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YÜZ YİRMİ BİRİNCİ İNİKAT 

18 Teşrinievvel 1338 Çarşamba 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Mebdei Müzakerat; Saat : 3.40 

REİS» : Reisisami Dr. Adnan Beyefendi. 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mahmut Said Bey (Muş). 

REİS — Efendvim; on beş imzalı celsei hafiye ak
di hakkında bir takrir vardır. Onu okutuyoruz. 

Riyaseti Celiileye 
Memleket ve milletimizin mukadderatını tayin 

edecek alan sulh konferansına iştirak edecek olan 
murahaslarla, murahaslarırnızia verilecek talimatın 
hututu esasiyesi hakkında Medlisten veçhe istihsal 
olunması lâzıimedan olduğu cihetle bu babta müza
kerat icra kılınrnlak üzere bir celsei hafiye akdini tek
lif eyleriz. 

16 Teşrinievvel 1338 
Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

Sivas 
Vasıf 

Yozgat 
Bahri 
Genç 
Celâl 
Sinop 

Hakkı Hami 

Malatya 
Sıtkı 

Erzurum 
Süleyman Necati 

Kangırı 
Neşet Kâzım 

Maraş 
Hasip 
Mersin 

Salahaddin 

Mardin 
Necip 
Canik 

Süleyman 
Konya 

Arif 
İçel 

Ali Rıza 

Erzurum 
Nusret 

Erzurum 
İsmail 

Menteşe 
Ethem 

Muş 
Ahmet Ha m di (D 

(İşitmedik sadaları). 
REİS — Efendim anlaşılmamışsa takriri tekrar 

okutuyoruz. (Tekrar kıraat edildi). 
Anlaşıldı değil mi efendim? (Anlaşıldı sadaları). 

O halde celsei hafiyeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; Bundan evvelki celsei hafiyenin zabtını 
okuyacağız. 

(/) İki imza, seçim bölgeleri de yazılmadığından 
okunamadı. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZYİRMİNCİ İNİKAT 

16 Teşrinievvel Pazartesi 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri
nin tahtı riyasetlerinde bilinikâd 97'den 300 tevellüt-
lü efradın terhisine, âtiyen hal ve vaziyeti askeriyenin 
icabatına nazaran diğer sınıfların gayrı muayyen 
müddetle mezun addedilmelerine dair Rauf Bey tara-

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEY AD 

fından Meclise vaki olan beyanat üzerine müzakere 
cereyan ederek mezkûr teklif aynen kabul edildi. 

Reis ;sani Kâtip 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

Muş 
Mahmut Sait 

REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında söz iste 
yen var mı? Zabtı sabık aynen kabul edilmiştir. 

1. — Sulh konferansına iştirak edecek murahhas
larla bunlara verilecek talimatın hututu esasiyesinin 
tespitine dair Malatya Mebusu Sıtkı Bey ve rüfekası-
nın takriri. 

REİS — Rauf Beyefendi söz istiyor musunuz? 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi) (Sivas) — Efendim; takriri veren arkadaşla-

972 
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rım bir kere noiktaıi nazarlarını izah buyursunlar da, 
ondan sonra bendeniz de söylerim. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Erzurum) — Efendiler; 
üç seneden beri Mücadelei Millîyeye ati'Mık ve mil
letin azîm dan vergisi, kan vergisi ile Elhamdülillah 
bir muzafferiyet kazandık. Cihan hukukumuzu tanı
yacağını ilân ediyor. Bu azîm davayı millî gayet muğ
lak ve çok uğraşmağa muhtaç mesa ilden olduğunu 
izaha lüzum görmem. Malumu âlileri bizim bir çak 
türlü derdlerimiz var, ki bunlar asırlardanberi Avru
palılarla düşmanlarımız arasında işi emciktedir. Kapi
tülâsyonlar istifade kapılarını açmış, asırlardanberi, 
her millet zaman zaman tevsi etmiş, sokulmuş, isti
fade etmek için kapı aramış, tatbikat görmüş bunun 
bin türlü safahatı vardır. Umuru maliyemiz keza. 
Umuru iktisadiyatımız, tepeden tırnağa kadar, mem
lekette m kafirlikten başka bir sıfatımız yoktur. 

Efendiler elbisemiz baştan aşağı gayrı millî, iaşe
miz ona müşabih. İstihsalât da daima gayrı muvaf
fak. Daima onlara muhtaç. Böyle bir hale bizi sok
muşlardır. Binaenaleyh biz bu zinciri kıranken yapa
cağımız işin ne olduğunu ve davamızın azametini ve 
bu davayı başaracak Vekillerimizin bizi tatmin etme
leri lâzımdır. Binaenaleyh meseleyi takdir edip ya
pacakların işin künhünü ne suretle telekkî ettiklerini 
herhalde tayinde davet edilecek olan murahasların 
bizden bir fikir, bir az veçhe almak ve bu hususta 
kendilerinin hazırlığını daha ziyade takviye etmek 
için bir müzakere zeminini münasip görmüştüm. 

Binaenaleyh bendenizi buna sevkeden bir sebep 
vardır. Tahtie etmiyorum, zaman icabı böyle olmuş
tur. Bundan bir buçuk sene evvel İngilizler, berayı 
sulh veya anlaşmak için bizden bir heyet istedi. Ma
lumu âlileri olduğu üzere, beş altı gün evvel bir ha
ber verildi. Ancak yol müddeti çıktıktan sonra üç 
günlük zaman kalmıştı. Bu üç gün zarfında bize 21 
Şubatta Londra'da bulunmak üzere bir heyeti müra-
hasa istemişlerdi. 

Biz de ayırdık veyahut ayırdılar, gittiler karşıları
na. Arz ettiğim gibi, bugün Türkiye mesaili için, ka
pitülâsyonlar için belki İngilizlerden beş yüz adam 
mütemadiyen çalışıyor. îki yüz ciltten daha fazla ki
tap hazırlamışlardır bizim için. Rusya'ya, Fransa'ya, 
İtalya'ya giderseniz aynı vaziyette. Şimdi bizimle 
böyle azîm, belki binlerce insanın meşgul olduğu, bu
raya gelir tetkik eder ve gittikten sonra hazırlar ve 
böyle hazırlanmış ciltler doludur. Efendiler, aleyhi
mizde bu kadar çalışan kuvvetlere karşıı bizim ilmî 
istihzaratımız ne olabilir?. Tahtie etmiyorum, kendi

lerince hazırlanmış bir şey yoktur. Yalnız bir Misakı 
Millî. Misakı Millînin ifadesi gayet kolaydır. Boğaz
ların serbestisi. Ne kadar mütenakıs. Serbest bir li
manda emniyet nasıl temin edilecek? Efendim; d'iğeı 
milletler şu,"bu, bunlar nedir? Nasıl olabilir iyi? 
30 Teşrinisanide hudutlarımızı işgal etmek. Efendiler 
bu bir çerçivedir. Bir istiklâl manasını ifade etmez. 
Askerlerimiz nerede ikamet istiyorsa, kapitülâsyonları 
her halde yırtıp atacağız. Mademki istiklâlimiz için 
mücadele ediyoruz. Bunun hakkında o giden heyetin 
istihzaratı yok gibi idi. Hiç bir arkadaşım bunları 
mustashiben gittiklerini ve bir encümende çalışarak 
Avrupa'ya bu azîm davayı görebilecek, müdafaa ede
cek bir halde gitmelidir. Maalesef yoktur. Bugün de 
Heyeti Vekile acaba mütehassısları toplayarak böyle 
azîm ilmî esas dairesinde karşımıza çıkacak, yani gi
decek olan arkadaşlarımı körletmek istemiyorum. 
Bilmeli ki davamız ne kadar muhik olursa olsun, on
lar böyle entrikalar ile bunu gaip ederler. Biliyorsu
nuz ki arkadaşlar, daima Türk askeri kazanmış, sulh 
masasında gaip etmiştir. Bu, ilmimizin, ehliyetimizin 
biraz diğerlerinden noksan demiyorum, lâkaydimiz-
den mütevellittir. Yani Avrupalılar ne kadar uğraşı
yorsa biz de Avrupalılar gibi kendi memleketimizde 
düşünüp çalışmıyoruz. Aleyhimizdeki hazırlıklara, 
haksızlıklara karşı hiç bir zaman kendimizi onlara 
karşı galebe ettirecek bir vaziyette bulundurmuyoruz. 
Yalnız Mehmed'in süngüsüne müracaat ediyoruz. 
Yalnız Mehmed'in omuzuna süngüyü veriyoruz. De
mek ki Mehmet vazifesini yaptı, dimağa kaldı. Di
mağlar da vazifesini yapabilmek için milletin mu
kadderatına vazıulyed olan şu Meclisi Âli davasının 
uğruna öldüğünü ve her halde davanın meşru oldu
ğunu ispat etmeli, ortaya sürmeli ve ne istediğini bu
rada bir daha tasdik etmeli. Vekil arkadaşlarımızın 
istihzaratı ne mahiyette olduğunu bilmiyorum. Daha 
ziyade onların fikirlerini takviye etmek üzere gidecek 
heyetin de alacağı veçheyi bilmesi lâzım gelir. Bura
da hatıra bir şey geliyor. Acaba Heyeti Vekile arka
daşlarımız da adlî kapitülâsyonlar hakkında ecnebi 
murahhaslarını, vekillerini, mümessillerini iskât ede
cek ne gibi esas var? Efendim; istiklâl kelimesi bunu 
ifade eder. İstiklâl kelimesi bunu ifade eder, ama 
acaba bunun başka bize karşı vaki olacak suallerin 
cevaplarını da hazırlamış mıdır? 

Sonra Misakı Millî. Bu huduttur. Azmetmiş bir 
ordu orada hududunu beklemektedir. Bu gayeyi istih
sâl edeceklerdir. Bunun üzerine söz söylemek yoktur. 

Sonra; malî vaziyetimiz, düyunu umum'iyemizin 
istikbali, düyunu umumiyemiz var mıdır? Bu devlet 
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ne gibi bir safahat geçiriyor? Bunları müdafaa edecek 
zatlar her halde yanlarındaki müşavirleriyle istişare 
edip müspet rakamlarla gideceğim yol budur, diye 
kararını vermiş midir? Zannederim bizim umuru ma
liyemiz beynelmilel bir hale gelmiştir. Banknotlarımız 
var, düyunu umumiyemiz var. Azîm bir davanın içe
risinde memleketimizden ayrılıp gelmiş, gitmiş uzun 
hesaplar... Bununla uğraşan Avrupa maliyûnu, daha 
doğrusu uğraşan birçok müesseseler vardır. Bunların 
hazırlığına karşı Hükümet de hazırlığını yapmış mı
dır? Gidip de efendim bunun hakkında... 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Onlar bura-
ye geleceklerdir. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Devamla) — Onlar bu
raya gelsin. Onu temenni ederiz, ki bütün cihan aya
ğımıza gelsin. Gelmezlerse o da başka mesele, getir
meye çalışırız. Şimdi işte Hükümetin bu hususta 
sulh hazırlığının kısmı âzamini söylemekte muztardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sjvas) — Söylememekte muztardır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Efendim: 
tabiî söylemeyecek kısımları da vardır efendim. Yal
nız söylenilecek kısımlarını da biz. evvelki heyeti 
teşyi ederken, hatırımıza gelmemişti. Fakat avdetle
rinde bu acı manzarayı gördük. Allah temin etsin. 
gidecek arkadaşlarımız da kiyaset, .feraset sahnesinde 
ibrazı liyakat etsinler. (Âmin sadaları) Bu ö\le bir en
dişedir, ki davan nedir denilince soramam. içini bile
mem. Yani dimağını bilemem ki karşısına çıkacak 
hasmın bin türlü iddiasına, iftirasına mukabele ede
yim. Bunu Allah'tan başka kimse bilmez. Bunun iz
harı güç. izmarı güç bir derttir. Yalnız Meclisi Ali
nin noktai nazarı ve ne istediği davanın kudsiyeti 
hakkında Heyeti Vekilenin ve murahhaslar.n ve mü
şavir denilen o âlim arkadaşların düşünemediği ve 
hatırlarına getiremediği şeyleri ifadeden başka bir 
çare göremiyorum. Bu, ne olacaktır? Şimdiden arz 
ediyorum, ki pek müşkül vaziyette Heyeti Vekile 
müşavere edebilmek için, onun önünde kapitülâsyon
lar var. Sonra son Sevr ahitnamesiyle Avrupa'nın 
yapmak istediği de var? Buna karşı Heyeti Vekile ar
kadaşlarımızın şubede hazırlıkları var. Bu hazırlığı 
mevzuubahis edebilirim. Çünkü nasıl olursa olsun... 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Var mı?. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Tabiî, me
suliyeti daî hususatta Heyeti Vekile hazırlığımız var
dır demediği takdirde, öyle Heyeti Vekileye uğurlar 
olsun demekten başka bir şey yoktur. Vardır ve bu 
varlığı bugün söyleyip geçmekle değil, yarın sulhten 

' sonra da, efendiler, ordunun nasıl topu, tüfeği vardı 
; ise, bizim de müdafaai siyasiyemiz vardır, var dedi

ğimiz şeyler işte bunlardır. Maalesef bunu kendine 
güvenerek ileri atılacak, hayatından korkmayacak in
san kalkar, burada söyler. Hazırlığımız vardır, der. 
Namus icabıdır. Yahut, biz yapamadık efendiler siz 

j yapın diyecekler. Yoksa bizi iğfal fede&fllt kimse du-
; ramaz. Var diye bizi aldatmak kolay değildir. Onun 

imkânı yok. O babayiğit kendisinde böyle bir kud
reti görürse çok cesarettir. Tabiîdir ki bizim bugün 

| itimattan başka bir şeyimiz olmayacaktır. Sırrımız 
i - her halde arkadaşlarımızı tenzih ederim - her halde 

sır çıkmaktadır. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Tür
kiye davası sarihtir, esrar yoktur. 

I HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Davası sa
rihtir. Fakat davanın bir hedefi vardır. Bir de geçile-

j cek yollardaki ivicaclar vardır. Her halde düşmanın 
bunu anlamaması lâzımdır. Meclisi Âli hazırlığı na
sıl yapacaktır? Ne üzerine imâlei fikredecektir? Zan
nederim Heyeti Vekilenin, mürahasların fikirleri var
dır. Onların hazırlığı ile Heyeti Celilenin tasavvura-
tını birleştirirsek, bunların ikisinin aynı noktaya çık
tığını görürüz. Çünkü dava zahirdir. Bunda yalnız ne 
olabilecektir? Heyeti Vekileyi takviye etmek üzere 
murahhas gidecek olan arkadaşlarımızın görmediği 
şeyleri göstermek, nakıs olan hususatı ikmâl etmek 
meramından başka bir şey değildir. Yalnız efendiler 
şu taayyün etmelidir ki; Heyeti Vekile bütün müca-
cleiâtı siyasiyede, bütün düşmanlarımızın bize vuku-
bulacak hitaplarının cevabı hazırdır, davamızın meş
ruiyetini ispat edecek vesaik elimizdedir ve bizi bu 
hak karşısında hiç bir kuvvet mağlub edemez. Ede
meyecek. vesaik mahrem olduğundan göstermiyorum. 
Yarın size ispat edecek delilimi gösterdiğim zaman, 
tabiîdir ki cezamı çekeceğim tarzından cevap verme
lidir. Gideceğiz, Allah yardım eder inşallah, yapıla
cak şeyleri elimizden geldiği kadar yaparız demekle 
olmaz. Kuvvetli bulunmalıyız. İnşallah demekle ol
maz. 

Netice itibariyle arkadaşlarımızın bizi her halde 
tenvir etmesini teklif ediyorum. Sözüm usulü müza
kereye dairdir. Meseleye dair sözüm mahfuzdur, söy
leyeceğim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem efen
diler, uzun süren ve senelerce devam eden müsellah 
mücadelemizin netticesini iktitaf etmek üzere bulun
duğumuz şu nazik zamanda, sulh konferansına gön
dereceğimiz heyeti mürahhasayı teşkil edecek olan 
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rüfekamızın şahsiyetleri hakkında beyanı mütalâayı I 
Şarka mahsus ve benim anlamadığım terbiyeye mu
gayir addedilmemesini rica ederim. Mevzuubahis va
tandır. Mevzuubahis Garp ile Şarkın münasebeti müs-
takbelesini Garble, aziz ve fedakâr Türklerin müs- I 
takbel münasebatını tayin ve tespit etmek meselesi- I 
dir. Bu meselede efendiler; politikacı, hilekâr, dessas, 
tatlı kelimeler arasında hürriyet ve istiklâlimizi ebe
diyen öldürecek fikirleri yutturmak kabiliyetini haiz 
en mahir, en dessas murahhaslarla, siyasetçilerle, bi- J 
zim mürahhasamız karşı karşıya geldikleri zaman 
bir aldanmak Türkiye'yi ifna kabiliyetini haiz olacak
tır. Şu halde efendiler; şahsiyetlerine her zaman hür
met ettiğimiz, fedakârlıklarını her vakit takdir ettiği
miz, ahlâklarına itimat ettiğimiz rüfekamızı bu vazi
feye ehil addederek,, yalnız bu hassalarından dolayı 
bu vazifeyi de ilâve edersek çok yanlış hareket etmiş 
ve memleketi tehlikeye ve memleketimizin şimdiye 
kadar gösterdiği fedakârlıklara karşı çok liyakatsizlik 
izhar etmiş oluruz. Şu suretle bendeniz şimdi vakıf 
olduğum şu takririn «Sulh müzakeratına gidecek mü-
ranaslarımız hakkında müzakere edilmelidir.» fıkra
sını büyük takdir ve alkışlarla kabul ediyorum. 

Yalnız sulhu ne tarzda yapacağımızı müzakere ve J 
münakaşa ederek kararlaştıralım meselesine gelince; 
bu noktada takrir sahiplerinden ayrılıyorum. Davamı
zın huturu esasiyesi malumdur. Hürriyet ve istiklâli
mize münafi olan hiç bir ahdi tanımayacağız ve şu 
hütutu esasiye dairesinde düşmanlarla müsalaha ya
pacağız. 

Bunu ne dereceye kadar yapabileceğimiz mesele
sine gelince; iş teferruata dökülür. Efendiler, henüz 
sulh masasına oturmadan şimdiden sulh hakkındaki 
tarzı hareketimizi böyle üç yüz kişi arasında bilmü-
zakere kararlaştırmayı çok tehlikeli ve memleket için 
muzir telâkki ederim. (Çok doğru sadaları) 

Binaenaleyh efendiler; Heyeti Celilenizden istir
ham ederim, ne suretle sulh yapacağımızı müzakere 
değil, sulh için murahhas olacak zevatı anlamak ve bu 
zevatın şahıslarını, zekâlarını, kabiliyetlerini, irfanla
rını ve politika sahasındaki muvaffakiyetlerini anla
mayı ve havassı mahsusalarını ariz ve amîk, bitaraf a-
ne ve hatta insafsızcasına tetkik edilmesini Heyeti 
Celilenizden çok rica ederim. Bunun mevzuubahis 
edilmesini teklif ediyorum. 

DR. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arka
daşlar, bu takrir münasebetiyle çök ehemmiyetli bir 
meselenin açıldığına çok memnunum ve bu hususa 
ait olan mütalaat ve kanaatlerimi söylemek fırsatını 
zaten arıyordum. 

Meseleyi evvelâ iki cepheden görmek lâzımdır. 
Biri heyeti murahhasa meselesi, diğeri de Türkiye'yi 
pürüzlerinden kurtararak dava ettiği ve kan döktüğü 
istiklâline ve arzularına nail olabilecek konferansta 
mevzuubahis olacak esaslı mesail. 

Birinci mesail hakkında söyleyeceğim pek az söz 
var. Onun için evvelâ oradan başlayayım. 

Şahıslarla pek meşgul olmayacağım. Çünkü bu 
Meclisin içinde senelerden beıi birlikte cidal yaptı
ğımız arkadaşlarımız yeğdiğerine belki başka fark
larla - söylediğim sözü tekrar arz ediyorum - yekdi-
ğerinden çok az farklıdırlar rve o kadar çok az fark
lıdırlar, ki hemen hiç derecesindedir ve o kadar hiç
tir ki böyle bir fark olduğuna inanmıyorum ve bunu 
bir hayal olarak iddia edenlerden de değilim. Samimî 
olarak söylüyorum. Az çok kendi tecrübeme ve oku
yabildiğim bir kaç kitaba istinaden dava ediyorum, 
ki burada biz biribirimizden bıçak sırtı kadar farksız 
adamlarız. Tetebbu at itibariyle söylüyorum. Yine bu 
noktadayız. Binaenaleyh her ne vakit ki bir mesele 
Meclise gelmişse, o mesele etrafında memleket ve 
millet için dalma kazanılacak bir şeyler ilave edilerek 
çıkmıştır. Üç senelik hâdisat buna şahittir ve her ne 
vakit birlikte bir iş görüşmeyi tasvip edip de görüş
müş ve intaç etmişsek, o iş, bu memleket için imkân 
ve mekânın verebildiği müsaade nispetinde en hayırlı 
bir iş olarak zuhura gelmiştir. 

Binaenaleyh, konferans Türkiye'de veya Türkiye' 
nin haricinde olduğuna göre, heyeti murahhasa mese
lesi mevzuubahistir. Türkiye dahilinde ise üç tane 
murahhas arkadaşımız olmuş ve hangi arkadaşımız 
olursa olsun bunlardan daha kolay söyleyebilenleri 
ve bunlara daha alışık olanları, daha ziyade tercih 
etmek isteriz. Çünkü Meclis Heyeti Umumiyesiyle, 
millet heyeti umumiyesiyle onların burnu dibindedir. 
Meclis onların yanındadır. Onların ufak bir hatasını 
ihtar kuvvetine maliktir ve istedikleri zaman müracaat 
edebilecekleri bir yer vardır. Fakat efendiler, konfe
rans Türkiyenin haricinde - Türkiye derken Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin fiilen işgal ettiği 
sahalar haricinde - olursa müsaadenizle şu hakikati 
de itiraf edeyim, içimizde Meclisin yokluğunu telâfi 
edebilecek hiç bir fert yoktur. Binaenaleyh Meclisin 
yokluğunu telâfi edebilecek iki veya üç zata itimat 
edemem ve talep ederim ki, o vakit memleket mukad
deratının mevzuubahis olduğu o Mecliste azamî kud
retinden mahrum edilmemelidir. Edilirse günah olur, 
Meclisin ve milletin çıkarabileceği azamî kudreti hü
lâsa edebilecek bir heyeti uzmâ lâzımdır. Ancak 
10-15 kişi, o da telâfi değil, hülâsamızı ifade edebilir 
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mi? Hatta kabilse, çünkü hatırlayınız arkadaşlar ki, 
biz bütçenin her noktası üzerine tasarrufu şiar itti
haz edinmiş adamlarız. Fakat tasarruf derken yerine 
göre sarf etmeyi, yani ufak bir hata ile memlekete 
milyonlarca zararı badı olan yerde üç beş kuruşluk 
harcırah davasiyle uğraşan adamlardan değiliz. Bina 
enaleyh Vekiller Heyetimiz bir kabine şekil ve sala
hiyetinde toplanmamış oldukça ve başlangıcından bu
güne kadar iktidariyle, acziyle derlerse desinler, kendi 
mevcudiyetiyle bu davayı muaffakiyetle başaran bu 
Meclis, en haklı olan bir meselesinde elbette söz söy
leyecektir. Eğer bir kabine karşısında bulunsaydık o 
mesuliyeti üzerine alır, gider ve sonra tasdik ettirmek 
için Meclislerine müracaat edebilirdi. Fakat vaziyeti 
kanuniye böyle olmadığı gibi, hâdise de bilâkis Mec
listen, Meclisin arzusiyle ve Meclisten çıkan bir iş 
hususunda memleketin muvaffakiyet elde ettiğini gös
termiş ve bunu bir defa daha göstermiştir ve bize bu 
yolda devam etmek lüzumunu bir defa daha ihtar et
miştir. 

Arkadaşlar, muvaffakiyetimizin arefesinde ricat 
edecek adamlardan değiliz. Bizim en asgarî şiarımız, 
aman memleket sükûn içinde, her ihtilâlden nükûl 
edelim... Fakat asla, asla irtica edemeyiz ve Meclis 
salâhiyeti hukukiyesinden ve bizi muvaffakiyete isal 
eden şekli idareden habbe feda edemeyiz. 

Binaenaleyh hülâsa ederek söylemek lâzım gelir
se; diyebilirim ki, heyeti murahhasa Meclis ve mille
tin hulâsai ifadesi olmaya çalışmalı ve şahsî kudret
leri de birbirimizde gördüğümüz noksanları adedle 
ikmâl etmek zaruretini kabul etmeliyiz. 

İkincisi; mevzuubahis olacak mesail : Efendiler 
biz, değil mücadelemizin muvaffakiyetle tetevvüç et
tiği bugünlerde, daha evvelki günlerde bile, Misakı 
Millîmizden ve hiç bir şeyden bir zerre fedakârlığı 
düşünmek değil, ağzımıza bile almadık ve onları dü
şünecek mevkide bulunmadık ve bugün hiç düşüne
meyiz ve düşünürsek günah olur, ma'siyet olur. Şu 
halde : Bizim konferansta mevzuubahis olacak mesa
ilimizi tahmin etmek o kadar zor olmasa gerektir. 

Misakı Millî kelimesi ve Misakı Millî mecmuası; 
siyasî hudutları ve istiklâli camidir. Fakat; mesaili 
maliyemiz de maalesef sakittir. Hiç bir vakit dünya
ya ilân etmekten korkmadığımız ve hakkımızı, gerek 
muslihane ve gerek müsellehane müdafaa ve ispat 
ettiğimiz bu azîm davanın gizli neresi vardır. Gizli 
şeyler,, o şeylerdir ki; millete alenî söylenmesinden 
korkulan ve orada fedakârlık zihniyeti kabul edilen 
şeylerdir. Ben bu dakikada Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hükümeti için, her gün gerek kendi matbua
tında ve gerekse dünya matbuatında ilân ettiği umde
lerinden fedakârlık kabul edecek bir vaziyeti görmü
yorum. Gizli taraf görmüyorum. Binaenaleyh; gizli 
tarafı yoktur. Ancak o haklı tarafından gizli ifadesi 
vardır, ki bu mesele mevzuubahistir ve dünyadan 
gizli olan şey Meclisimizden asla gizli olamaz ve şim
diye kadar hiç bir şikâyet vaki olmarhasiyle de ispat 
edebilirim ki; memlekette evrak çalınıp çalınmadığını 
ve harice gidip gitmediğini bilemem. Fakat çalınıp 
giden yer varsa Meclis binası değildir. (Alkışlar)) 
Meclisin sinei samimiyetinden çıkmamıştır. (Bravo sa-
daları) Binaenaleyh, biz hudutlarımızın müzakeresine 
bile hacet kalmayacak kadar, katiyet ifade edebilecek 
bir vesikaya malikiz. Biz, bir devlet istiklâlinin istil
zam ettiği hususlarda en küçük bir - nasıl tarif ede
yim - inhirafa tahammül edemeyecek kadar istiklâle 
taraftarız. Bunlar da konuşulacak cihetler değildir. 
Fakat, orada konferansa gidince müşkül olan hususî 
hudutlar olmayacaktır. O kabul edildikten sonra Bo
ğazların serbest hale ilkası mevzuubahis olacak. Bun
larda tabiî yine mesele yok. Çünkü; oradaki noktai 
nazarlarımız kabul edilmedikçe, konferansın manayı 
vücudu da yoktur ve o zaman konferansı ikmâ! eden 
zat bizim içimizden çıkmayacaktır ve ona millet mü
saade etmeyecektir. Binaenaleyh konferansın devamı, 
o müşkül meselenin halli imkâniyle kaimdir. Yani 
konferans o sayede müsmir olur. İşte efendiler, onu 
kabul ettikten sonra karşımızda başka mesaili ciddi
ye tahaddüs edecektir. Onlar hakkında muhtelif şey
ler müdafaa edilecek. Ezcümle, memleketin hukuku 
müdafaa edilecek ve memleketin azamî menafii düşü
nülecek:. Onların prensipleri ve esasları hakkındaki 
mahzuru kattiyen idrâk edemiyorum. Çünkü; orta bir 
arkadaşımız çıkar da «Düyunu umumiye taksim olu
nacak, bunlar, eski muahedelerimizde mevcuttur» 
derse, biz ne deriz? Paris maliye konferansı bir sene 
inikat etmiş ve onun eşkâli muhtelifesini tablolarla 
göstermiş. Binaenaleyh teferruat hakkında ve muh
telif derecata ait muhtelif sözlerin teferruatı hakkın
da, bir söz sual etmeyi ne kadar nabemahal görür
sem, söylemeyi de mucip bulamam. Fakat, bunun esa-
satı hakkında Meclisi tatmin etmemek hususunda da 
bir mahzuru siyasî tasavvur edemem ve ondan son
raki işler hakkında da, zannetmiyorum ki, Meclisteki 
arkadaşlar işi didiklemek taraftarı olsunlar. Çünkü; 
onlar, bugün vekâletlerimizi ve daha mühim vazife
lerimizi tevdi etmekle itimadımızı gösterdiğimiz ar
kadaşlarla didikleşecek işler değildir. Ancak müteka-
bilen mütalâalarımızla halledilecek işlerdir. Binaen-



İ : 121 18 . 10 . 1338 C : 3 

aleyh meselede ifrata ve fazla tafsilâta düşmemek 
şartiyle müzakereyi açanları çok haklı görür ve bu 
vadide isteyenler tarafından söz söylenebileceği gibi, 
lütfen beni de dinlemenizi rica ederim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (tcra Vekilleri Heyeti Re
isi) (Sivas) — Efendim; takrirde imzası olan rüfeka-
dan bazılarının nıkatı nazarlarını istima ettim. 

Birisi; sulh konferansına Meclisi Âliniz namına 
iştirak edecek murahhaslara taallûk ediyor. Diğeri de 
şeraiti sulhiyemizin ne olacağı ve nasıl müdafaa edi
leceğini istifsar ediyor. Bendenizin anlayabildiğim 
veçhile sulh murahhaslarına ait fıkraya, şu suretle 
cevap verebileceğim. Malumu âliniz, Meclisi Milli
mizin amali; her şeyden evvel konferansın memleke
tlimizde olması lüzumunda e noktai nazarında bulun
duğuna kaniim. Azami masimizle bunun teminine 
çalışıyoruz ve İnşallah Cenabı Hak bizi buna mu
vaffak edecektir. Çünkü; ancak bu suretle, en seri 
ve sehil ve katî bir sulha mazhar olabileceğimize ka
naat, Heyeti Vekilenizde de vardır. Gençlerde de 
mevzuu bahis olmuştu. Yine bir hafi celsede «Ter
his münasebetiyle» arz etmiştim ki, İstanbul işgali 
askerî altında bulunmaktadır. Bu babta Heyeti Ve-
kilehizİn notkai nazarı; vatanımızın bu kısmı, ecnebi 
işgali altında bulundukça vatan meselesinin orada 
konuşulması muvafık ve caiz değildir noktasına in
hisar ediyor. Şu halde; dahilde olduğuna göre, He
yeti murah'hasanın teşkili vardır. Mümkün olamaz
sa ve her türlü vesaite rağmen hariçte bir konferansa 
iştirak etmek mecburiyeti hâsıl olursa, o zaman va
ziyeti teemmül ederek ona göre bir heyeti murahhasa 
teşkil etmek zaruretli vardır. Bu şekli temin ve tâyin 
demedikçe; katî olarak Heyeti Vekilenin, Heyeti Mu-
rahhasayı, tâyin ve tespit ve intihap edemeyeceğini, 
zannederim zatıâliniz de takdir buyurursunuz. 

İkinci kısma gelince : Efendim; şeraiti sulhiye-
nin nelerden ibaret bulunduğu ve tarzı müdafaanın 
ne şekilde olacağı meselesine İntikal edince : Şeraitti 
sulhiyemiz yalnız bizce değil zannediyorum, bütün 
cihanca muayyendir. Misakî Millîmizle tayin ve tas
rih edilmiştir. Hututu esasiyesi de odur. Milletimiz 
Erzurum Kongresinden başlayarak İstanbul'daki 
Meclisi Mebusan ve Büyük Millet Meclisimize ka
dar olan Misakî Millîyi ortaya atmakla, adlî, ikti
sadî istiklâlini ve millî hududlarını tasrih etmiştir. 
Demekkli, konferanslarda istihsaline çalışacağımız ve 
inşallah ve biinayetullahı Taalâ istihsal edeceğimiz 

i esasat bunlardır.- Misakı Milinin, 'istiklâli millîmizi 
i tekeffül ettiğine Heyeti Vekileniz kainidir. Bundan 

başka müdavelei .efkâr ötmek noktası kalıyor. Efen-
j diler, istihzaratı sulhiye için azamî gayretle çalışılı

yor ve inşallah bir kaç güne kadar ikmali de kuvvet
le memuldur. Bunlar, ne gibi vesaikten teşekkül ede-

I ceğini şimdiden arz ve izah etmek imkânı yoktur. 
Konferansın nerede inikat edeceği taayyün ettikten 
sonra, tabii murahhaslar taayyün edecek ve Heyeti 

I Âliyenizden bu babta tahsisat talep edilecektir. Ben
denizin kanaatim : O zaman Meclisi Âli azalan sa
rih ve serbest olarak düşündüklerini beyan ederler 

I ve bu suretle, gidecek olan heyeti murahhasamıza bü-
I yük bir muavenet olmuş olur. İnşallah dahilde olur. 
. Hariçte olduğuna göre; Heyeti murahhasanız; M'i-
I sakı M'illî haricinde hiç bir fedakârlık yapamıyacağı, 
I Teşkilâtı esasiyemizle, Meclisin hikmeti vücudiyle 
I müeyyeHÜr. Buna imkân tasavvur edilemez ve illâ 
I Meclisli Âlinizin kararıyla ola. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Üsküdar me-
l selesine ne dersin? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Meclisi 
I Âlinizin kararıyla olmuştur. Heyeti murahhasanızın 

reyi hudiyle yapılmış değildir ve yapılamaz ve yap
mamıştır. Şu halde efendim oendenizce; bugün için 
etrafında mütalâa dermeyan edecek bir vaziyet he
nüz hâsıl olmamıştır. Eğer Heyeti Celilen'iz tensip 

I buyurursa bunun, konferansa davet edildikten ve 
mahalli içtima taayyün ettikten sonra, intihap edi
lecek murahhaslar ve Meclisten talep edilecek tahsi
sat üzerine Meclisi Âlinizde mevzuubahis olması da
ha muvafıktır. Bendeniz bu kanaatteyim. 

REİS — Efendim, Heyeti Vekile Reisli meselenin 
bir kaç gün sonraya talikini teklif ediyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yani kon
feransın mahalli içtimai taayyün dbtikten sonraya 

I tehirini teklif ediyorum. (Muvafık sesleri)' 
I REİS — Efendlim, müzakerenin, konferansın ma

halli inikatı taayyün ettikten sonraya talikini Heyeti 
Vekile Reisi teklif ediyor. Bunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Mesele o zamana te
hir edilmiştir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendenizin sö
züm mahfuz kalmıştır Reis Bey. 

REİS — Efendim Celsei hafiye bumun için akte-
dilmişti. Bunu teehhürü kabul edÜlince celsei hafiye 

1 hitam bulmuştur. 
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