve bu mesele 

hakkında da arz etmiştim. Bugün de onları harfiyen 
okuyorum efendim. Tarihleri 6 Teşrinievveldir. 

6 Teşrinievvel 1338 sabahı Mudanya'daki Fransız 
zırhlısı vasıtasıyla Dersaadet'teki General Pelle'den, 
namı devletlerine ve Franklen Bünyyon'dan namı 
âciziye varit olan iki kıt'a telgraf sureti berveçhi zir 
maruzdur. Pells'n'in telgraf namesinde yalnız bir nok
ta, Trakya'nın şimdiden teslim olunmaması olunca 
meselenin ehemmiyeti asliyesi derkârdır. Çünkü 
Trakyayı müttefikinin tahtı işgalinde tutması sarih 
bir vaziyet olduğu gibi, Trakya'yı bize teslim etmek 
de sarih bir vaziyettir. Müttefikler Trakya'yı, haki-
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katı halde tahtı işgallerinde tutmak kararıyla zahiren 
biz© teslim etmiş olmak vaziyetini takındılar ve bu 
suretle bize zararı olan bir şeye, Trakya'da bizi Is-
tan'bul Hükümeti vaziyetine sokarak maddeten ve 
manen hâkimiyetleri altına almak istiyorlar. Trakya' 
yi tahtı işgallerinde tutmak kararını verirlerse, bunun 
için bizimle müzakereye lüzum olmadığı mütalâa-
sındayım. Harington'dan buraya isal edilen bir ha
bere göre, takriben 6/7 sonra buraya gelebileceğini 
bildirmiştir. 

Dersaadet'te Fransız fevkalâde komiseri tarafın
dan Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretle
rine yazılan telgrafın kopyasıdır. 

«Atideki telgrafnamenin Mustafa Paşa Hazretle
rine keşidesi rica olunur : 

Mudanya Konferansında Türk halkının mütala-
batt esasiyesine hiç bir suretle dokunmayan yalnız 
bir nokta üzerinde müşkülât hâsıl olmuştur. Sizin 
kabul edebileceğiniz bir sureti halle ben tasavvur ede
ceğim ve kaniimki hükümet de tasavvur edecektir. 
Kavi yen ümit varım ki, Türkiye'nin taalisi için, o 
kadar sarfı himmet eden zâtı devletleri işi yeni bir 
harp ile tehlikeye koymazlar. Derhal müstacel bir 
karar ile Büyük Millet Meclisi Hükümetinden kendi 
hükümetimin istediği tekl'ifatı sulhiyedir. Bize ve 
müttefik olan devletlere itimat bahş buyurmanızı is
tirham eylerim.» 

Paşa Hazretleri tarafından verilen cevaptır. 

Garp Cephesi Kumandanı hmei Paşa Hazretleri
ne, 

Âtideki telgraf namenin Dcrsaadet'teki General 
Pelle'ye keşidesinin temin buyurulmasını rica ede
rim. 

İstanbul'da General Pelle'ye; 

Türk halkının mütalebatı esasiyesinin bir nckta:ı 
üzerinde müşkülât hâsıl olması mucibi teessür ol
muştur. İsmet Paşamdan aldığım sen telgrafda îngiiiz 
ve îtalyain generallerinin Trakya'yı bize teslimden 
istinkâf ettikleri ve müttefikinin askeri işgalleri al
tında bulundurmakta devam etmek istedikleri anla
şılıyor. Bu nokta malûm olduktan sonra Frarik'cn'in 
bu suretle müttefikinin yedinde kalması 23 Mart 
tarihli nota ahkâmına ve Mösyö Franklen Bun yy on' 
un teminatına mugayir görülmektedir. İlk anda ve 
bizim için en mühim noktada itilaf arzusunun sarih 
olmaması ve Trakya'yı ellerinde bulundurmak sure
tiyle bize bir tazyik icra etmek fikrini verecek mahi-
yitte olduğundan bizi büyük tereddüt ve hayretlere 
duçar etmiştir. Âmalı Sulhperverane ve pek meşru 

olan metalibimize bu suretle itilafgirizane muamele 
olunmasını Fransız hükümetinin muvafakat etmiye-
ce^ini ümit ettiğimizden, vaat buyurduğunuz tavas
sutun neticei fijliyesine intizar eyleriz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Başkumandan 

Mustafa Kemal 
İkinci tel : Franklen bünyondan : 
İsmet Paşa Hazretleri buraya gelince zatı devlet

lerinin telgrafnamesini bana verdi. Cereyan eden ah
vali berveçhi ati arz ederim. 

Dün İstanbula gittim ve derakap meseleyi hal et
meği kendilerine anlattım. Trakya'yı Türkiye'ye ver
mek için talimatı katiye almak üzere Londra ve Pa
ris'te Heyeti Vekilenin bu sabah içtimaını teklif et
tim. Muhaberatı telgrafiyenin müşkilâtına ve saat-
lerdeki farka binaen bu akşamdan, belki geceden 
evvel cevap alabilmek bilfiil mümkün değildir. Va
deyi kısa yaptığımızdan dolayı hata etmişiz. Bir güne 
kadar ittihaz etmezden evvel, bunu zâtı sâmilerinden 
talep ve istirham ederim. Konferans bu akşam ve 
yarin sabah içtima edebilecektir. Eğer Konferans 
memnuniyetbahş neticeye iktiran etmezse, şimdiye 
kadar adaleti müdafaa eden Fransa'nın kararını arz 
etmek için müsaadei samilerini istirham eylerim. 

6 . 10 . 1338 
Muhibbi Ihtiramkârınız 

Franklen Buyyon 

Paşa Hazretleri tarafından Mösyö Franklen Buy-
yan'a. 

Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa Hazretleri
ne Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Haz
retlerine çekilen telgrafnamelerdir: 

Telgrafnamenizi aldım. 23 Mart tarihli nota ile dü
veli müttefika tarafından Trakya'nın bize iadesi vaat 
edildiği halde Mudanya'da İngiliz generallerinin is
tinkâf etmeleri müttefikin işgali askerisinde bulun
durmak istemeleri bizce hüsnü telekki edilmemiştir. 
Harekâtın tevekkufundan hâsıl olan konferansın de
vamından tezahür eden mehaziri askeriyeyi nazarı 
dikkati âlilerine havale ederim. Vaz'iyeti haziranın 
bir an evvel müspet bir neticeye iktiranı menafii ha-
yatiyemizdendir. İtimaden, konferansın bu akşam ve 
yahut yarın akşamki karara intizaren harekâtın baş
laması için verdiğim emrin tehiri icrasını İsmet Paşa 
Hazretlerine yazdım. Mesaili dostanemizden müspet 
bir netice hasıl olacağını kuvvetle ümit ederim. 

Geçenki maruzatımdan sonra aldığımız ilk tel
graf şudur; yani Başkumandanlığa çekilen telgraf-
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dır: Hepsi Başkumandanlıkta oluyor, ismet Paşa çe
kiyor. 

7.10.1338 öyleden evvel saat ikide içtima olacağı 
ümit ediliyor. Ankara ile irtibatın muhafazası haizi 
ehemmiyettir. 

General Harikton'un diğer general yedile gönder
diği bir maktubu aynen takdim ediyorum. Cevabım 
da ayrıca arz edilmiştir. (8 Teşrinievvel 1338 öğleden 
sonra da yazılmıştır.) 

Garp cephesi kumandanı İsmet Paşa Hazretle
rine. 

Paşa Hazretleri, İngiliz kıtaatı Başkumandanı sı-
fatiyle ifade ediyorum. Zatı âlileri tarafından, Anka
ra Millet Meclisi hükümeti sıfatiyle, verilmiş bulu
nan ve her türlü muhasematın ve harekâtın tevak
kuf edeceği hakkındaki vaitlerinize rağmen, bu ha
rekâtın devam etmiş olduğu hakkında nazarı dikkati 
devletlerini celbetmeği arzu ederim, Elimdeki sarih 
malûmat gösteriyor, ki Çanakkale'de kıtaatımızın 
hemen yanındaki süvari kıtaatınız piyade ile getiril
miş ve bu noktada gayet cidi bir vaziyet ihdas edil
miştir. Elimde deliller 4e vardır, ki bir fırka kadar 
tahmin edilen bir kuvvet topçu ve süvari ile birlikte 
Yarımca'daki hududu geçmişler ve hali hazırda Ka-
rayakub'a gelmişlerdir. Aynı zamanda Türk süvari
lerinin Yarımca ve Şile'ye geldiklerini haber aldım. 
Demek oluyor ki bitaraf mıntakalara tecavüz edil
miştir. Bu harekât müttefikin genarelleri ile zatı dev
letlerinin muslihane bir surette tesviye bulmaya ça
lıştıkları bir anda vukubuluyor. Evvelki iş'aratı-
mızda beyan ettiğim veçhile, bitaraf mıntakada teca
vüzün mesuliyeti bu tecavüzü yapmış olanlara ait 
kalacaktır, Muhasemattan içtinap etmek için elim
den gelen her şeyi yaptım ve emrim altındaki zabıtlar 
ve kıtaat, göstermiş oldukları itinalardan dolayı her 
türlü taktire lâyiktirlar. Bütün bu harekâtın konfe
ransın nihayetine kadar tevkifi zimmında evamiri ka
tiye lâzımeyi ita etmesi lüzumunu Ankara Büyük 
Millet Meclisi hükümetine arz etmesini ve bu husus
ta bana teminat verilmesini zatı devletlerinden rica 
ederim. 

Zatı Devletlerinin Sadık Bendesi 
Olması Şerefiyle Mübahi 

Harinkton 
(Handeler) (O sesleri) 
Efendim İngiliz usuli muhaberatında bu adettir. 

En yüksek bir adam en aşağı bir adama yazabilir. 
O sizin hizmetgârınız olmakla mübahidir. Onun 
için aynen okuyorum. 

I General Harinkton. 
I Mudanya Müttefikin generalleri reisi. 
I Mudanya Konferansı Reisi İsmet Paşa tarafın-
I dan Büyük Beritanya murahhası General Sir Çar-
I lis Hariknton Hazretlerine (Mudanya konferansı dai-
I resi 8 Teşrinievvel 1338. 
I Ekselans. 
I Çanakkale'de bulunan kıtaatımızdan bazı süvari -
I 1er yerine bazı piyadeler ikame edilmiş olması, alel-
I ade tebdil gibi, kıtaatın harekâtı dahiliyesinden iba-
I ret olacaktır. Çanakkale'de harekâtın tevkif olduğu 
I zamandan itibaren bir neferimizin bir hatta ilerle-
I miş olduğuna dair bir misal varsa, o misali derhal 
I tashih ettirmek üzere istişar buyurmalarını rica ede-
I rim. Diğer taraftan büyük Britanya kıtaatının nakli-
I yat faaliyetleri devam etmiş ve tarafeyn hatları ara-
I sındaki mesafe Büyük Britanya kıtaatının ilerlemesiyle 
I kısaltılmış ve bütün bu harekât tarafımızdan tevkifi 
I harekât edildikten sonra icra olunmuştur. K itaatimi -
I zın ve kumandanlarımızın zâtı devleriyle mükerreren 
I müdavele ettiğimiz efkârı müsalemetcûyaneden mül-
I hem emirlere tevfikan her nevi hadisata mahal ver-
j memek hususunda gösterdikleri itina ve muvaffaki-
I yet şâyânı taktir bir derecedir. 
I Yarımca ve Yakublu ve Şile'de mevzuu bahis edi-
I len harekâtta harekâtı dahiliyeden maduttur. Çünkü 
I bahis buyrulan bitaraf mıntakaların Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi Hükümetiyle müttefikleri arasında hiç 
I bir zaman takarrür ettirilmemiş ve bu hususta tara-
I fımızdan hiç bir taahhüde girilmemiş olduğunu ifa-
I deye müsaraat eylerim. Harekât noktai nazarından 
I Büyük Millet Meclisi Hükümetinin taahhüdü 29 Ey-
I lül notasında bildirildiği veçhile, Mudanya konferan-
I sına kadar harekâtın tevkifinden ve konferans esna-
I sında mükerren mevzuubahis olduğu vakit tarafımız 
I dan teyit edildiği veçhile, itilâf kıtaatına karşı her 
I hangi bir hadiseye mahal vermemekten ibarettir. Ge-
I neral Monpelli ve General Şarpi, etrafiyle şifahen 
I de bildirdiğim veçhile, bir gûna hadisata mahal veril-
I memek üzere tarafımızdan tedabiri lâzime alınmış-
I tır. Arzuyu devletleri veçhile, teklifi, Türkiye Büyük 
I Millet Meclisi Hükümetine de arzı iblâğ eylerim. 
I Zatı devletlerine hürmeti mahsusa ile mubahı: 
I Mudanya Konferansı Reisi; 
I General İsmet. 
I Buna cevaben dün Heyeti Vekile ile görüşüldük-
I ten sonra Başkumandan Paşa Hazretlerinin verdiği 
1 cevap. 
I Mudanya konferansı Reisi Garb Cephesi Kum-
I mandanı İsmet Paşa Hazretlerine. 
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General Harinkton'un bu sabah zâti devletlerine 
gönderdiği mektup aynen Heyeti Vekileye takdim 
edildi. Bu mektuba tarafı sâmilerinden verilen cevap 
muhteviyatına da Heyeti Vekilece ittila hasıl oldu. 

Trakya'nın derhal tahliyesiyle beraber, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi hükümetine teslimini temin et
mek üzere inikat eden Mudanya Konferansının bu
güne kadar cereyanı esnasında müteahhit olduğu
muz noktalara tamamen riayetkar kaldık. Konfe
rans bilâ lüzum imtidat ettirilmekte olduğu halde da
hi konferanstan Sulhperverane ve müsalemetkârane 
bir netice iktidaf olunacağı ümmiyesiyle riayetkar 
kalınmaktadır. Ancak gayri muayyen bir zaman için 
mahkûmu adalet kalmayı müttefikin generallerinin de 
tasvip edeceklerini zannetmeyiz General Harinkton' 
un harekâtı askeriye diye tavsir ettiği harekâtın, 
ordunun harekâtı dahiliyesinden olduğu hakkında
ki izahatımız hakikati tenvir etmiş olacaktır. 
Ancak Mudanya Konferansı müzakeratının ce
reyan ettiği ve bu münasebetle harekâtı as
keriyemizi tevkif etmiş bulunduğumuz esnada 
İngilizlerin Anadolu sevahilinde muharebe terti
bat ve tedabiri almağa ve kuvvetlerini tezyit eyle
meye devam eyledikleri ve aynı zamanda Trakya'da 
bulunan ordusunun yeniden idamei harbe muktedir 
vaziyet ihdasında icrayı faaliyetine müsaade olunma
sı mesuliyetini müsebbiplerine atfetmek mecburiye
tindeyiz. Mudanya Konferansı hak ve adle mukavim 
ve hali harbin hitamını temin edecek bir neticei ha-
seneye iktiran ettirmek hususunda zatı devletlerinin 
sulhperverane mesaisi şayanı taktir ve tamamen hükü
metimizin hissiyat ve nıkatı nazarına mutabık görü
lür. İngiliz generalinin bizim için hayatî ve gayri ka
bili teahhur noktalar üzerinde düşmanlarımıza fır-
satbahş olacak uzun tevakkuflara meydan bırakmak
sızın İngiliz Milletinin temayülatı hakikiyei sulhper-
varanesi dairesinde hareketle, bütün cihanın sabırsız
lıkla intizar eylediği şark sulhunun temel taşını vaz'a 
müesaraat göstermesiyle ifa edildiği mühim ve'insanî 
vazifenin ne kadar büyük olduğu kendilerince de 
taktir olunur. Noktai nazarımızın meşru ve makul ol
duğuna bariz bir delil olmak üzere aynı konferansa 
dahil bulunan Fransız ve İtalyan generallerinin Trak
ya'nın derhal düşmandan tahliye edilerek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetine teslimi hususunda 
mütezahir ve müspet kanaatlarını gösterebiliriz. 
Konferansın verdiği neticeye doğru daha fazla ida
mesinden tahassul eden mahzurların ve bütün ciha
nı medeniyet nazarındaki azim mesuliyetin müseb
bipleri biz olmadığımızı ve olmak istemediğimizi dün

yanın taktir edeceğine şüphemiz yoktur. Her halde 
konferansın bir, iki gün zarfında intacına sabırsız
lıkla intizar olunur. 

Bu akşam gelen bir telgraf. 
Başkumandanlığa 

(Suret) 
Mudanya'da müttefikin Jeneraller Konferansı 

Reisi Feriksir Şarlıs Harinkton. 
Mudanya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükü

meti Murahhası İsmet Paşa Hazretlerine. 
Mudanya Brandok sefinei kıralisinden : 
Mektubunuzu almakla şerefyabım ve derhal bü

tün harekâtın durdurulması için vermiş olduğunuz 
seri emirden dolayı teşekkür ederim. 

Ben de aynı suretle küvetlerimi haberdar ettim. 
Mektubumda bilahara tafsilatlı cevap vereceğim. Lâ
kin fırsattan bil istifade, zatıâlilerini haberdar et
mek isterimki; benim kıtaatım ileriye hareket etme
mek üzere emir almışlardır ve bir kaç gün evvel gel
miş olan Takviye kıtaatının Anadolu sahillerine çı
karılmasını emretmiştim. Konferansın yarın sabaha 
kadar tehiri zaruri olduğunu arz ederim. Her ne ka
dar ben İngiltere hükümetinden sarih talimat almış 
isem de Jeneral M on belli ve Şarpi'ye Paris'te beyne!-
mütelifin ittihaz edilen karar tefsir edilmemiştir. On
dan dolayı kendilerinin bu teklifi beklemeleri zaruri
dir. Lâkin daha fazla teahhurun meni için tarzı me
sai edilmektedir. Yine aynı tabir. Ondan sonra İs
met Paşa Hazretlerinden Başkumandan Paşa Haz
retlerine. 

8 Teşrinievvel 1338, Saat üç sonra işaretli rapora 
zeyil. 

1. Jeneraller öğleden sonra saat ikide mukarrer 
içtimaa gelmediler. General Harinkton'un sabahki 
mektubuna verdiğim cevaba öğleden sonra saat dört
te gelen cevap ayrıca arz edilmiştir. 

Ondan sonra bu gün içtima olmadı. İçtima Harink
ton'un mektubunda teklif edildiği veçhile yarın 9 Teş
rinievvel sabahına kaldığını arz ederim. 

2. Öğleden evvel Jeneral Şarpi ile Monpelli; Ha-
rikton'un birinci mektubunu bana getirdikleri zaman 
Çanakkale'de tarafeyn arasındaki yakın mesafeden 
ve süvariyi iadenin tebdil etmiş olmasından ve İzmit 
mıntıkasındaki harekâttan telâşla bahsettiler. Kendi
lerine lâzım gelen cevabları verdik. Çanakkale'de ta
rafeyn arasını açmayı bir meselei esasiye gösterdiler 
ve nihayet İngilizlerin metalibimizi kabul edecek
lerini ve bu halde tarafyn arasın! açmağa razı olup 
olmayacağını sordular. Evvela İngilizlere talimat gel-
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sin, meseleyi esasiye aramızda muvafık olarak hal 
olunsun. Çanakkale'deki meselede birbirimizi ara
mızda memnun ederiz, dedim. Gittiler. Bundan an-
lamıştımki İngilizlere gelen talimat müsaittir ve da
ha evvel Çanakkale'de tarafeyn arasındaki mevzii 
mesafe faydasını temin etmek için çalışıyorlar. Ben 
de buna müsteb'at göründüm. 

3. Öğleden sonra Jeneral Harigton'dan mektuba 
nazaran Fransız ve İtalyaya yeni talimata ihtiyaç 
gösterince, İngilizlere gelen talimat menfidir ve Fran
sız ve İtalyanı dahi İngiliz hükümeti ilgili planına 
yeniden uydurmuştur, manası çıkarılabilir. Filhakika 
Franklen buyyun'la mülakatımız da bu kanaati ver
miştir. Mumaileyh son derece müteessir bir vaziyette 
ve kendi aleyhinde İngilizlerin şiddetli bir mücadele 
açmış ve harbe sebep olacak mahiyette göstermiş 
ve hükümetlerinin müzakerat ve mukarreratına dair 
hiç bir malumat alamamasına göre öğleki ihtimal 
telgraflara İngilizler tarafından tevkif edilmiş olduğu
nu söyleyecek kadar ileri varmakta ve kendisinin bir 
an evvel Parise giderek vaziyeti tenvir etmesini lü
zum görmektedir. Onun tahminine göre, filhakika 
sabahleyin İngilizler cevabın müsait olduğunu tah
min ediyorlar ve bu sebeple Çanakkale'de yalınız 
mevzii bir açılma tamir ediyorlar. Bu sebeple Ça
nakkale'de yalnız mevzii bir açılma mevzubahis ola
caktır. Fakat sonradan gelen ve metni henüz tefes
süh etmeyen talimata göre, Trakya'nın on beş gün
de Yunanlılardan tahliye ve bir ayda bize teslim olu
nacak Garbi Trakya'da bir mıntakai bitaraf harici
ne çekilmesi talep olunacak imiş. Bu son talepden 
dolayı vaziyeti vahim görmekteyiz. Her halde daha 
başka şeyler olacaktır. Gece onla on bir arasında 
Fransa'dan gelecek talimat anlaşılacak ve bunun üze
rine Fraklen Buyyon ile yeniden müdavelei efkâr 
edeceğiz. Bu gece vaziyet üzerine tekrar arzı malu
mat edeceğim. Şimdi İngiliz Jenerali talimat sahibi 
ve diğerleri konferansdaki tebligat ve tahhudatla-
rından belki caymış vaziyette tahmin olunuyorlar. 

Saat 9 Sonradan Yızıldı 
Garp Cephesi Kumandanı 

İsmet 

Mösyö Franklen Buyyun'la 9 Teşrinievvel 1338 
saat bir evvelde vukubulan mülakat ihtisasıdır. 

Fransız ve İtalyan Jeneralleri İstanbul'a gelmiş
lerdir. Ellerindeki yeni talimat gündüz zan olundu
ğundan daha müsait imiş. Paris konferansının Trak
ya hakkında mukarreratı her üç jeneralın talimat
larında var imiş. Bundan başka olarak İngiliz ta

limatında akalliyetler ve Jandarma miktarı ve bitaraf 
mıntıka hakkında talimat varmış ve gündüz bu ta
limatın aynen diğerlerine de gelmiş olduğu söyleni-
yormuş. Talimatlar arasında tevafuk olmayan nokta
lan İngiliz tekrar sormuş 9 Teşrinievvel öğleden ev
vel onbirde konferans olacak, bütün mesail anlaşılacak-
mış. Trakya hakkında her üçünün talimatı yek me
al imiş. İhtisas olunduğuna göre on beş günde Yu
nanlılardan tahliye ve daha bir ay müttefikin işgali 
ile bize teslimi muamelesi, yani ceman bir buçuk 
ayda teslim olunacakmış. Franklen Buyyon'un daha 
müsait demesine rağmen, görülüyorki iş aksidir. 
Jeneralinin ilâveten Londra'ya yeniden sorduğu da 
Anadolu'da bitaraf mıntıkası olacakmış. Fraklen Buy
yon bu gece Parise dönmesi mukarrer olduğu halde 
yarın zevale kadar kalmağa karar vermiş. Konferans-
da bir kaç esasm evvelemirde ve heman imzaya alın
masını muvafık buluyor. Bizim ihtisasımız şimdilik 
daha menfidir. Trakyayı hakikaten bize vermek fik
rinde görünmüyorlar. 

(9 Teşrinievvel 1338 Saat 3 kırkda yazıldı.) 
İsmet 

HİLMİ BEY (Bolu) — Reis Bey Hariciye Ve
kâletinden bir sual takririm var. Vekil Bey efendi 
şimdi cevap versinler. 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Bolu mebusu muhteremi Tunalı Hil
mi Beyefendinin Cumartesi günü cevap verilmek üze
re bir takriri var. Halbuki bu sual takriri bendenize 
Pazar günü geldi. Onun için cevabım bu güne tehi
re mecbur kaldım. Takrirde Hilmi Beyefendi. 

REİS — Müsaade ederseniz, takriri okuyalım. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Pekâlâ. 

6 Teşrinievvel 1338 
(Pek Müstaceldir) 

Büyük Millet Riyasetine 
Ajans haberlerine göre Trakya'daki Yunanlılar 

vahşetine set olmak için İstanbul'dan üç itilaf heyeti 
yola çıkmış; İngiliz heyeti Tekirdağı, İtalyamnki Lü
leburgaz'a Fransız heyeti de Edirne'ye gitmiş imiş... 

Sorarım : Trakya Bu üç şehirden ibaret midir?... 
Değil ise; bu üç he,yetten her biri mıntıkasını bir 

ruh imişcesine istila edilebilmek hâkimiyeti tılsımını 
mı taşıyor?. Koskoca Trakya'yı cehennem soluğundan 
daha sari, daha azgıda; fakat rahmana kahramanlı
lara saldırır bir alev gibi bir günde yakıp kavurma
ya müsteit Yunan unsurlarının kudurganlıklarından 
bu üç heyetin asla koruyamayacağına dair Hariciye 
Vekâletimiz acaba nasıl bir itirazda bulunmuştur? 
Hatta Başkumandanlığımız nasıl bir tetbir almıştır? 
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Yine ajansa göre Trakya'nın bir ay da tahliyesi 
kabul edilmiş imiş... 

Koskoca Anadolu yarısı, mahut 26 Mart notasın
da «dört ayda tahliye edilebilir» denilirken, Halbu
ki Türk milleti arzusunca on dört günde tertemiz bir 
hale getirilmiş iken, Trakya tahliyesi için de yine hem 
vakitler geçirilerek, hem de bir aydan bahsedilerek 
Türkü Tra'kya'da da doğratmak; Türkiye'nin Trak-
yasını da yıktırmak, yaktırmak siyasetini tatbik et
tirmek isteyen, gizli olduğu kadar, ayan olan azme 
karşı yine aynı makamlar neler düşünmüşler ne gibi 
kararlar almışlardır? 

Yarınki Cumartesi içtimaında acilen ve muvazza-
han cevablar verilmesini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Efendim malumu âliniz Trakya hak
kında ve Trakya'da Yunanlıların ika etmekte olduk
ları mezalim için ötedenberi elden gelen sarf olunu
yor idi. Son zamanlarda, bendenizin burada bulun
madığım bir sırada, yine Hariciye Vekâletinden bu 
mesele hakkında şiddetli bir nota gönderilmiş ve o 
nota üzerine Trakya'ya bazı heyetler gitmiştir. Düve
li müttefikanın notasını aldıktan sonra cümlenizce 
râna malumdufki, bütün mesai Trakya'nın bir an ev
vel istihlasına masruftur. Gerek Başkumandanlığın 
mesaisi, gerekse Hariciye Vekâletinin mesaisi ve su-
reti umumiyede Hükümetimizin mesaisi hep buna 
masruftur. Kezalik Mudanya konferansında da görü-
yorsunuzki bütün mesai Trakya'ya masruf dur. Mahaza 
Trakya'da vukübulan mezalim şüphesiz yalnız Trak
yalıların değil, her Türk'ün kalbini sızlatmaktadır. 
Hepimizin kalbini sızlatmaktadır. Buna elimizden ge
len vesait ile mani olmakda cümlemizin vazifesi bu
lunduğu şüphesizdir. Yalnız o vesaitin birisi oraya 
geçip onları kovmaktır, ki en müessiri de budur. 
Bunun için de ne derecede sarfı mesai edildiği malum
dur. Diğeri de düveli müttefikaya siz bu mezalime 
mâni olun demektir, ki o da elden geldiği kadar 
yapılıyor. Mamafih biz bu gün bir nota daha gön
derdik onu da okuyayım. 

«Mudanya konferansı, Trakya'yı bir an evvel Yu
nanlıların zulüm ve vahşetinden tahlis ile s'ahibi as
risine teslim maksadiyle inikat ettiği malûmdur. Yu
nanlıların Anadolu'da yaptıkları pek şeni fecayii ve 
envai tahribatı Trakya'da da tamamen yapacakları 
'kaviyyen raücess'em olduğu için bunun hemen önüne 
geçilmesi lüzumu Paris konferansında üç hükümeti 
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müttefika murahhasları ile hem fikir olarak İzmir'e 
gelmiş olan Mösyö Franklen Buyyon tarafından tek
rar tekrar tasdik ve teslim edilmiştir. Pek aşikâr 
olan bu zaruret meydanda iken, bir taraftan Mudan
ya müzakeratı uzatılıyor. Diğer cihetten aldığımız 
malumatı mevsukaya nazaran Yunanlıların her iki 
Trakya'da Müslüman ehaliyi takım takım toplayıp 
bir semti meçhule göndermek, kadınlara taarruz et
mek, köyleri yakmak, her tarafta masum ve silahsız 
halkı katliam etmek gibi, değil âlemi medeniyetin, 
vahşilerin bile tahammül edemeyeceği fecayı ve 
tahribata devam edilmektedir. Bilhassa Trakya'nın 
bize iadesi mevzubahis olduğu andan beri bu bar
barca harekât tezyit ve teşdit edilmektedir. Yunan
lıları bu nevi harekâttan tamamiyle men etmek 
mümkün iken Trakya'da bulunan hem din ve hem 
ırklarının muntazam bir usul tahtında mahvü ifna 
edilmesine Türkiye halkı tabiatiyle tahammül edemi
yor. Bütün millette ve Büyük Millet Meclisinde bu 
sebepden hâsıl olan heyecan önüne geçilemeyecek de
recededir. Her gün aldığımız haberlere İstanbul'dan 
gönderilen düveli müttefika komisyonlarının da bu 
zulme ve vahşete temamiyle mani olamadığını jrae 
etmektedir. Trakya'yı bir an evvel Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetine teslimden ibaret olan 
yegâne ve âcil çarenin temini için hükümeti müttefi
kanın daha seri kararlar ve şiddetli tetbirler ittihazı 
bir zarureti katiyedir. Tekrar alınacağını kati ümit et
tiğimiz bu tetbirlerin netayici filiyesine intizar olun
maktadır.» 

YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 
(Kastamonu) — Bunu da Hamdi Beye yazıyorum; 
«Hususatı sâlifenin derhal düveli müttefika mümes
sillerine iblağını rica ederim» diyorum. 

Bizim bu gün yapabileceğimiz budur. Daha ba
zı tetbirler de hatıra geliyor. Mesela buradaki re
hineler hakkında sözler söylemek vesaire gibi bazı 
şiddetli tetbirler de hatıra geliyor. Fakat mesele ariz 
amik tetkik edilecek olursa ve orada bizim dindaşı
mız olan müslümanların elyevm Yunan elinde bulun
duğunu nazarı itibara alacak olursak bu tetbirlerin de 
ne kadar fili ve kati olacağı kestirilemiyor. Onun 
için yüreğimiz yanmakla beraber, şimdilik bunun
la iktifa etmek ve bunun için de bütün kuvvetimizi 
sarf etmek mecburiyetindeyiz. 

Hilmi Beyin sualleri ise üç komisyon kâfi değil
dir, beş komisyon göndertelim gibi tezyit mahiyetin
dedir. Bunun için şimdi bizim bu komisyonların ade
dinin tezyidini istemek, zan ederim muvafık değildir. 
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Çünkü biz başka şeyler istiyoruz. Sonra, zan ederim, 
o bir suallere sureti umurriiyede cevap verdim. (Kâfi 
sesleri.) 

REİS — Hilmi Bey bir şey diyeceğiniz var mı? 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim yal

nız müsaade buyurursanız âdeta fizyolojik bir nazar
dan bahsetmek elzem ve mümkün ise notaya bu cihet 
ilâve buyurulsun. «Anadolu'dan bütün kuvvei mane-
viyesi kırılmış ve hatta kuvvei bedeniyesi mahvol
muş bir halde kaçarken şehvetperşane harekette bulu
nan bu mel'un millet, acaba dört taraftan divarla iha
ta edilmişcesine bulunan Trakya'da kaçmamış bulu
nurken ve hali tabiide iken acaba neler yapmaz?. 
Bu ciheti mümkün olduğu kadar şiddetle tekit etmek 
lâzımdır. Başka çarei hal yoktur. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu müttefikin 
notasında Trakya'nın Türklere teslimi sarahetle mu
kayyet midir. Üç devlet ellerinden geldiği,kuvveti 
sarf edeceklerdi. Bu bir sarih taahhüttür. Bu taahhü
dü Mudanya konferansında tekrardan neden içtinap 
ediyorlar? Yani aramızdaki niza lafzi bir nizâdır. Yani 
böyle günlerce tehire mana verecek bir hususu gör
müyorum. Ortada böyle bir vaziyetin cereyan etme
sinden benim anladığım, Trakya'nın elyevm bize ia
desi hususunda el'an İngiltere'nin temerrüt ettiğidir 
Halbuki bunu vaat etmişlerdi. Yani ortada şimdi 
eski ifadeleriyle sarih bir lezat vardır. Binaenaleyh bi
zim bunu ne zamana kadar beklememiz münasip ola
bilir ve beklememiz bizim zararımızı mucip olmaz 
mı? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim 
biz de aynı mütalaati aynen yazdık. Deminki oku
duğum, yani bundan evvelki okuduğum şeylerde ay
nı mütalaat vardır. Siz bunu esas itibariyle kabul 
etmişsiniz. Vakıa bunu hukuki şekil itibariyle bazı 
hususata talik etmişlerdi. Fakat esas itibariyle bu ka
bul olunmuştu. Zaten Muzafferiyetimizi husule ge
tirdiği netayiçten, yani bilavasıta netayiçten doğru
dan doğruya netayiçten birisi bu idi ve bu kabul edil
mişti. Bu tamamiyle yazıldı, yazılıyor ve tekrar edili
yor. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu iş devam 
ettiği müddetçe elimizde teminat yoktur. Bu işin de
vamı müddetinçe bu adamlar kuvvetlerini tezayüt et
tiremeyeceklerdi. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Okuduğum 
şeylerde İsmet Paşa Hazretlerinin yazdığı şeylerden 
Başkumandan Paşa Hazretlerinin yazdığı emirlerden 
hepsinde daima tekrar ediliyor. İngilizler bunu yapı-

| yor, İngilizler şunu yapıyor. Yani daima nazarı dik
katte tutuluyor. 

I SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Her iki nokta
yı, mademki tasrih buyuruluyor diyorsunuz; ben
deniz diyorum ki, Hükümet Mudanya konferansının 
böyle imtidadını kendi menfaatına daha faideli gör
müyor mu? Faideli görmüyorsa bunu anlamak iste
rim. 

I YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Mudanya 
I Konferansının maksadı. Vakıa sualler hükümete tevcih 

ediliyor. Ben cevap veriyorum. Ama Rauf Beyefendi 
Hazretlerinin müsaadeleriyle cevap veriyorum. 

! Mudanya konferansının inikadı Trakya'nın bize 
İ teslimidir. Binaenaleyh bizim bir an evvel metaliba-

tımız kabul edilerek o konferansa nihayet verilmesi 
! rnüstelzemdir. En ziyade istediğimiz şey budur. Eğer 
i doiayısiyle cevap almak için bu sual sordunuz ise, 
I Mudanya Konferansının devamı zan ediyorum, ki 
{ onların menfaatına daha muvafıktır ve bunun için 
I de biz çabalıyoruz, ki bir an evvel bitiriniz pişiriniz. 
I SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İki gün daha 
[ sürüklenirse ne olacak, böyle mi devam edecek? 
| YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — O zaman 
i bir karar ittihaz eder ve o kararı size arz eder. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Efendim Trakya' 
da yapılan mezalim arasında mühim olan bizce ve 

| namusu pak olan İnsanlarca en mühim olan nokta, 
I ırza tecavüzdür. Eğer bu derç edilmemiş ise çok ri-
I ca ederim, ehemmiyeti mahsusa ile bunu da notaya 

koyunuz. Çok rica ederim; böyle namuslu ve me
deni yaşayan insanlara tecavüz etmesinler. O na-

I mussuz adamlara, rica ederim, yazınız. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Onu da 

koyalım Beyefendi. Koymakta bir beis ve mahzur 
j yoktur. O kelimeyi yazmak bir Türk'e o kadar ağır 

geliyor, ki yazmak istemiyor. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Be

yefendi, ufak bir şey soracağım, muhavere oluyor 
amma. 

İstanbulla muhaberat inkıtaa uğramış, bunu an
lamak istiyorum. Bir de efendim Bulgarların İs
tikbalde vaziyetinden şüphe edilir mi, edilmez mi? 
Bunu anlamak istiyorum. Nasıl hissediyorsunuz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İstikbalde 
ne zaman. 

: HÜSEYİN AVNİ BEY (Eruzurum) — Yani İn
gilizlerin alacağı fili tertibattan istifade edecekler mi
dir ve İngilizler bizimle anlaşamazlık cihetine gi
derlerse, münasebatı düveliye doiayısiyle Balkanla-

| rın vaziyeti hakkında bazı izahat verilir mi. 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bir kere 
Balkanlar ha'kkında ingilizlerin sarih bir şeyi var
dır. Bizim konferansda bir defa Yugoslavya ve Ro-
manyayı sokmalarıdır. Bir kere sarih olarak Roman
ya ve Yugoslavya menfaati her vakit, Bulgar men-
faatıa zıttır. İleriye vukuat bunlar arasında başka 
şekiller hâsıl ederse, yani münasebat üzerinde iti
laf olursa, eski devirlere avdet edilirse mesele başkala-
şıyor. Fakat bu gün henüz o şekil görülmüyor. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Istanbulla 
inkitaı muhaberat hakkında tenvir eder misiniz? 

HASAN BEY (Trabzon) — Sual sorulacaksa 
hep soralım. (Müzakere kâfi sesleri.) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Şimdiye kadar Hükü
metin yaptığı hatalardan dolayı Trakya'da bu ka
dar mezalim yapıldı ne ırzımız kaldı, ne de namusu
muz kaldı. Bunlar hep hükümetin hatasıdır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Neden hü
kümetin hatası? 

TAHSİN BEY (Aydın) — Evet efendim. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — İspat edin 

efendim. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Ederim; arz edeyim. 

RElS — Rica ederim efendim. Böyle Hariciye Ve
kilinden söz alınmaz, benden söz alınır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Peki efendim söz iste
rim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Trakya'nın muh
tariyeti hakkında Sofya'da bir miting" akdedildiğini 
ve neticesinin Düveli müttefikaya tevdi olunduğunu 
gazetelerde gördük. Bu doğru mudur. Eğer doğru ise 
Mudanya Konferansı üzerinde bir tesiri olmuş mu
dur? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimdi efen
dim. Artık Diplomatik mesaiye geçiyoruz. Yani biraz 
ileriye gidiyoruz. Meclisi Âli de mademki bunu ten
sip buyuruyor, ben de cevap vereyim. 

Efendim Bulgaristan'ın Trakya'nın muhtariyeti 
hakkındaki mekasıtı yeni değildir. Eskidir. Öteden-
beri Bulgaristan bunun için çalışmaktadır. Bunu ken
disine bir gaye yapmıştır ve bizimle itilaf müzakera-
tı yapıldığı zamanda da daima bu ciheti ileri sürmüş 
ve bizim tarafımızdan mümanaat görmesi üzerine tak
sim yoluna gitmiştir. Onun için bu gün orada bir 
miting yapılmasının devletler üzerindeki tesiri yeni 
değildir. Ötedenberi Bulgaristan metalibi şayanı ka
bul görüldüyse kabul edilecektir. Şayanı kabul gö
rülmüş ise, ki görülmemiştir. Bu mitingin hiç bir te
siri yoktur. 

DOKTOR TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 
Bendeniz müsaade buyururlarsa Vekil Beyefendiden 
şu noktayı öğrenmek: istiyorum. 

Mudanya kqnferansındaki maksadı asli arzuları
mızın sulhen istihsali veyahut asıl suikast veya 
suiniyet gösteren İngiltere'nin tecridi olduğuna göre, 
Lort Gürson'un son Paris seferinden sonra Paris 
ve Roma hükümetlerinin vaziyeti hakkında sefirleri
mizden malumat var mıdır? Varsa bu malumat kuv
vetli değil midir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Pek kuv
vetlidir. Lort Gürson'un Paris'e muvasalatı... (Evvel
ki mi sonraki mi sesleri.) Bitabii son muvasaladır. 
İki gün evvel vaki' olmuştur. Bu- sabah bu bapdaki 
malumatı şiddetle sorduk. Henüz cevap yoktur. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Efendim Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyefendi ica-
beden izahatı verdiler. 

Zan ederim bendenizin vukubulacak maruzatım 
bütün bu tafsilattan sonra ne olabilir? Ne yapmak 
imkânı vardır? Buna dair arzı malûmat etmek için 
Salâhattin Beyefendinin suallerinden söze başlamak is
tiyorum. Yani itilaf devletleri bize Trakya'yı vermeyi 
kabul etmişler de onun üzerine mi Mudanya Konferan
sı vukübulmaktadır? Bunu biraz tahlil etmek lâzım
dır. Bunun için de elimizde, esas olarak, itilaf dev
letlerinin notası vardır. Tabii Mütalaa buyrulmuştur. 
Orada Trakya'ya ait olarak şu cümle görülüyor. 
(Üç müttefik devlet Türkiye'nin Meriç ve Edirneye 
kadar, Trakya'ya tekrar tesahup açzusunun hüsnü na
zarla telekki edildiğini beyan için bu fırsatı vesile 
ittihaz etmiştir.) 

Ondan sonra bir cümle daha var ki : (Müzakeratı 
sulhiye esasında Ankara Hükümeti düveli müttefika-
nın muvakkatan bitaraflığını ilân ettikleri mıntıkaya 
ordusunu göndermemek şartiyle, üç devlet konferan
sında mezkûr hudutların Türkiye'ye verilmesini maal 
memnuniye müdafaa edeceklerdir.) Demek oluyor-
ki bu noktayı veren insanlar Trakya'yı bugünden 
tahliye ve bize teslim etmek için kuvvetli bir temi
nat vermiş değillerdir. Hatta notaya derç ettikleri bir 
şartla bizi dahi müşkül vaziyete sokdukları anlaşıla
bilir. 

Onlarca Mudanya Konferansı notanın sonlarına 
doğru ifade edilen bir maksat içindir. Bu maksadı 
ifade eden cümlede şudur. «Üç hükümeti müttefika 
konferansın küşadından evvel Türk ve.Yunan me
murini askeriyesi ile bilitilaf müttefik hükümetler ge
neralleri tarafından tesbit edilecek bir hat üzerine 
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Yunan Kuvvetlerinin çekilmesini temin etmek üzere 
nüfuzlarını istimal edeceklerdir ve bunun için bir kon
ferans şimdiden akdedilebilir.» Demekki düveli müt-
tefikanın Mudanya konferansını kabul etmeleri, bir 
hat tesbit edilecek ve Yunan Ordusu o hatta çekile
cektir. O notaya nazaran Mudanya Konferansının 
yalnız bunun için olduğu anlaşılıyor. İzmir'de bizim 
Franklen Buyyon ile, vesaire ile vukubulan müdave-
lei efkârımızdan sonra- biz onları Mudanya Konfe
ransına davet etmiş olduk. Davet ederken de dedik 
ki: Trakya'da Yunan İcrayi mezalim ediyor, tahri
bat yapıyor ve Trakya'da ihtilal vardır, binaenaleyh 
Trakyanın bir an evvel onlardan kurtarılması ve bi
zim hükümetimizin idaresine geçmesi lâzımdır. Bunu 
tesbit etmek için sizi Mudanya Konferansına davet 
ediyoruz, dedik. Onlar bu davete icabet etmiş olmak
la o noktai nazarı kabul etmiş farz olunabilirler. 
Fakat o da muhakkak değildir. Binaenaleyh, Mudan
ya Konferansına iştirak etmiş olan generallar Behe
mehal evvelden Trakyayı tahliye ve bize teslim et
meyi kabul etmiş addolunmamak lâzım gelir. Kon-
feransda esas itibarile bir hat tesbit edilecek ve düve
li müttefika Yunan Kuvvetlerini o hattın gerisine çek
tireceklerdir. Yalnız, iş o suretle idare edilmiştir ki o 
tesbit edilmek istenilen hat bizim tarafımızdan Edir
ne şehri ve Meriç Garbidir diye tesbit edilmiş idi. 
Onlar da bunu kabul eder gibi oluyorlar. Hatta beş 
altı günden beri devam eden müzakerat esnasında, 
Trakyanın, o hattın garbine kadar tahliyesini esas 
itibarile kabul ve buraları sureti zahirede bize teslim 
eder gibi teleffuzda bulunmuşlardır. Fakat son gün
lerde bunun izfalkâr olduğunu anladık. Bize dediler-
ki; evet tahliye mevzuubahistir, fakat teslim mevzuu-
bahis değildir. Binaenaleyh Mudanya Konferansı 
esasen kabul edilmiş bir noktai nazarı ifade ve tesbit 
etmek için değildir. Bizim arzumuz başka türlüdür. 
Onların arzusu da başka türlü olduğuna göre. hangi 
taraf teklifini kabul ettirebilirse netice oraya tevec-
,cüh edecektir. Biz tabii notanın medlulünü temamen 
anlamamış gibi davranarak cevablarımızı vermekte
yiz. Bilhassa tatili harekat için evvelce vermiş oldu
ğum salahiyeti ref etmek üzere 6 Teşrnievvelde İs
met Paşa'ya yazdığımı emir şu suretle tertib edilmiş
tir: Bu emirde doğrudan doğruya düveli müttefika-
nın Trakyayı bize vermek hususundaki arzusunu 
mevzuubahis ettim. Alt tarafından bahsetmedim. 
Sonra bir hat tesbitinden bahsettim. Bu hattın da 
Edirne ve Meriç olduğunu Zikrettim ve karşı tarafın 
bunları kabul etmiş olduğuna göre işi daha ziyade 
uzatmamak mes'elesini kayıt ettikten sonra ve fazla 

teahhura tahammülümüz olmadığını bahseyledikten 
sonra. Teşrini evvelin altısında, öğleden sonra, saat 
altı da Tevkifi harekât hakkında salahiyetinizi ref 
ediyorum demiştim, ki zan ederim bu emiri de Yu
suf Kemal bey efendi okudular. 

Bu nokta anlaşıldıktan sonra arkadaşlar, bir kaç 
nokta daha arz edeceğim. 

Bizim maksadımız Boğazlardan ve İstanbul'dan 
adeta bahsetmeksizin, yani tecahûl ve tegafül eder
ken, Trakyayı muharebesiz düşmandan, ordu ve ida
resinden tahliye ettirip Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idaresine almaktır Fakat bu maksada vasıl olmak için 
vukubulan teşebbüsatımızda artık muhatabımız Yu
nanlılar bulunmıyor. Yunanlılar ortadan çekilmiştir. 
Karşımıza İngiltere, Fransa, İtalya çıktı ve durunuz, 
eğer daha ileriye hareket edecek olursanız düveli 
müttefikaya karşı ilânıharb etmiş telakki edileceksi
niz, dediler. Bittabi bu vaziyet karşısında ciddi dü
şünmek lâzımdı. Bu söze riayet etmeksizin heman 
İstanbul üzerine ve doğrudan doğruya Çanakkale 
Şehrine yürümek ve karşı tarafa geçmek üzere teşeb-
busatta bulunmaklığımız, bu üç devletin bu hareke
timizi bir ilânı harb telakki etmesi ve hu suretle 
gayri muayyen bir zaman için bu üç devletle bizim 
de hali harbi kabul etmemiz tabii kolay hazmolu-
nacak ve kabul edilecek bir vaz'iyet değildi. Bunun 
üzerine daha salim vaziyetler temin edilecek çarelere 
tevessül etmek ve daha ziyade makul ve maııhki gö
rülmüştür. Diğer taraftan şunu da arz edeyim ki, 
Mudanya Konferansını kabul ettiğimiz gün ve ya
hut harekatı tevkif ettik dediğimiz gün bizim harekâ
tımız tevekkuf etmiş değildir. Harekât bilâinkita de
vam etmektedir. Malumu alileri, ordularımız İzmir'e 
kadar gitti. Bursa ve Bursa Garbına kadar gitti, bun
lardan İstanbul üzerine yürüyeceklerini tekrar teb
dil etmek tabii zamanı müstelzimdi. Bu da yapılmış
tır. Hem de âzami bir şekilde yapılmıştır. Maluma 
âlileri Çanakkale'ye yakın olan kıtaatımız doğrudan 
doğruya Çanakkale üzerindedir. Diğer taraftan De
rince ve Yarımca tekarrup etmektedir. Hatta daha 
gerideki karargâhlar henüz yürüyüş halindedir ve te-
tabiri askeriyemizden birini kayb etmiş değiliz. 6 
Teşrinievvel günü Konferans işi uzatır gibi göründü
ğünden, 6 7 gecesi yani bir gece yürüyüş ile mühim 
kıtaatımız Şile'ye ve onun daha ilerisinde İrva dere
sine ve onun daha cenubuna kıtaatımız gelivermiş
tir. Yakublu filan taraflarına geçmişlerdir. Çanakkale 
de bulunan süvari kıtaatımızın yerine de Piyade
lerimiz kaim oluyor. Yani istediğimiz bir zamanda 
İstanbul'u. Boğazlan derhal işgal edecek derecede 
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muktedir bir haldeyiz. Şimdiye kadar vukubulan te-
şebbüsatı siyasiye neticesinde kanaatle hükmolunan 
bir şey varsa o da Fransızlar. Şeklen bilmiyorum. Fa
kat fiilen bizim karşımıza çıkmıyacaklardır. Kuvvetle 
bizim karşımıza çıkmıyacaklardır. İtalyanların da 
aynı tarzda hareket edebileceklerini zan ederim. Fa
kat İngilizler, muktedir oldukları yerde, kendi kuv
vetlerini istimal etmeye ve daha çok Yunanistanda 
bulunan Mağlup Yunan kuvvetlerini teşvik ve ten
sik ederek ve belki Balkan'da diğer kuvvetlerden is
tifade ederek, bize karşı harb ihdas etmesini talep 
ediyor. Biz o kadar tedbirli hareket etmek mecbu-
riyetindeyizki Fransızlar ve İtalyanlar da oizimle be
raber olarak İngilizleri bu " hareketten men edecek 
vaz'iyette değildir. Yani biz ne yaparsak yapalım, 
onlar her ne yaparlarsa yapsınlar, muslihane ve mü-
sellehane bir surette İngilizler kafiyen hileden mef-
sedetten ve sui kastten dönmiyorlar. Bir defa Fran
sızlara ve İtalyanlara ve bütün Dünyaya bu kanaat 
gelmelidir ve bizde görmeliyizki her ne yapılırsa ya
pılsın İngilizler kat'iyen muharebe yapmak istiyor o 
halde İngilizlere karşı muharebeyi kabul etmek ve is
tediği kadar onu idameye razı olmak ve kuvvetleri
mizi istimal etmek için bunun zaruret hükmüne gel
diğine vicdanlarımız ve dimağlarımız kani olmalıdır 
ve bu kanaat cihana da şâmil olmalıdır. Mağdur ve 
mazlum bir halde İngilizlerle harb edelim. Bu va-_ 
ziyet Fili bir hale gelince de, Cenabı Haktan inaye-
tiyle, onu hüsnü neticeye isal edelim (İnşallah sada-
ları). 

Hariciye Vekâletine resmi gelmiş malûmat yoktur. 
Fakat şimdi Ajans Havas'da gördüm. Ümitbahş ma
lûmat vardır. Sonra hususi olarak belki o ajansı 
okursunuz, yani Sükûnetle ve emniyetle bir kaç gün 
gaib etmekte bir mazarrat yoktur. Yeterki aklımız 
temamen yatsın, hareket yapmak mı lâzımdır, yap
mamak mı lâzımdır? Hareket başlarken İngilizler 
karşımızda olarak belki de Fransızlar ve İtalyanlar 
hali harb ilân etmiş olurlar. Harekâta başladığımız 
zaman belki ilk defa hedefimiz Boğazlar ve İstanbul 
olacaktır. Ondan sonra diğer bir safhayı takip etmek 
mecburiyetindeyiz. Karşıya geçmek; bunlar o kadar 
kolay işle olmaz. Daha dikkatli hareket etmek, da
ha büyük tetbirler yapmak lâzımdır ve İnşallah on
ları da yapacağız. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — İngilizler Büyük 
Mikyasta tahşidata tevessül etmişler mi? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ha
yır efendim, Büyük mikyasta tahşidat yoktur. Ha-
rinkton'un mektubunda söylediği gibi, evvelce tertib 

edilen bazı ihtiyat kuvvetleri ve Asya sahillerine çı
karılan iki, iki buçuk taburdan ibarettir. Büyük kuv
vetleri yoktur. Bizim bildiğimize göre İstanbul'da Şu
rada burada bütün kuvvetleri bir fırkayı geçmez ve 
İngilizlerin Büyük kuvvet tahşit ederek muharebeyi 
kabul etmeleri de kolay bir şey değildir. Yani 
elli-yüzsbin kişi getirmek lâzımdır. Zan etmemkj İngiliz
lerin bu günki şeraiti dahiliyesi böyle yüz binlere ba
liğ olan orduları, gayrı muayyen zaman için. Ana-
doluyu işgal edebilsinler ve bunun istilzam ettiği 
parayı Meclislerine kabul ettirmek o kadar kolay 
bir şey değildir. Yalınız ne olur? Şeklert, yanı ilânı 
harb etmiş olur. Biz de uzun boylu sulh yapmamış 
oluruz. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz de bir 
şey istirham edeceğim. İngilizlerin irtikâp etmekte 
oldukları şu mefsedatı bütün âleme ilân için celsei 
hafiyeyi celsei aleniye yapsak olmaz mı? (Zamanı 
değil sesleri) 

M U S T A \ F A KEMAL PAŞA (Devamla) — Me
sela bu nota ilan edilecek, sonra bizim teati ettiğimiz 
bazı mektuplar vardır. Onlar da neşrolunabilir. Fa
kat Meclisçe, yani İngilizlerin aleyhinde kuvvetli bir 
propaganda yapmak lâzımdır 

M. TUR AK BEY (Erzurum) — Paşa Hazretleri 
bir şey arzedeceğim. Hükümetin itidalkârane hare
ketinden dolayı bendeniz kendi namı hesabıma be
yanı teşekkür ederim. Binaenaleyh, zaferimiz do
layısıyla Sermest olmıyalım. Londura'yı almıya do-
kalkışmıyalım. Çok rica ederim. Kalemle hal et
mek kabil iken silah işine çıkışmıyahm. Son gününe 
kadar bekliyelim. İtidaii demle sükûnetimizi muha
faza edelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Ya
lınız bu noktada bir şey söylemek lâzımdır. Bu Mu
danya Konferansından sonra asıl sulh konferansı ola
cak. Vakıa biz ayın yirmisini kabul ettik. Onların 
yirmisini kabul edip etmiyeceklerini bilmem. Bu 
konferans ne kadar devam edecek, onu da bilmem. 
Bu konferans müddetince Büyük ordularımızı böyle 
ayakta tutmak doğru bir şey değildir. Mudanya 
konferansından öyle bir netice almalıyızki biz ordu
larımızı öyle hali faaliyete sevketmekten müstağni 
olduğumuzu bilelim. Yani tekrar harekâtı harbiyeye 
başlamaya mecbur olmıyacağımıza dair elimizde 
fiili teminat olmalıdır. Yani tekrar harekâtı harbi
yeye başlamaya mecbur olmıyacağımıza dair elimizde 
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fiili teminat olmalıdır. Yoksa çok fena olabilir. He
pimiz bekliydim. Bakalım konferansın neticesinden 
ne çıkacak. Bir de baktık menfi çıktı. Ne vakit 
altı ay sonra? 

REİS — Efendim, deminki maruzatın devamı 
arzu edilmişti Hariciye Vekili Bey Ceisei hafiye 
teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Ceisei hafiye ıkabul edilmiştir. 

Buyurunuz Yusuf Kemal Beyefendi. 
YUSUF KEMAL BEY (Hariciye Vekili) (Kas

tamonu) — İsmet Paşadan Başkumandanlığa gelen 
9 Teşrinievvel 1338 tarihli telgrafı okuyorum. 

«Bu sabah Fransız ve İtalyan generalleri dos
tane müzakeratı hususiye için geldiklerini söylediler. 
Kıtaatımızın İzmit mıntakasında bulundukları yer
leri ve bitaraf mıntaıkayı geçmiş olduğunu gösterdi
ler. Çanakkale'de dahi vaziyetin tarafeyn arasın
da çdk gergin olduğunu Harinkton'un tarafeyn 
arasında teması kesmek ve mesafe açmaik için te-
şebbusatının semere vermediğini ilâve ettiler. İz
mit'te arada bir hudut tayin edilmemiş olduğun
dan ileri kıtaatın harekâtı bir tecavüz olmadığını ve 
general Harinktona yazdığım gibi, kıtaatı durdurmuş 
olduğumuz, Çanakkale'de ise harekâtın tevkifini 
emrettiğimiz günden itibaren bir hatve bir mahalde 
ilerlenmiş ise, Harinkton'a yazdığım veçhile, iş'arını 
bildirdim. Bu mufkaddemeden sonra konferansın 
bu akşam bitirilmesi fevkalâde lâzım ve vaziyetin 
vahim olduğunu arz ettim. 

Mevzuu bahis mevadın şu şekilde olduğunu be
yan ettiler. Yunanlıların onbeş günde tahliye ve 
bundan bir ay sonra, yani cem'an 45 gün nihayetin
de müttefikin komisyonunda ve kuvvetlerinin çıkma
sı. Burada dkalliyetler hakkında teminatı ifade eder 
tabirat vardır ve Yunan memurlarından bizim me
murlara devri müteakip çdcmak değil de çıkmaları 
mevzuubahistir. 

REİS — Efendim ceisei hafiye bitmiştir. Reyi 
âlinize arz ediyoruz. Ceisei hafiyenin hitamını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Ceisei aleniyeye geçiyoruz. 

Saniyen; Trakya'nın bize teslimi devletler tara
fından takarrür ettirilmediğini ifade ediyorlar. 

Sâlisen; İtalyan generalinin evvelce hükümeti na
mına beyanatı ve Fransa'nın temin etmek salahiyetini 
haiz olmadığını ve Karaağaç'ın müttefikin işgali al
tında kalacağını soyuyorlar. 

Rabian; geçirilecek jandarma miktarında İngiliz
lerin İsrar ettiği ve bu mes'elenin evvelce takarrür 
ettirdiğimiz veçhile halline çalıştıklarını, fakat İn
gilizlerden cevap gelmediğini ve ne cevap geleceğini 
bilemediklerini söylediler. 

Hamisen; bitaraf mıntakadan çekilmek hususunun 
İngilizler tarafından talep edildiğini bildirdiler. Ken
dilerinin Türk kıtaatı ile İngiliz kıtaatı arasında 
teması men edecek hattı tayin etmek fikirlerinde ol
duklarını bildirdiler. Mukavele hitam buldukdan 
sonra bunun tabii olduğunu, bununla beraber İngi
lizlerin bu mes'ele hakkında ne cevap vereceklerini 
bilmediklerini soyuyorlar. Velhasıl Talimat gelmek 
üzere olduğundan bu akşam behemehal mukavele
nin imzası icabeylediğini ve kendi hükümetlerinin, 
İngiltere hükümetiyle temamen ve müştereken itti
hazı muikarrerat etmiş olduğunu ve eğer son teklifat 
kabul olunmazsa vaziyetin vahim olduğunu ispat ey
lediler. Münakaşat esnasında bir buçuk ay Trak
ya'nın idaresinde işgal ve kontrol altında bulunması 
kabil olamıyacağını izah ederken, bu halde işgal es
nasında Türk memurları göndermiyelim. Böyle ya
zalım dediğim halde 'kabul etmediler. Yani demiş-
lerki sizin işgaliniz altında biz memur bulunduranla
yız.» Mademki bir buçuk ay sonra bize teslim ede
ceksiniz, siz çıkın biz de temamiyle girelim» diye 
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böyle bir söz söylemiş.» En nihayet en son talimat
larına göre tesbit edecekleri mevad ne ise, anlar 
bildirir bildirmez aynen hükümete iblağ edeceğimi 
ve alacağım talimata göre hareket edeceğimi bildir
dim. Şimdi benim hükümeti haberdar etmekliğimi 
ve akşama cevap verecek vaziyette bulunmaklığımı 
söylediler. Cereyan eden ahvalden hükümetleri 
haberdar etmek tabii olduğunu ve ancak son teklifi 
aldıktan sonra hükümetin muayyen ifadat üzerinde 
mütalaa ve karar verebileceğini arz ettim ve ayrıl
dım. Muhaveret ciddi ve tehdidâmiz cereyan etmiş
tir. İtalyanların ve Fransa'nın Konferans esnasında
ki beyanatı mütevaliyelerini derhatır ettirdim. Tevile 
çalıştılar ve hükümetlerinin en son mukarreratı bun
lar olduğunu bildirdiler. Harington'a saat 3,5'a (ka
dar talimat geleceğini ümit ettiklerinden (konferansın 
bu saatte mi veyahut daha sonra mı toplanacağını 
bildireceklerdir. 9 Teşrinievvel 1338 saat ilki bu-
çukdan sonra da yazılmış «Havas ajansı» Bütün dün
yayı uyuşturmak için, Türklerin bütün metalibatını 
kabul ettik, diyor. Havas ajansı böyle söyliyor. 
Bu resmi tebliğdir. Bakalım ne talimat geliyor. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ 
(Başkumandan) (Ankara) — Tabii bu iş'ar edilen son 
rapor üzerine, Hey'eti Vekile müzakere edecek ve bel
ki de İsmet Paşanın bu rporu üzerine hey'eti ve 
düşünerek ona bir talimat verecektir. Fakat bu ta
limat hafiyen verilmek lâzımdır. İhtimalki Hey'eti 
aliyenizle vedaa vakit bulamadan bendeniz de oraya 
gitmek istiyorum. Bunu evvela arz etmek lüzumunu 
hissediyorum. Görülüyoriki burada Trakya'yı bize 
vermek istemiyorlar ve âtiyen temin etmek istedik
leri şekle şimdiden bir şekil vermek ve doğrudan 
doğruya itilaf devletlerinin kontrolü; işgali altında 
bambaşka bir şekil vermek istiyorlar. Esas olan 
ve bendenizin gördüğüm şey budur. Halbuki bizim 
de istediğimiz şey, Trakya'nın ve İstanbul'un doğru
dan doğruya breim hükümetimize teslim olunma-
sıdır. Benim anladığıma göre... Binaenaleyh, bu 
büyük farka göre yapılacak fedakârlık hatırınıza ge
liyorsa bunu, Hey'eti Vekileyi de tenvire medar ola
cağını şimdiden konuşabilirsiniz. (Elbette, elbette 
sadaları). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) - , Paşa Hazretle
rinin bu jnütalaalan üzerine hey'eti celilenin bu va
ziyeti mühimme karşısında esaslı bir surette müza
kere icra ederek esaslı bir neticeye vasıl olmak için 
mutlak iki şartın, hatta üç şartın hey'eti celilece bi 
linmesi lâzımdır. Bir defa devletler bu arzumuzu 

kabul etmediği taktirde, biz bu misalki millî dahilin
de bulunan Trakya kıt'asını istihsal etmek için ahdi
mizi icra edeceğiz. Ahdin icrası için onların vakit 
kazandıkları gibi bizim de vakit kazanmak isteme
miz icap etmeyeceğini evvela; Başkumandanlığın 
ve Maliye Vekâletinin, sonra Hariciye Vekâletinin 
son vaziyet karşısında kanaatları neden ibaret olduğu 
hey'eyi celileye arz edilmelidir -ki hey'eti celilede bu 
kanaatları dinledikten sonra, noktai nazarım budur 
der ve hey'eti celilenin vereceği kararını ise bittabii 
hükümet icra eder. Yoksa on gündür müzakere ce
reyan ediyor, cereyan eden müzakereyi gazetelerde 
neşredilen, ajanslarda intişar eden havadislerden öğ
renmektedir. Esaslı bir surette vakıf olmadığı bir 
şey hakkında bilhassa son vaziyet karşısında şöyle 
yapın diye bir karar verebilmeği Meclisi Âli üze
rine alamadığı gibi, böyle bir hal karşısında da ka
rara gitmekte de selâmet olmaz. Mese'le gayet mü
himdir. Biz üç devlete ilânı harp mi edeceğiz? 
Yoksa Fransa ve İtalya'yı İngilizlerden ayırarak 
yalınız İngilizlerle mi harp edeceğiz? Veyahut hiç 
birisiyle mi harp etmiyeceğiz? Bunları anlamak için 
mutlaka Başkumandanlığın, mutlaka Maliye Vekâle
tinin ve mutlaka Hariciye Vekâletiinn siyaset harici
ye hakkında Hey'eti Celilenizi layikile tenvir etme
si lâzım geleceğini zannederim. Ondan sonra mü
zakere cereyan etmesi icabeder ki bu bir saatlik, iki 
günlük bir mesele değildir. Bu gayet mühim ve ha
yatı bir mes'eledir. Onun için rica ediyorum Siyase
ti Hariciye hakkında Hariciye Vekili tenvir buyur
sunlar. Maliye Vekili Maliye hakkında ve Başku
mandan Paşa Hazretleri de vaziyeti askeriye ve ordu 
hakkında geniş izahat vermelidirler. Bittabii ma
lûmdur. Muzaffer bir ordu vardır. Fakat bir az 
Juha kanaat bahş olmak için, âtiyen dahi ittihaz 
edecekleri kadar hakkında bizi tenvir etsinler ve bit
tabii Hey'eti Cehle onun üzerine bir karar verecektir. 
Yoksa müzakere cereyan etmez. Orduya karşı iti
madımız berkemal olmakla beraber, elbette bunu 
bizzat idare eden Paşa Hazretlerinin benim kanaatim 
şöyledir dedi mi bizim için kâfidir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Demin ben bunu söyledim. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Eğer böyle 
iritaç ödiîmek istemiyorsa o başkadır. 

YASİN BEY (Gaziayınitap) — Efendim, Hükü
metçe yapılmış kati bir karar yoktur. Takarrür etm'iş 
bir şey de yoktur. Paşa Hazretlerinin söylediğinden 
benim anladfğım şudur : Hükümet tabii bu akşam 
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müzakere edecek ve inz de o müzakere üzerine bu 
akşam müzakere edetjSfleceğiz. Yalmz bizimi burada 
müzakere edebileceğimiz Şey, Hükümeti tenvire hiz
met edecek esasa taallûk etmelidir. 

TEVFUK RÜŞTÜ.-HÖY (Menteşe) — Bendeniz 
bu teljgrafa gayri muntazır ve gayri müterakkip bir 
vaziyet karşısında bulunduğumuzu zannettim. Benden 
evvel Hami Bey biraderimizin sormuş olduğu birkaç 
suale Başkumandan Paşa Hazretleri cevap vermiş
lerdi. Tamarrtryle sarih alan o cevaplara istinat ede
rek bir kısım mütalatımı serd edeceğimi. Ordunun 
kalbiliyetçe, düşmanların ne miktarda ordu sevk ede
ceğine ve kal'yanHaria Fransızların ne vaziyet alabi
leceklerine ait tahminadarını da söylediler. 

Vaziyeti Maliye ve bütçemize gelince : Maliye 
Vekili kadar Meclis de ona vakıf bulunmaktadır. Bi
naenaleyh şimdi bu yeni vaziyet karşısında tâhaddüs 
edecek işle âtide tâhaddüs edecek vaziyete göre anla
şılıyor k'i, mesele ikidir. Bu telgrafa göre verilecek 
cevap gayet basittir. Eski nöktai nazarımızda İsrar 
edeceğiz. Her halde o hususta alınacak şekli ve orada
ki şekli cidden vâkıfane idare eden îsmet Paşa tel
graflarında bildirmişlerdir. Yani onların verecekle
ri kati bir cevap üzerinle ikincidir safhada esaslı su
rette karar ittihaz edilecektir. Binaenaleyh bu şekil
de cereyan edeceği gayet sarihtir. Buna karşı bir ke
lime yoktur. 

Bundan sonraki tazminata gelince : Bu telgra
fın şiddetine rağmen, zannederim, ki her adımda 
bin müşkilât çıkarmak isteyen İngiltere, mutat ettiği 
veçhile, bu defa az çok blöflerinden bir şey daha oy
namış fiilen harbe karışacaklarını zan ve tahmin ede
mediğim Fransa ve İtalya'nın murahhasları ile yek 
cephe olarak karşımıza çıkmış ve askeri sahada ga
ip ettiği cepheyi, siyasi cephede biraz tamir edebil
miştir. Fakat bu cephemin kudret ve kuvveti de hiç
bir vakit fiili bir sahada tatbik edilecek kadar rasin 
değildir. Binaenaleyh; daha harekâtı miKyenin bida
yetinden beri İngiltere'nin taikip etmekte olduğu ve 
vakit vakit birtakım şeyler çıkararak âlemi iğfal et
mek isteyen siyaseti tetkik olunarak bir netice çıkar
mak istenilirse onun, vakit vakit icat ve iddia ettiği bu 
cephelerin önünde sarsılmayan azme karşı vaziyeti 
umumiyesi mütalaa edilirse, maalesef, biraz evvel Ha
riciye Vekili Beyefendiden sorduğum sual münasebe
tiyle arz etmek istediğim Paris ve Londra ahvali ve 
Paris ve Roma hükümetleri ahvalden mevsuk ve, 
Roma hükümetleri ve meclisleri hakkında mevsuk 
'malûmattan mahrum olduğu için, tabii o kadar kuv
vetli olamaz. Ümıit ederim ki oradaki sefirlerimiz 

'böyle bir müzakerede had vaziyetleri içerisinde İngil
tere'nin telgraf muhaberatını işgal edeceğinden ve üç 
dört günde buraya bir adamın gelmesini de hatıra 
getirerekten birer kurye de çıkarmışlardır. Onlar bir 
iki güne kadar bize daha vazıh ve daha nevvar malû
mat bahşedecektir. Vazıh ve nevvar malûmat vüru-
duna kadar bu konferansı ve konferanstaki kati ceva
bımızı tehir edebilmek, talik edebilmek ve rakipleri
mizin yaptığı gibi, bizim de askeri faaliyetten hiçbir 
şey gaip etmediğimiz, ayrîca bir istinat olarak siya
sî sahada düşmanlarımızın suikastı'ni bütün âleme gös
terebilmek için faaliyet ibraz edebilmek en iyi vası
talardan olacaktır. Fakat hiç şüphe yoktur ki Anado
lu'yu düşmandan tathir eden Türkiye muzaffer Ordu
su ve m'isakı millisine azmetmiş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Moskava'nın dostluğundan ve diğer 
düveli müttefike cephesinin yarıklığından ve belki 
if;r':d5 daha ziyade kesbi resanet edilebilecek vazi
yetin önünde, bugünkü hakkından istifade ederek 
tahakkuk etmekte olan misakı millimize gitmek için 
tereddüt edilmiyecektir kanaatindeyim.# 

TAHSİN BEY (Erzurum) — Efendim; bendeniz 
okunan bir rapora nazaran müspet bir cevap verilme
sini imkânsız görüyorum. Onun için esas hakkında 
maruzatta bulunmıyacağım. Bu meselenin Heyeti 
Umumiyede müzakeresinden evvel, verilecek cevabı 
Heyeti Vekile ariz amik tetkik ederek tespit etsin. 
Gece iotimaımıza mani değildir. İçtim'ada Heyeti Ve
kile ile temasta bulunuruz. Heyeti Vekilenin tespit 
edeceği cevabı, ki menfi olması zarureti vardrr. O 
cevap üzerine mevcudatımızı tetkikatımızı mütalaatı-
mızı serd ederiz. Şimdi Heyeti Vekileyi tenvir mak-
sadiyk, yahut veçhe vermek maksadiyle serdedece-
ğim;z mütalaatın, zannederim, pek de faydası olmı-
yacaktır. Binaenaleyh Heyeti Vekile tespit etsin; biz 
gitmeyelim, burada oturalım. Heyeti Vekile ile tema
sımızı muhafaza edelim. Paşa Hazretleri de burada
lar. Binaenaleyh cevabı Heyeti Umumiyeden çıkara
lım. (En doğru budur sadaları.) 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler birkaç 
günden beri Mudanya Konferansı cereyan ediyor. 
Bugün son aldığımız şekle göre menfi bir harekette 
bulundukları anlaşılıyor. Bendeniz zannediyorum ki, 
bunların yaptıkları menfi hareket, netice itibariyle, 
bizim pek çok zararımıza olmıyacaktır. Yalnız biraz 
vakit gaip edeceğiz. Demin Paşa Hazretleri buradan 
söz söylerken «Hükümet itidalkârane hareket edi
yor» buyurdular. Bendeniz bundan dolayı kendi na
mıma teşekkür ederim. Bundan sonra da fevkalade 
itidalkârane hareket etmesini rica ederim demiştim. 
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Efendiler; biz lehülhamd birçok sıkıntılardan son
ra, birçok mahrumiyetlere katlanarak mühim bir za
fere nail olduk ve İnşallah bundan sonra da daha bü
yük zaferlere naili olacağız. Fakat efendiler; biz de 
bir münferit hareket yolunu tutarak arzu ettiğimiz 
bir şîkil ihdas edersek, zannederim, çirkin bir vazi
yete, bir şekle gireriz. Evet; memleketimizin taham
mülü vardır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Arzu etmediği
niz vaziyet nedir? 

M. DURAK BEY (Devamla) — Arzu etmediği
miz vaziyet yeni bir harptir. Efendiler acaba memJe-
k t itte buna tahammül vaır mıdır? Vardır da diyebifli-
riz. Yoktur da diyebiliriz. Çünki, bundan sonra eğer 
bir harp karşısında kalacak olursak, yani karşımızda
ki düşmanı pek ufajk görmeyelim. Zaferimizle ser-
met olmıyalım. Karşımızda koca bir İngiliz Hükü
meti vardır. 

HİLMİ BEY (Bolu)— Rica ederim... 
M. DURAK BEY (Devamla) — Sözümü kesme

yiniz, çıkar buradan söylersiniz. 
HİLMİ BEY (Bolu) — Öyle amma, bunlar zaif 

iman?, sebebiyet verirse. 

M. DURAK BEY (Devamla) — Efendi, burada 
söz söytiyen zaif iman sahibi değildir. îmanı pek 
kuvvetli bir arkadaşınızdiır. Rica ederim, Zaif iman 
var mıdır? Hayat ile memat arasında uğraşıyoruz. 
Bundan daha mühim vaziyet ne vardır?.. Evet efen
diler, karşımiızdaki düşman gayet kuvvetli bir düş
mandır. Denildi ki; Fransızlar fiilen iştirak etmezler
se İngilizler ne yapa'bilir? Efendiler; Fransızlar fiilen 
iştirak etmeseler bile İngilizlerin yapacağı iş şudur : 
t'fotimalki buradan Trakya'ya firar eden Yunan kuv
vetlerini tanzim ve İslah edecek ve ihtimal'ki Balkan 
hükümetlerinden bazılarını aldatarak onlardan da 
bir kuvvet teşkil edecektir. Ve sonra kendileri de 
kuvvet getirebilirler. Biz bu kadar kuvvetlerin karşı
sında İnşallah yine zafere nail oluruz. Fakat güçlük 
çekeriz. Memleketimiz tekrar birçok şeyler karşısın
da kalır. 

Sonra efendiler, şimdi okunan telgrafta bendeni
zin anladığım; biz şimdi teslim almak istiyorduk, bun
lar birbuçuk ay sonra teslim etmek istiyorlar. Bende* 
nizce burada uzun boylu bir fark yoktur. (Çok fark 
var sadalaırı.) Vakıa birlbuçuk ay zarfında sulh masa
sına oturursak sulh üzerinde çok tesiri olur. Olmaz 
değil. Fakat kâr ile zararı tartalım, hangisi daha kâr
lı ise onu alalım ötekini almıyalım. Bugün yapmaz 
da birbuçuk ay sonra yaparsak, elhamdülillah mu-' 

zaffer ordumuz yerinde duruyor, yine süngüsü parlı
yor. Bu müddet zarfında ordumuzu dağıtacak, başka 
yer ve vaziyete sokacak değiliz. Demin Paşa Hazret
lerinin burada buyurdukları gibi, konferans şiddetle 
dîevam ettiği günlerde bile, yine ordumuz fırsattan 
iîtifade ile lâzım gelen tedabiri ittihaz etmiştir. De-
mekki bir taraftan Hükümet vazifesini itidalkârane 
ifa etmiş, diğer taraftan da orduyu lâzım gelen yerle» 
re yerleştirmiştir. Ordumuz bu -=vaziyette bulunduk
ça böyle*;menfi, bir cevap verir de bir harp karşısın
da, kalırsak, zannederim, memlekete faide yerine za
rar temin etmiş oluruz. Bendeniz bunu kati olarak 
söylemiyorum ve katiyen böyle yapalım demiyorum. 
Bendeniz diyorum ki iyi düşünelim, iyi tetkik edelim, 
ondan sonra kararımızı verelim. Çünki bir mesele 
Karşısında kalırsak bugün kazandığımız zaferi de, bil-
nr yorum nasıl yaparız. Çok rica ederim; çok düşü
nelim, hissiyata tabi olmıyalım, sermest olmıyalım. 
Kâr ile zararı terazinin gözlerine koyarak tartalım, 
fakat hissiyat ile tartmıyajım, vaka ile maslahat ile 
tartalım, ondan sonra karar ittihaz edelim. Çünki son
ra netice başka türlü çıkarsa şimdiye kadar kazanmış 
olduğumuz zaferleri, Allah göstermesin, gaip ederiz. 
Bunun için efendiler; bendeniz diyorum ki, Hükü-
rr;at her vakit itidialkârane hareket etsin. Silah mese
lesi meydana çıkmamasına gayret etsin. Fakat o gün 
gelirse; ki silahtan başka çare kalmamıştır; o gün 
y ne silahımıza müracaat ederiz. Onlar da kanid'irler 
ki Türkler silalhlannı ellerinden bırakmazlar. Buna 
hiç şüphe yoktur. Çünki hiç yoktan bir orduyu çıka
ran bu millet, elbette Misakı Millisine kavuşacaktır. 
Fakat efendiler geç olsun, güç olmasın. Binaenaleyh 
efendiler; çok rica ederim, çok düşününüz ve ondan 
sonra lâzım gelen kararı veriniz. 

REFİK BEY (Konya) — Bendeniz asıl mütalaa
ma başlamadan evvel Heyeti Celilenizden çok hassas 
ve çok ciddi olan vaziyetimiz hakkında söz söylenir
ken, söz söyliyen arkadaşlarımızın zaif iman ile mua-
!haze buyurulmamasını rica edeceğim. Çünki malûmu 
âliniz, burada söylenen sözler hiç şüphesiz deruhte et
tiğimiz büyük ve muazzam davaya müteallik ve mil
letin rnukadderatiyle doğrudan doğruya alakadardır. 
Vaziyetimizin ciddi olduğunu arz etmiştim. Şanlı or
dumuz ve fedakâr mrlletimiz Cenabı Hak'kın tevfikı 
inayetüyle mübarek topraklarımızı hain istilâcıların 
elinden şanlı ve şerefli bir surette kurtardıktan sonra 
ve bize cihan nazarında şanlı bir mevki temin ettik
ten sonra, İngiliz milletinin, İngiliz ihanetinin bizim 
için yeniden yeniye hazırlamakta olduğu uçurum
lardan itidal ve metanetle düşünerek kendimizi kur-
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tarmanıız lâzımdır. Paşa Hazretleri buradan son va
zıyetti, yani Mudanya Konferansı akamete uğrarsa ne 
olması ihtimali bulunduğunu izah buyururken, çok 
ehemmiyetli bir noktaya temas buyurdudar. Dediler 
ki, biz efendiler kabil olduğu kadar, şimdiye kadar 
olduğu gîbi, şimdiden sonra da itidal ile yürüyerek 
söz sahasında cihana karşı daima sulh ve müsalemet 
taraftan olduğumuzu ispata çalıştık ve çalışıyoruz. 
Bundaki hedefimiz Fransa ve İtalyanları kabil olduğu 
kadar İngiliz çenberi melanetinden uzakta bulundur
mak ve onun arasını Fransa ve İtalya efkârını, dolayı-
siyle cihanın efkârını lehimize çevirmektir. Bu çok 
mühim bir noktadır. Son rapor üzerine şimdiye kadar 
takip edilen çok yüksek ve cidden faideli itidalkâra-
ne siyasetten ayrılıp da sert bir noktai nazara sahlip 
kalarak «Efendiler şunu şöyle yapacaksınız, Trakya'
yı hemen teslim edeceksiniz ve illâ felah... Ordumuz 
yürüyecektir.» demek zannederim muvafık olmıya-
caktır. Evet bu kadar azîm fedakârlıklardan sonra Mi-
sakı Mill'imizden zerre kadar gaip etmemeye biz de, 
mi Kat de azmetmiştir. Allah'ın inayeti yle pek ya
kında harp sahasında kazandığımız zaferi. İnşallah, 
siyaset sahasında da konferans, sulh, masasında da 
temin edeceğiz. Onların bize Mudanya Konferansın
da dolambaçlı yollardan yürüyerek, yılanlar gibi yer
lerde sürünerek bin türlü şekillerle bizi iğfale çalıştık
ları g'!bi, biz de böyle kaçamaklı yollar bularak onla
ra yine müzakeratı kat etmemek şartiyle, bir girizgâh, 
bir yol gösterebiliriz. Onun için bittabi i Heyeti Ve-
k ilen in bu son raporu üzerine ne şekilde cevap vere
ceğini tamamen bilmemekle beraber, bendeniz şahsen 
temenni ediyorum, ki kabil olduğu kadar - tabii on
lar da bizim kadar milletin vaziyetine ve bu günkü ha-

'line tamamen muttalidir - cevap verirken bir kaça
mak yolu bulsunlar ve yeni tehlikeli vaziyetler ihdas 
edecek kelimelerden, tekliflerden ihtiraz buyursun
lar. Sırası geldiği zaman ona dair noktai nazarımı da 
ayrıca arz edeceğim. 

REİS — Efendim usulü müzakereye dair bir tak
rir vardır. Bunu evvelce haber vermeye mecburum. 
Şayet kabul edilecek olursa boşuna müzakereye de
vam etmiyelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Müsaade buyurursanız ufak bir şey arz ede
yim. 

Efendim Mudanya U& cereyan eden muhabere doğ
rudan doğruya benimle cereyan etmektedir. Onun için 
muhaberenin ne kadar müşkil, ve benim ne kadar 
meşgul olduğumu takdir edersiniz. Her gece yarısın
dan sonra saat ikide, üçte hatta, üçbuçukta ancak ala

biliyorum. Ekseriya Heyeti Vekile ile görüşmek za
rureti hâsıl oluyor. Onun için hiç zannetmem ki bu
gün akşam ve bugün gece yarısına ve belki de yarına 
kadar Heyeti Vekilece ve Meclisti Âlice esaslı müza
kerelere medar olacak kati malûmatı alalım. Bu iti
barla ona intizar etmek beyhudedir. 

Sonra ikincisi; ben zannediyorum ki Heyeti Ce
li lenizin en son nokta üzerine bir karar vermesi de 
be'rki muvafık olamaz. Yani en son noktai nazarı an
laşıldıktan sonra, belki Heyeti Vekilenin en son nukatı 
nazarı anlaşıldıktan sonra ve Meclisi Âli mütalaa et
tikten sonra, kati karar vermek lâzımdır. Yani şim
diden kati bir karar verip oraya bağlanmak doğru de
ğildi;. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Misakı Milli
nin sonuna kadar yürüyeceğiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Misakı 
Milimiz malumdur. Bütün memleket ve milleti ve 
ordumuzu çıkmaz bir yola saptırmaktan da elbette 
tevakki ederiz. O halde akıl ve mantıkin ve imkânın 
verebileceği bir şeyi istihsal etmek üzere hareket ede
riz. (Pek doğru sadalan.) 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim, bendeniz sö
ze başlarken esbabı teşekkülümüzden bahsetmek 
mecburiyetinde kalacağım. Esbabı teşekkülümüzü 
tetkik edecek olursak. biz;>m esbabı teşekkülümüz 
yalnız misaki millidir. Binaenaleyh istihsali lâzım 
olan mesele misakı milliden başka hiç bir şey değil
dir. Bu ana kadar vaki olan mücadelatımız, nvlleti. 
içine düşürdüğü iztirapları kurtarmak için yapılmış 
fedakarlıklardan başka hiç bir şey değild:r. ilk âva-
nı teşekkülümüzde ve ilk günümüzde ben zannetmem 
ki bugünki günümüzden dah!at kuvvetli ve daha va
ziyeti milliyesi müsait ve daha metin olalım. Bu ilk 
günlere nisbet edilecek olursa pek çok. dünya kadar 
çok leke farkı olacaktır. Ufak bir mevkide idik ve 
o günü ne Hariciye Vekili Beyefendinin Hariciye hak
kında bir nıkatı nazarı ve ne de Başkumandanlığın 
Kuvvayı askeriye hakkındaki fikri mülahazası, hatta 
ne de Maliye Vekilinin Para meselesi mevzuu bahis 
değildi. Biz o gün toplandık ve ilk ahdimiz Misaki 
milliye temin için kurtuluş yollarını aramakdan iba
ret idi. 

Binaenaleyh o günden bu güne kadar hiç bir şey 
zayi ettiğimizi ben tahmin edemiyorum. Burada mev
zubahis olması lâzım gelen, zannederim, şimdi... İb
rahim Beye cevap veriyorum, kabineyi herkesin aklı 
erdiği kadar tenvir etmesi lâzımdır. Bendeniz de ak
lım erdiği kadar tenvir etmeğe çalışıyorum. Siz de 
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buraya gölir aklınızın erdiği kadar söylersiniz. Ihti-
maılkü Hükümete son gelen nota üzerine vereceği ce-
vapda, Refik Beyin buyurduğu gibi, bazı kelimeler 
bulup, üzerinde oynıyacak ve tekrar müzakereyi in
taç edecek. Fakat bendeniz Başkumandan Paşa Haz
retlerini dinlediğim zaman, Başkumandan Paşa Haz
retleri diyorlardı ki - Hatta Hariciye Vekili Beyefen
di de aynı şeyi soyuyorlardı - Konferansın uzun za
man devamı bizim aleyhimizde ve kısa bir zamanda 
hal ise bizim lebiımizdedir. Onun için nereye kadar 
cevap verecek olursak konferansı uzatacak ve bina
enaleyh bizim aleyhimizde olacaktır. Bunu kısa za
manda kestirmek için bize Trakyayı şu saatte şimdi 
veriniz, vfallah vermezseniz fenadır. 

Fakat bunu diyecek, bunu işaret edecek her hail
de hareket göstermek lâzımdır ve hareket göstermek 
mecburiyetindeyiz; efendiler. Bunu demezsek beş gün 
sonra bizim aleyhimizde olacaktır. Beş gün sonra si-
yasefcleriyle dünyayı iğfal eden İngilizler, ihtimalki 
karşımıza bir Yugoslav'ı ve belki de bir Bulgaristan'ı 
çıkarmak ihtimali vardır. Bunun için on gün devam 
eden müzakeratta bütün safahatı göstermiştir. Söy
lenecek söz kalmamıştır. Binaenaleyh sureti katiyede 
Misaki Milliye temıin edecek vesaiti düşmanlarımı -
zm önüne açmalkdan ibarettir ve illâ meseleyi uzat
mak aleyhimizdedir. Binaenaleyh aleyhimize olması
nı da hiç bir Zaman kabul edemeyiz. 

MÜFÎT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim bende
niz zannetmek istediğim bir noktayı Meclisi Aliye 
arz edeceğim : Acaba, yeni hadis olmuş bir mesele 
'karşısında mıdır, Meclisi Ali? Yoksa eski hadise de
vam etmek üzerem!! bulunuyor? Malûmu âliler, bi-
dayeten, Anadoluda, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin içtima edip burada, hükümetin maksadını bütün 
âleme ilân etmiştik. Âleme ilân etmiş olduğumuz 
maksat, karşımızda bulunan bir Yunan Hükümetine 
ilam harb edip de Yunanla kozumuzu paylaşmak ci
hetine matuf değildi. Ortada Türk Hükümetinin ida
mına müteallik ve tefhim edilmiş Sevr gibi bir idam 
'karan vardı, ki bu Sevr kararını kabul etmiyerek ve 
bunu parçalayarak Türklerin istiklalini, Türklerin 
müstakillen yaşamasını, zannedersem, şu kürsi âliden 
yemin etmek suretiyle kararlaştırdık ve o suretle kar
şımızda yalnız Yunanistan değil, İngiltere'ye, Fran
sa'ya, İtalya'ya ve diğer onlarla beraber olan devlet
lere âdeta biz İlanı harb etmiş gibi idik. Hatta ha
tırlatırım Durak Beyefendiye, buradaki zabıtlarımızı 
da tetkik ettikleri zaman görecekler, Hamdullah Sub-
hi Bey burada bizim yaptığımız harekâta «cinneti 

mıukaddeseden başikia bir şey denmez» demişler; ben
deniz de o zaman cevaben, bu «cinnetıtti mukaddese 
değjl, nimeti mukaddesedir» demiştim. Çünki o idam 
kararının .altında yasamakdan (kurtulmak nimeti mu
kaddesedir. 

Efenıdıiıler; şimdi o anümeti mukaddeye karşı kendıi 
halkkım ispat ettirmek için kıyam etmiş olan Ana
dolu ye Türkiye Büyük Millet Meclisî Hükümeti per
de arkasında oynayanlar ve onların bir âleti, vasıta
sı olmak lâzım gelen Yunanla muamtelesüni tamamİy-
le bitirdi. Fakat, bu tasavvura dostluk perdesi altında 
ve bizimle kâin sulh ve müsalemeti istiyor gibi görü
nen diğer hükümetler meydana çıktı ve o meydana 
çıkan hükümetlerin on günden beri devam eden mü
zakerelerinde vaziyeti katiyen ve takibeden Sevr Mu-
ahdedesini hakkımızda tatbik etmekten rücu ettik
lerine dair tek bir kelime yoktur. Binaenaleyh bu 
olmadığı takdirde şimdi biz itidal İle hareket edil
mede, şöyle düşünülmede, böyle yapalım da bunların 
merhametlerini celbedel'im diyeceksek bunların mer
hameti ve hatta Vicdanı olmadığı zaten cümlemizce 
malûmdur. 

M. DURAK BEY (Erzurum)' — Rica ederim 
hocam, onlardan kim merhamet bekliyor. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Efendiler; son 
vaziyet itibariyle sekiz on günden beri devam eden 
şu müzakereriin yani Mudanya Konferansının söy
lenen şu sözlerin altındaki mana, hepinizin malûmu
dur ki, bize Trakya'yı sureti katiyede teslim etme
yecekler, makam saltanat ve hilâfet olan İstanbul'u
muzu da başka bir âtiye talik etmek suretiyle şimdi
den bize teslim etmeyecekler. Bu anlaşıldı. Bunla
rın anlaşılmasına nazaran İngiltere'nin vaziyetini 
Heyeti Vekile de anladığı halde, İngilizlerin âlemi* 
tslâma ve Trakya Müslümanlarına karşı oynamak 
istedikleri bu rolü acaba Heyeti Vekilemiz içerisinde 
salâhiyettar olanları bütün âlemi İslama bildirdiler 
mi veya buna teşebbüs ettiler mi? Etmediler. Binae
naleyh, şimdi biz İngiltere'nin tesis etmek istediği şu 
vaziyet karşısında zaten harbi Yunanlılarla bitirmiş 
ve yeniden onlara karşı ilâm harp etmek vaziyetti kar
şısında ^bulunmuyoruz. Ya; perdenin arkasında bu
lunan düşman nikahını kaldırmış doğrudan doğruya 
karşımıza arzı endam etmiş bulunuyor. Bu vaziyet. 
karşısında bizim buradaık'i vaziyetimiz ne olacak? 
Buradaki vaziyet hakkında burada Başkumandan 
Paşa Hazretlerinim şu kürsüden biraz evvel beyan 
buyurdukları nıkat içerisindeki anlayabildiğim cihet
lerden birincisi teşebbiisatı siyasiye ve tahririye nok-
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tai nazarından kendileriyle konuşulması lâzım gelen 
ve kan dökülmeksizin ve silah patlamaksızın mekasit 
ve amali millüyemizi istihdaf etmeye matuf cihetler 
bütün konuşulmuş ve fakat bunlar artık böyle bir 
hale gelmiştir ki, artık bir daha" tekrar edilemeyecek 
bir hale girmiş olduğunu anladım. Binaenaleyh, bir 
daha tekrar edilmeyecek vaziyete girmesii münasebe
tiyle bizim bir Heyeti Vekilemiz ve bizim bir Hükü
metimiz var. Bittabi! bu Hükümet bu babda bir ka
rar ittihaz edecek ve karar vereceği zamandan bura
da bulunan Büyük Millet Meclisinin bu husustaki ka
naatim ve vaziyetini ve bu husustaki fikrini anlamak 
ve kendilerine lâzım gelen tebligat ve irşadat yap
mak istenildiğini anladım. Heyeti Vekilemizin, bi
zim çalıştığımız ve bizim düşündüğümüz kadar dü
şündüğünü, kan dökmeden muvaffakiyet neye müte
vakkıf ise onu yapmak arzusunda olduğunu ve iste
diklerini de gördük. Fakat şimdi He>et: Vekil em iz 
müzakere edip de karar vereceği meselede, Meclisi 
Âli kendilerine karşı ne suretle zahir olacaklarını ve 
ne vaziyette bulunduklarını buradan anlamak istiyor
lar. Heyeti Vekile bilmelidir ki efendiler, bidayette 
Mi'sakl Millî diye çizdiğimiz hududun bir zerresin
den Büyük Millet Meclisinin hiç bir zaman halen ve 
istikbalen vaz geçtiğini ve bu dairede karar ittihaz 
etmelerini Meclisin arzu ettiğini bilmeli. 

Üçüncü dereceye gelince : Heyeti Vekile bir ka
rar verir Meclisi Âi'iniz hisse tabi olur galeyana gelir 
o da bir karar verir. Ve bu kararın bir de icrası var
dır. Gerek Heyeti Vekilenin müzakeratı gerek Mecli
si Âlinin kabul ettiği mükarreratı tatbik ve icra et
mek için ordu, ordunun da yanında Başkumandan 
var. Şimdi ben diyeceğim ki, Meclisi Âli Misaki Mil-
lî'den katiyen vaz geçmeyecektir. Misaki Millî'miz 
dairesinde harekâtı idare etmek için Heyeti Vekile 
karar vermelidir. Fakat bu karardan evvel bütün 
ordumuzun başında bulunan ve bugüne kadar da bu 
işleri idare eden Başkumandanlığa tevdi etmek ve ne
ticeyi Başkumandanlıktan beklemelidir. Aksi taktirde 
yalnış yola girmiş oluruz. (Doğru sadaları) 

ŞEREF BEY (Edirne) — Efendiler; demin Yusuf 
Kemal Beyefendi arkadaşımızın okumuş olduğu Mu
danya Konferansına ait telgraflar üzerine Heyeti Ve
kile bir karara ittihaz edeceği için tenevvür etmek is
tiyor. Müzakere onun için açıldı. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Tabii Hey'eti Vekile böyle bir talepae bu
lunmadı. Fakat bendeniz iki sıfatla Meclisi Âliden 
istirham ettim. Bir defa Meclis Reisi olmak itibariyle, 
her beraber, görüşerek Meclis noktai nazarından Hey' 

eti Vekilenin tenevvür etmesi lâzımdır. İkincisi; Baş
kumandan olmak münasebetiyle ben tenevvür etmek 
istiyorum. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Tabii ifadede bir sa
kat varsa beis yoktur. Affedersiniz. Maksat şu dava
yı Millinin sonuna gidebilmek için bir şey yapmak
tır. Arkadaşlarımızın burada söyledikleri gibi, hiç 
bir kimse arzu etmezki şu zaferi meydana getiren Türk 
köylüsünün, Mehmetçiğin, rnület ferdinden hiç biri
nin kanı aksın. Mehmetçik kanı aikmaıksızın Misaki 
Millinin temini mümikünse bu suretle olmasını herkes 
arzu eder. Fakat bendeniz okunan şey üzerine beyanı 
mütalaa etmek istiyorum. Yoksa bu hu:uslta hiç bir 
tereddüt ve şüphe yoktur. O imanla başlamış, o iman
la bitecektir. Yine bu dava başladığı zaman ingiltere, 
Fransa, İtalya Yunan hepsi mevcuttu. Onlar nasıl o 
gün düşman ve muharip iseler bu gün yine öyledir. 
Bendenizin arzetmek istediğim şey, Konferansın esa
sına girmektir ve maksadım budur. Onlar bize diyor
lardı ki on beş gün zarfında biz tahliye edelim, bir 
ay sonra da siz teslim alınız. Yani kırk beş gün zar
fında bu tahliye ve teslim işi hitam bulsun. Gayet doğ
ru bir surette İsmet Paşa diyor ki bizim memurları
mız sizin bu bir ayınızdan sonra girsin. Lâ, diyorlar. 
Bunda tabii bir maksat var. Bizim memurlarımız ora
ya gittikleri zaman, o akalliyet dedikleri maskarala
rın oradan tamamen def olacakları güne kadar bi
zim idaremiz altında kaldıkları müddetçe, bakınız biz 
kontrol koyduk. Türk memurlarına teslim ediyoruz. 
Ama, siz bizim daima himayemiz altındasınız sök
ünde onlara bir emniyet vermek ve daima da onların 
.kon tro Harı altında imiş gibi göstermek. İsmet Paşa 
bunu pek haklı olarak ret etmiştir ve gayet doğrudur. 
On beş günde kırk beş günde tahliye edilmesi mese
lesinde tabii berveçhi peşin, İsmet Paşa'mn dediği gibi 
zannederim bunda Hey'eti Vekile de sabit kalacaktır. 
Ona şüphe yok. 

İkincisi; siz orada bizim istediğimiz kadar jandar
ma bulundurunuz demek. İşte efendiler, kabul edile-
miyecek en esaslı nokta budur.. Hükümetin kabul ede
mi yeceği en esaslı nokta budur. Bunu kabul etmek de
mek, Trakya'nın vaziyeti hususiyesini, vaziyeti hazı-
rasını bilmemek demektir. Malûmu âlinizdir, ki Trak
ya'da bu gün Kafkasya'dan Yunanlıların getirmiş ol
duğu altmış bin nüfus vardır. Buradan, yani Anado
lu'dan kaçıp giden bir çok hırıstiyanilar vardır. Ora
da-iskân edilmiştin; ve bunlar Tralkyalı olmayan bir çak 
Rumlardır. onların arasında meselâ dört bin, beş bin 
jandarma kuvveti olsun fazla olmasın demeliki, orada 
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her vakit için bir hudut asayişsizliği çrkarıp, orada bir 
maskaralık yapmak niyetine matuftur. Maksat budur, 
Mamafih bu o kadar müşkil değildir. Zira onların de
diği gibi, buradan jandarma gelmemiş olur. Faikat 
hamdolsun oradaki dindaşlarımız o vazifeyi her vakit 
yapabilirler. Biz demiyoruz ki Trakya sulhen iade 
edilmesin, multiak harple alınsın. Hayır öyle bir şey 
yoktur. Fakat, şu varki Misalki Milli hududu dahi
linde bulunan Trakya'nın ve Edirne'nin bize teslim 
edilmemesinin en ziyade manzum fihi olan Karaağaç 
meselesi çok mühimdir. Malûmu âlileri, Karaağaç is-
tayonu Merice kadar. Ne yapayım ki harbi umumide 
Meriç hududu diye bir şey çıkardılar. Cenabı Hak 
mesul olanları her vakit mesul edecektir. Tarih onları 
mesul edecektir. Böyle bir hatayı Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetinin yapamıyacağına imanım var
dır. Sonra meselenin en mühim siyaseti gerek Hariciye 
Vekilimizin buyurduğu ve gerek Başkumandan Paşa' 
nm buyurdukları gibi, üç devletin müttefikan hare
kelilerinden birini münferit düşürebilmek ihtimali 
Mevcut olabilir. Bu bittabi askerî ve siyasî nıkatı na
zardır. Onu idare eden Başkumandan ve Hariciye Ve
kili tabii bilirler. Asıl benim istediğim nokta, Trak
ya'nın bize on beş gün zarfında hâkimiyeti mutlaka-
mız altında - istediğimiz kadar jandarma ve memur
ları göndererek - teslim edilmesidir. Buna menfi ce
vap vermek lâzım gelirse, müsbet veya menfi cevap
ları mukayese etmek lâzımdır. Eğer müspet cevap ve
rilecek olursa ne olur, menfi cevap verirsek ne olur? 
Asıl meselle budur. Müsbet cevap verecek olursak o 
vakit kırk beş gün zarfında teslimi değil mi? Biz kon
feransı ayın yirmisine talik ettiğimiz için, bunlar te
cil edecekler. İstanbul ve Trakya'yı daima bize karşı 
ellerinde bulunduracaklardır. Sullh konferansı istiyor
lar. Bu konferansın devamınca ellerinde bulundura
caklar ve bize tehdit makamında kullanacaklardır. 
Yani onların istifade edebileceği bir şeydir. Ona mu-
kalbil hükümette anladık ki, siyasette dönmek pek 
kolaydır. Nitekim Fransız, İtalyan generallerinin dön
düğü gibi. 

Orduların hareketine gelince; ona benim imanım 
vardır. Onu bir daik'iika başka türlü düşünmedim. Or
du vazifesini yapar. Ordu gider, yol alır. Onu mille
tin Başkumandanına tevdi etmiştir. Ben onu düşün-
miyorum. Şimdi menfi cevap verdiğimiz taktirde hali 
harlb avdet eder diyoruz. Hali harb avdet ederse aca
ba ingiltere, Fransa, îtallya üçü birden bizimle mu
harip mi olacaklar? Yok canım, bu düşünülecek bir 
şey değildir, kaltiyen (Neden saidaları) Müsaade buyu

runuz, harp etmiyor mu idiniz? Yunanlılarla harp et-
rriiyor mu idiniz? Ne çaibulk unıirjtunuz? Buraya top
landığımız vakitte siz onlarla hali sulhde mi idiniz? 
(O başka sesi) Nasıl başka, rica ederim. Ne imiş o 
başka demekle olmaz ki. Islbat lâzımdır. Bunlar harp 
edemez, benim kanaatim budur. 

Efendiler İngiltere'ye gelince; tlgilizler harb ede
mez bizi tehdit edeceklerdir. Balkalıtm gürültüye pa-
puç bıraktırabilecek miyiz bıraktırmayacak mıyız? Bı-
raktıramadığı taktirde uyuşacaktır. Türklere gürültü 
ile papuç bıralktırabilirmiiyilm diyor. Çünkü efendi
ler, Türkiye'yi ezemediğinden dolayı bugün İngiltere 
fıkır fukır kaynıyor. Çürnki âlemi islâmın yegâne kud
ret ve kuvvet âmili olmak üzere bir Türkiıye vardır. 
Senelerden beri çalıştı, ezemedi. Simidi böyle dolap
lar çeviriyor. Herif paitlayacalktır. İngiltere bilmez mi 
bizimle harb ederrtiyecegini? Şimdiye kadar İngiltere 
bizimle harb edecek olsaydı, şimdiye kadar zayıf bir 
zamanımızda yapardı ve işimizi bitirirdi. Fakat kuv
veti yoktur. Müskilât içindedir. Bunu b'ittaib'i Harici
yemiz bilir. 

Yalnız korkunç bir nokta vardır. Bu konferans 
müzakeratı uzarsa maatteessüf her vakit kurban o1!an 
dindaşlarınız yine kurban olurlar. Mamafih, orada 
bir Bulgar hükümeti vardır. Kıtal yapıyor, bağırıyor, 
çağırıyor, teslim ediyor bir şeyler yapıyor. Bunu ya
pan Bulgaristan değildir, İngiltere'dir. Hep makine 
odur. Dünyayı karıştırıyor. Böyle bir şeyin yapılması 
ihtimali vardır. Yani Bulgarisitan'nın böyle bir şey'ei 
yapması ihtimali mevcuttur. Binaenaleyh benden'izce 
en muvafık yol Türkiye Büyük Millet Meclisi esa
sen onlara verdiği şeyde karargir olmuştur. Bu karar 
mucibince on beş gün zarfında tahliye edeceklerdir. 
Bir ay zarfında oize teslim edeceklerdir. Etme/ de* 
ğil, fakat bir şey vardır. İzale edilirse edilir, edilmez se 
verilen en kati söz ordu ve Başkumandandır. O da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bugüne ka
dar kabul etmediği ecnebi kontrolünü kabul edemez. 
İmkân yoktur. Eğer etse idi, İstanbul hükümeti gjbi 
olurdu. İstanbul hükümeti gibi olmamak istediği 
içindirki kabul etmez - bilâ kaydı şart Edirne ve Trak
ya Hakimiyeti milliyeye rücu eder. Ama etmedi. 
Onu ötesi bittabii takriri - ilahi ne ise, o olur. O da 
ordulara ve Başkumandana ait bir meseledir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Efendim, şimdiye keder dinlediğimiz rüfe-
kayı kiramın mütalaasını müsaade buyurursanız şu 
suretle mütalâa etmek isterim. 
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Sureti umumiyede bilâ istisna tekmil arkadaşla
rımız, esas program olmak üzere, Misafkı Milliyi ileri 
sürmektedir ve yine bu arkadaşımız Misafci Millî he
deflerimize vasıl olâibilmek için gayri kaıb'il'i i; ora ve gay
rı fcaıbli 'iktiham müşkilâıta maruz 'kalmaık'tan tevek'ki et-
mdk lâzımdır, diyorlar ve binaenaleyh, zaruri olmayan 
işlere tevessül etmiyelim. Noktalarında fikir tekasüf 
etm'iştlir zannederim. 

Bu noktalardan birincisi hakkında, benden izce, en 
ıkaıtı karar vereblmelk içün iki noktayı muhakeme et
mek lâzımdır. Bunlardan birisi; deraildbilirki, ordu
muz karcımızda kuvvet olarak bulunan düşman or
dusunu tamamen mağlup etmişjtdr. Binaenaleyh ha
reketi hasm'iye hitam bulmuştur. Buradan sonra yapı-
lacalk işler vesaiti siyasiye ile istihsal olunacaktır. 
Eğer böyle telakki edilecek olursa askerlik bitıri/şiir. 
Siyaset hal ve faaliyetine gelmelidir. Böyle kabul olu
nursa bu Mudanya Konferansı ve bunlar teferruat
tan ibarettir. (Hayır sadaları) Yapılacak işler derhal 
sul konferansına dahil ollmalk ve orada diplomatik ve
saitle misaki millî gayatına vasıl olmaiktır. Yoksa eğer 
dertilirselki, hayır vesaiti askeriye ile istihsal mümkün 
olan hedefler vardır ve o hedefler istihsal olunduktan 
sonra vesaitti siyasiye ile istihsal olunması lâzım gelen 
neticeler daha kuvvetli olur. Derhal bunu yapmak lâ
zımdır. Binaenaleyh henüz karşımızda vesaiti siyasi
ye ile isiOihsal olunmaz ve vesaiti askeriye ile istihsal 
olunur hedefler varsa var mı, yok mu hususu zanne
dersem, Başkumandanlıkça tesbit ve ifade olunmak 
lâzım gelir. Ancak Başkumandanlık bunu tezb'A eder, 
iki safhai siyasiye yi, zeminli siyasiyeyi gayri kabili ta
mir bir hale koymaktan içtinap edecektir. Eğer bu 
noktai nazardan mütalaltı yürütmek icabeders^ bu 
müzalkereyi kâfi görmek muvafık olur, itıkadındayım. 
Anlaşıldıki hedefimiz misaki millidir. Fakat, gayri 
ikabili iktiham zemin ve istikamete gi'lmiyel'inı, mak
sadımızı daha emin bir surette istihsal için her ne 
mümkünse, hedefler varsa onlar da istihsal olunma
lıdır. Onlar da istihsal olunmasın diye hiç bir arzu 
görmiyorum. Yani müzakereyi kâfi görüyorum. (Kâ
fi sesleri) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz kısa söyliyeceğim. Beyefendiler, tarih bir an 
için atfı nazar buyurmanızı rica edeceğim. Türk 
âlemi şimdiye kadar binlerce harp yapmıştır. En çoğun
da galebe etmiştir. Biavnilhakkı Taalâ. Fakat ne va-
kitki bir siyaset masasına oturmuştur, gaip etmiştir. 
Mlilletin kılına ile, kaniyle kazandıklarını diplomat
lar sözle gaip etmişlerdir. Daha iki gün evvel'ine ge

linceye kadar Mudanya'da Konferans akdedilince fev
kalâde meyus ve müteessir bir hailde idim, korkuyor
dum. Yine fena bir vaziyet ihdas edilecektir diye. Fa
kat Heyeti Vekile ve Başkumandan Hazretleririin gös
termiş oldukları buna mani olan celadeti gördüm; mü
teselli oldum beyefendiler. Şimdiye kadar İngilizler 
bizden ne kazandılarsa tehditle kazanmışlardır. Ka
tiyen tehditten başika bir şey yapmamışlardır. Biz ne 
istiyorsak istediğimiizi bittabii muhaliflerini göstermiş
lerdir ve bu gün gösterdikleri şeyden yarın dönmüş
lerdir. Daha fena bir teklif karşısında bırakmışlardır. 
Binaenaleyh, azimkar bir vaziyette bulunmak lâzım
dır. Her hususu tecrübe ettik. Bizi dört defa tecrübe 
ettiler. Birincisinde Yunan'ı mağlup ettik. İkincisinde 
mağlup ettik, üçüncüsünde mağlup ettik. Dördüncü
sünde bihamlullahi Taala münhezim ettik (Elham-
düllillah sadaları) Perişan oldu. Şimdi harb sahası bit
ti. Diplomatik bir saha hasıl oldu. Bakalım Türkler 
ne yapacaklar? Acaba karşılarında bir Fransız, bir İn
giliz, bir İtalyan askeri görmek suretiyle korkacaklar, 
geriliyecekler mıi, yoksa gerilemiyecekler mi? Efen
diler; bunu bir imanı tam ile arz ediyorum, ki eğer bu 
meselede teküfatınızdan zerre kadar ayrılın, ondan 
sonra Anadolu yoktur. Valiah yoktur. Billah yoktur 
Vallah galip değilsiniz, billah muzaffer değilsiniz. 
Azameti celadetinizi tanımalısınız ve ümit ederim ki 
Cenabı Hak bana hilafı söyletmez milletin hakkında) 

Çünkü : Bu canı milletin selameti için bilmiyo
rum. Onun bence hiç bir kıymeti yoktur. Ne vakit 
azim ve celadet gösterecekseniz, o vakit onun demir 
pençesi gayet yumuşak bir vaz'iyet alacaktır. Ben di
yorum ki. Cenabı Hakkın bize karşı lütufu neticesi
dir, bizim hakkımızda sadır olan. O ne kadar oya
lıyorsa bizi, biz o kadar yüyüyoruz ve bunun neti-
cei hasenesini yakında istihdaf edeceğiz. Ben kendi 
hesabıma, kemali samimiyetle, Allah Başkumandanı
mızı muzaffer etsin, Allah Heyeti Vekileye azim ve 
celadet ihsan buyursun temenniyatiyle sözüme hitam 
veririm. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, ben
deniz de Tahsin Bey biraderimizin temennisini tek
rar edeceğim. Bugün kafi olarak, bu meselenin dü
şünmesini, Tahsin Bey arkadaşımız gibi, bendeniz de 
ifade edememek zaruretindeyim. Çünkü; önümüzde 
musarrah bir teklif görmüyoruz ve yalnız tahminen 
bir teklif biliyoruz. Bu teklifin sureti ifadesi bize de 
bazı istikametler verir. Onun için bu mesele hak
kında şimdiden ne söylenirse doğru olmadığını id
dia edeceğim. Notanın hükümete vürudundan sonra, 
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Hey'eti Vekilece ve Başkumandanlıkça müştereken 
müzakere edilerek, neticenin Meclisi Âliye arz edile
ceği tabiîdir. Bu mevzu üzerinde cereyan edecek mü-
zakerat neticesinde neticei katiye istihsal edilecek
tir. Bittabi, Hükümetin istilzam ettiği şekil ve sureti 
biz de makul görürsek, ona iştirak ederiz. Bir çok 
rüfeka gibi, kuvvei askeriye ile kabili vusul olan 
metali'bin dermayamn da, önümüzde müttehit bir 
cephe bulmamak imkânını da arıyarak teklif edilme
lidir. Meselâ bendeniz, hükümet Mudanya konferan
sının askerî bir konferans diye akdettiğim halde, ka
bul ettirilemeyeceği siyasî metalibe girmesi, yani o 
mes'eleyi vaktiyle istinsah etmesinden, işte bugün bizi 
bir ric'at karşısına getirmiştir. (Nedir o ric'at ses
leri) Arz ederim. Bendenizin fikrimce, geçende bu no
ta hakkında dediğim gibi, böyle bir müzakerede bi
zim için en ziyade elde edilmesi lâzım gelen iki nok
tadır. Biri, bunların kuvveti noktasıdır. Bu nokta der-
meyan olunmamıştır ve buna dair bir teminat alınma
mıştır ve bu halin gittikçe bir tehlike olduğunu görü
yorum. Sulh konferansında müzakere hâlâ devam 
ederken, orada kuvvetinin tezayüt edebilmesini bizim 
... o taraf gitmiştir. Onun için hükümetimiz musli
hane niyatını göstererek müzakereye girerken, karşı 
sahilde müceddet bir emniyeti askeriye ve emniyet 
memleket için artırılan bir kuvvetin, artık hiç bir se
beple artırllmamasını talep etmekte ordumuz çok hak
lıdır. istihsalini bugün verebilecek olan onların nota
sına, bu hususun birinci derecede teklifi lâzım bir 
nokta olduğunu zannetmekteyim. 

YUNUS NADİ BEY (İzmir) — Kimin, efendim, 
notasının esasını kabul etmeye vabestedir. Yani Trak
ya'dan mı vazgeçmeli. 

SALAHATTlN BEY (Devamla) — Hayır, nota
nın nasıl geleceğini bilmiyoruz. Fakat unuttuğumuz 
bu teklifin iki şey'i vardır. Efendiler mes'eleyi asker
ler ve bilhassa Başkumandan daha iyi bildiği için 
bunu burada açmak istemem. Yalnız mukabil taraf 
bizzarure yalnız Yunan ordusu 23 Eylül tarihli tek-
lifatımızda suyun öte tarafında, yani Yunan ordusu
nu Trakya'da tayin edilecek herhangi bir hududun o 
bir tarafına göndermek suretiyle vazifemizi ifa edi
yoruz. Başka bir şey'imiz yoktur, diyeceklerini tah
min ediyoruz. Buna zaten bir halli fasıl yoktur. Baş
kaca bir halü faslı yoktur. Orta yerde dursak bu da 
ne demektir bilmiyorum. Bu da bir ay sonra, iki ay 
sonra, üç ay sonra ne demek olduğunu onu da bil
miyorum. (Açık söyleyiniz anlaşılmıyor sesleri) 

SALAHATTlN BEY (Devamla) — Açıktır efen
dim; daha açığını da açık kâğıt geldi vakit söylerim. 

Bilmediğim bir şeye angaje olamam. Herhalde devlet
ler Trakya'yı, İstanbul'u elde tutmayı bizden talep 
edecekleri mesail için ellerinde bir rehine olarak tut
mak istiyorlar ve evvelce bunu bize müsamahakâr 
davranan devletler de ... geçti. Bu teminata karşı bi
zim asıl vaki teklifi kabuL etmemiz takdirinde, başka 
bir şey yapmamakla beraber bir hakkımız vardır. 
O da başaramayacağımız bir şey'i, yani hüsnüniyetle 
yap;lmıştır. Binaenaleyh efendiler rücu etmek vaziye
ti vardır. Bu rücu bugün. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Başaramayız dediğiniz hangi noktadır. 

SALAHATTlN BEY (Devamla) — İstanbul'u. 
hatta Edirne'yi isteyebilirdik ve ordumuz, memurini 
mülkiyemiz ve zabıtamız girsin derdik ve bu muhik-
ti. Fakat bu adamlar fiiliyatta bunu bize vermekten 
kaçıyorlar; görüyoruz. Şimdi iş zaten bir hudut mes'e-
lesi idi. Bunu da şimdi hal ediyoruz. Yunan Ordusu
nu zaten garbe atıyoruz dedikten sonra, bu adam
lara hiç bir cevap vermezsek, bendeniz bunun netayi-
ci âtiyesini iyi görmemekteyim. Çünkü bu, tedricen di
ğer tarafın bitaraf mıntaka olmasını, elde kalmasını 
vesaire vesairede âtide her türlü teminata karşı bu
nu yapmadan karşıya geçemezsiniz demek, kendi el
lerinde kalmasını mucip olacak kuvvetle o mıntaka-
daki mesaili hal hususundaki şey'i bendeniz burada 
söylemeyeceğim. Tabiî Başkumandan daha iyi bilir. 
Onun için bendeniz biri müttefikin kuvvasının, her 
nasıl olursa olsun, tezayüt etmemesi noktasının ken
dimce lâzımüldikkat olduğu zannındayım. Mukabelei 
niyatı sulhperverane ibraz edelim. İkinci nokta müm
kün olursa ve bizim için en mühim olan Çanakkale 
Boğazında yaptığımız veçhile, hiç bir hareketi müsel-
leha ve müdafaai müselleha haline getirmeden sahil 
boğazını Anadolu sahilini işgal etmek... 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Affederseniz, bendenizin sorduğum suale ce
vap olmadığını zannederim. İstediğimiz şey nedir? Bu
nu anlamak isterim. 

SALAHATTlN BEY (Devamla) — Konferans 
bir metali'bde bulunmuştu. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Fikir üzerinde fîkiı üzerinde. 

SALAHATTlN BEY (Devamla) — Efendim ben
deniz şu noktayı biraz şayanı dikkat görüyorum. Hü
kümetimiz Trakya'da memurini mülkiye ve dahiliye
sini birleştirmek hususunu talep etmekle iyi bir şey 
yapmıştır. Bunu isteyebilir ve yapmıştır. Çünkü bu 
kendisinin elinde en büyük bir teminattır, ordusunu 
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durdurmaya mukabil. Diyorum, ki bunu muhalefete 
maruz kalmak suretiyle Hariciyemiz öğrenmiş olsay
dı, bizi burada sıkıntılı bir vaziyete getirmemiş olurv 
du. Bu yolda burada bir nokta anılırken Ş û r a d a k i 
sefaretin zemin olup olmadığını süferamtz yoluyla an
layabilsek faideli olurdu. Geriliyormuş vaz'iyeti olur. 
Bu olmasın. Çünkü bu geriliyormuş vaz'iyeti olur, bu 
olmasın çünkü bu geriliyormuş vaz'iyetini kabul eder
sek şevkimiz ve tesiri kâfi derfecede kakmamış*. olur. 
Tehlikeli nokta budur. Bu adamların Üerme'yâ^ ede
cekleri fikre karşı ordularımızla hiçbir teminat al
mazsak, ordularımızı tutmakla beraber, çok şey gaip 
ederiz. Zan ediyorum ki makasıdımı izah ettim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An
kara) — Maatteessüf anlamakta müşkülât çekiyorum. 

SALAHATTİN BEY (Devamla) — Öyle ise efen
dim, çok şayan temennidir. Hiçbir müdahalei müsel-
laha olmamak şartiyle; Karadeniz Boğazını tutarsak 
sulh için pekâlâ bir hedeftir. Sulh için anlayışım bu
dur. İptidai olarak, yani kabil vusul hedefler için 
Başkumandanlığın mütalâa askeriyesidir, bunda esas 
olacak. Benim bu hususatın teferruatına dair fazla 
malûmatım olmadığı için, çok söylemiyorum. Biz o 
hattı tutmakla zannediyorum, muayyen bîr hattı ku
rabiliriz. Fakat askerimizi barındırmak için burası 
lâzımdır. 

BİR MEBUS BEY — Silâh patlamaz mı idi? 
SALAHATTİN BEY (Devamla) — Bendeniz onu 

bilmiyorum. 
BİR MEBUS BEY — Silâh patlamaz ki. 
SALAHATTİN BEY (Devamla) — Patlasın pat

lamasın. 
MUSTAFA KEMAL PAŞA (Başkumandan) (An

kara) — Ordularımız her iki ovada da hâkim bulun
maktadır. 

SALAHATTİN BEY (Devamla) — En iyi te
menni, her iki boğazın birer sahili üzerinde kuvvetli 
bulunduğumuz takdirde, bu müzakereyi asliyeyi ya
pabileceğimizi zannediyorum ve en çok istihsal edile
cek hedef budur. İkincisi de hiç zahiren bir şey yok
tur. Mes'elede tehlike yoktur. O halde şayanı teşek
kürdür. 

REİS — Yozgat Mebusu Feyyaz Âli Beyin müza
kerenin kifayetine dair bir takriri var okunacak. 

• • • • > • ••»>( 

I Riyaseti Celileye 
i Mes'ele tavazzuh etmiştir. Müzakere kâfidir. Ruz-

nameye geçilmesini teklif eylerim. 
9.10.1338 

Yozgat 
Feyyaz Âli 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reyi 
I âlinize vaz ediyorum. Müzakerenin kifayetini kabul 
J edenler lütfen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüş-
i tür. Efendim müsaade buyurun bir iki takrir var 
I okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Müttefikinin vereceği kararı nihai yine Meclisi 

Âlice ittila hâsıl olmadan hükümetçe derhal cevap 
verilmemesini, yani Hey'eti Vekilece tasdir olunacak 
ihzarı karar ve cevabın Mecliste tetkik olunmasını 

I teklif eylerim. 
j Mersin 
I Salahattin 
I REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal-
J dırsın... Etmeyenler... Ret edilmiştir. 
j İsmail Subhi ve Necib Beylerin takriri var okuna

caktır. 
î Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Bizim programımız misaki mil 
lidir. Misaki millide münderiç metalibi meşruamızı 
imkânı askeri ve siyasî derecesinde sonuna kadar isal 
ve istihsale Büyük Millet Meclisi azmetmiştir. Mec
lisin bu noktai nazarına göre Mudanya müzakeratı 
hazırasını idare ve tedabiri askeriye ve siyasiyeyi itti
haz ve Başkumandan Paşa Hazretlerinden ve Hey eti 
Vekileden muntazırdır. 9 Teşrinievvel 1338 

Burdur Mebusu 
İsmail Sübhi 

REİS — Bu takriri kabul edenler, lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Efendim zaten başladığımız müzakere için tak
riri vesaireye lüzum yoktur. Yalnız Salahattin Be
yin takriri usulü müzakereye müteallik idi. O da 
ret edildi. Şimdi efendim buyuruldu ki Başkumandan
lıkça ve Hey'eti Vekilece mes'ele tenvir edilsin. O da 

I oldu ve müzakere de kâfi görüldü. Binaenaleyh cel-
I sei aleniyeye geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
I kaldırsın... Celsei aleniyeye geçtik. 
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