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YÜZ SEKSEN ÎKİNCt İÇTİMA 

28 Kânunusâni 1339 Pazar 

İKİNCİ CELSB 

Açılma saati : 130 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celse açılmıştır. Celse hafidir. Samiin 
salonu tahliye etsin. 

Sulh Muahedesi üzerine söz Rauf Beyefendinin. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Bundan 
evvelki celsede Heyeti Âliyenize vaki olan maruza
tımda cereyan etmekte olan Lozan Konferansının 
yakınlarda çok buhranlı bir safhaya dahil olacağını 
arz etmiştim. Dün ve evvvelki güne kadar gelen 
telgraflarda Başmurahhasımızın vaziyeti leh ve aley
hinde halle müsait olduğunu işar etmesinden bir an 
evvel Heyeti Âliyenizin heyeti umumiye halinde, bu

gün günü olmamakla beraber, toplanmasına ve bu 
nıkatı nazarın arzına hükümetinizi mecbur etti. Bu
gün pek çok arkadaşlarımızı rahatsız etmeye mecbur 
ettik. (Estağfurullah sesleri) ve alenî celsede bugün 
için bahsetmekte mahzur mevcuttur. Muvafakat bu
yurursanız hafi celse cereyan etsin. 

REİS — Hafi celse yapılmasını reylerinize arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi geçen celsei hafiye zaptı sabık hulâsasını 
okuyoruz:. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ SEKSENİNCÎ İÇTİMA 

25 Kânunusâni 1339 Perşembe 

İKÎNCt CELSE 
Rdsisâni Ah" Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı Riya

setlerinde biflimiat ahvali hariciye hakkında İcra Ve
killeri Heyeti Reisi Rauf Beyefendinin beyanatı isti-
ma olunduktan sonra; Biga Mebusu Mehmet Beyle 
Karahisarı Sahip Mebusu İsmail Şükrü Efendi hak
larında takibatı kanuniyede bulunmak üzere müsaade 
itasına dair İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut evrak 
bakırae beşinci şubeye havale olundu. Bursa Mebusu 

Operatör Emin ve Canik Mebusu Süleyman Beylerin 
mahkemeye verilecek bir halleri olmadığına dair şu
be mazbatası kıraat ve kabul olundu ve ceflseıi aleni-
yeye geçildi. 

28 Kânunusâni 1339 
Reis Kâtip 

Ali Fuat Süleyman Sırrı 
Kâtip 
Hakkı 

REİS — Efendim; geçen celsei hafiyedeki zaptı 
sabık hulâsasını kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Lozan Konferansının müzakere safahatı ve 
vasıl olunan son şekil hakkında Heyeti Vekile Reisi 
Hüseyin Rauf Beyin izahatı, 

REİS — Söz Hüseyin Rauf Beyefendinin, buyu
run. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Efendim, 
müzakerenin vasıl olduğu son kademeyi bundan ev
velki celsede Heyeti Âliyenize arz etmiştim. Bundan 
evvelki derecatını zannederim,. Başmurahhasımız İs

met Paşanın raporunu takip ile daha müspet bir su
rette daha mütebariz bir şekilde tarihçesini yapayım, 
münasip görürseniz. O istikamette söyleyeyim. (Mü
nasip sesleri) Paşanın 25 Kânunusâni raporunda di
yor ki : Tâli komisyonlar mezarlar ve üsera için iç-' 
tima etti. Bu mezarlar meselesinde kısaca izahat ve
reyim, daha iyi tenevvür buyurulur. Yalnız arkadaş
larımdan, hakkımdaki teveccühlerine mağruren, bir 
istifhamda bulunacağım. İki gündür uyku uyumu
yorum, çok yoruldum, çok meşgul oldum. Beşerim, 
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yorgunum maruzatım sırasında silsilei muhakememi 
tevkif edecek sualler olursa, endişe ederim ki, Heyeti 
Âliyenizi lâyıkiyle tenvir edemem. Müsaade buyurun 
bendeniz izah edeyim, ondan sonra istenilen şekilde 
suallere cevap vereyim. Bu mezarlar denince Gelibo
lu'da, şurada, burada düşman maktullerinin mezarlariy-
le kalmıyor, Anafarta dedikleri kısmı istiyorlar ve da
ha Anzak dedikleri Yenizelad ve Kanada askerlerinin 
çıktığı yerleri istiyorlar. Garip tekâlifte vardır. Yani 
yalnız mezarlar değildir, buna karşı bizim şühedamızı 
da kabul ediyorlar. Bizim şühedanın bizden ayrılan 
memleketler hakkında bize ayni müsaadatı göstermeği 
kabul ediyorlar. (Arıburun'u arazisinin İngilizlere veril
mesi meselesi münakaşa ve rezerve edildi. Rezerve, 
yani söz hakkı mahfuz olarak -tabiiyet, tâli komis
yonda mütarekeden beri ecnebi tabiiyetine girenlerin 
alelıtlak tanınmış teklifi reddedildi.) Mütarekeden son
ra düveli müttefikaya iltica eden ve tabiiyetini kabul 
edenlerin bilâ kaydü şart tarafımızdan kabulünü is
tiyorlardı, onu da reddettik. Asarı atika hafriyatı 
hakkında vazedecekleri maddeyi de reddettik. Emanatı 
mübarekenin iadesi hakkındaki teklifi reddettik. (Ni 
çin sesleri.) istirham ederim, istical etmeyiniz, her 
noktayı vuzuhile ve üryanhğiyle arz etmek mecbu
riyetindeyim. Yalnız sonunda İngilizler rezerve yap
tı. Bu hususta efendim, emanatı mübareke diye Sevr 

muahedesinden intikal edilmeğe çalışan harbi umu
mide Medinei Münevverden çıkarılan, yani oranın 
tahliyesi esnasında İstanbul'a naklettirilen ve bugün 
biinayetullah emin bir yerde mahfuz bulunan emana-
tın kısmına aittir. îleridenberi -bu Şerif Hüseyin na
mına olacak- talep eder dururlar ve biz de reddettik. 
(Buna mukabil italya heyetine 1 500 nüfusun italya 
tabiiyetine geçmesini kabul ettiğimizi müş'ir bir mek
tup verdik. Kadınlar ve sagir çocuklar bu nüfusa 
munzamdır. Bunların 150 kadarı Rum ve Ermeni-
dir. izmir'e Rum ve Ermeni kabulü, esami üzerine 
tetkikimize vabestedir. Mütebakisi Avusturya tebeasiy-
le Yahudilerden ve Lâtinlerden olacaktır. Hususi 
olarak bu mukaveleyi yapmağa mecbur olduk. 

İkindi maddesi : Maliye tekellüfatı alindi. Dü
yunu umumiyenin taksiminde sermayenin taksimini 
hâmillerinin kabulüne taliken kabul ediyorlar. Biz
den tamirat bedeli olarak talep, on beş milyon altın 
lira. Bunun yüzde beş faiz ve bir amortismanı ola
rak 37 senede ödenmesini, yani senede 900 000 altın 
lira tesviyesini ve buna mukabil düyunu umumi ye ye 
yüzde on beş fazlasiyle, yeni teminat talep ediyorlar. 
(918'e kadar borçdan bahsetmiyorlar.) Malumu âli
niz bunlar (914)'ü dahili hesap ediyorlardı. Biz de 

harbi umumiden evrakı nakdiyenin de dahili hesap 
ederek taksimini talep ediyorduk. Bu dört senelik 
farkı dahili hesap etmiyorlar. Türk şirketlerinin taz
minini muahedeye dercediyorlar. Bunu da Meclise arz 
edeyim. Malumu âliniz sermayesi Türk sermayesi 
olan ve fakat Türk kavaninine riayet etmek üzere 
kabul edilmiş hükümetinizle akdettikleri mukavele
lerle esasen kabul etmiş oldukları tazminatın ecne
bi hükümetlerinin idaresi altında ve muahedelerine 
derci suretiyle teahhüt altına almak istiyorlar. Ge
milerimizin bedeli olan 6 milyon İngiliz lirasını ver
miyorlar. Yunanlılarla tamirat bedelini biribirimize 
bağışlamamızı söylüyorlar. Evrakı nakdiye karşılığı 
olarak zapdettikleri beş milyon altın lirayı tamirat 
bedeli olarak ihtiyatan zaptediyorlar. 

İstanbul mukavelâtının meriyeti şimendifer şir
ketlerinin adaptasyonunu, bunu da telhisen arz ede
yim. Malum, İstanbul'da Büyük Millet Meclisinin te
şekkülünden sonra hükümeti zaile ile bir çok şirket
ler ve birtakım mukavelât aktedilmiştir. Bunları biz 
bittabi tanıyamayız ve tanımadığımızı ilân etmişiz. 
Onlar bu mukavelâtın tanınmasını istiyorlar. Bun
dan başka şimendiferin, yani Anadolu hattı diye ma
lum olan kısmının da bizim tarafımızdan bedeli tes
viye edilerek, mubayaa edilen ve müttefiklerin de da
hil olacağı ve bizim de bulunacağımız bir şirket ta
rafından işletilmesini, deruhte edilmesini teklif ediyor
lar. Gayet gariptir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Ne adilâne ha
reket. 

RAUF BEY (Devamla) — Adana - Bağdat olacak, 
iyi çıkmamıjtı.r. Hattın tarafımızdan istimlâk ve bi
zim de dahil olacağımız bir işletme şirketine devri 
gibi şerait vardır. Görülüyorki zahiren yalnız masari
fi işgali yeden bahsetmeyerek mevaddı saireyi kabul. 
etmemiş ve belki ağıriaştırmışlardır. 

Madde 3. — İngilizler bir tebliğ neşrettiler. İnkı
ta havadisi sahih değildir. Müttefikler Çarşamba gü
nü proje verecekler, Cuma günü bir iki mutahassıs 
bırakarak, birinci murahhaslar avdet edeceklerdir, de
diler. Fransızlar tebliğ neşretmediler, italyanlar Sulh 
projesi verileceğini söylediler. Yalnız vaktini tayin et
mediler, Mütenakıs olmakla beraber, hülâsa şudur 
ki: Salı veya Çarşamba günü bir proje vererek 20 
Şubatta Gürzon Londra'ya gidecek ve bizim de An
kara'ya uğrayarak cevap vermeği tercih eyleyecek. 
Havadise nazaran Gürson Mesul meselesinin ingil
tere namına Cemiyet kâtibi Umumiliğinden tetkikini 
talep etmiş. Bundan atideki mevaddın itina ile ıstima 
buvurulmasını rica edeim. 
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EMİN BEY (Bursa) — Son fıkrayı bir defa da
ha okur musunuz Rauf Beyefendi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hulâsa şu
dur ki Salı ve Çarşamba günü bir proje vererek Lcrd 
Gürzon Londra'ya gidecek ve bizim de Ankara'ya uğ
rayarak cevap vermemizi tercih ediyorlar. Yani bize 
«siz de Ankara'ya gidin; Meclisinizle, hükümetinizle 
(konuşun» diyorlar. Havadise nazaran Gürzon, Me
sul meselesinin İngiltere namına Cemiyet Kâtibi umu
miliğinden tetkikini talep etmiş. 

Madde 4. — Pompar ile mülakatımda : Gazete
lerin Fransızların İskenderun zulmünden bahsettiklerin
den, buna mani olmaklığımızı Puankare'nin cevabına 
atfen talep etti. «Gazetelere ne yapabiliriz» dedik. 
«Nüfusunuz var» dedi. Hükümete iblağ ederim, fa
kat gazetelere ne yapılır? dedim. «İskenderun'da An
kara itilafnamesine göre tesis edilecek idarei husu
siye teessüs etti mi? dedim. Biliyorum, bu belki onun 
tesiridir. Sonra mesaili maliyeyi işaret ederek sulhun 
olmamasına Paris'te karar verildiğine kaniiz, dedim. 
Müteessir, temine çalıştı. Fransızlar bu günlerde İn-
gilizin âdi bir iltifatına kapılarak, fiilen onlardan zi
yade aleyhimize hareket etmektedirler. (Kahrolsun ses
leri.) Çok rica ederim efendim. İngilizlerle sulh ol
mamasını Fransızların kasten istemediklerine esaslı 
şüphem bile vardır. 

NECATİ BEY (Saruhan) — Efendim anlayama
dık. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kapıyı ka
payınız. Heyeti Âliyenize arz ettiğim nikat, çok haya
ti ve o derece sır olarak muhafazası elzem mesaildir. 
Böyle bir zamanda her şeyi bütün üryanlığıyle arz 
etmeğe mecburum. Kapı açık olarak birisi içeri gi
rerken dinlerse çok fena olur. Yani Fransızların vazi
yetinden, belki bizim İngilizlerle tesisi münasebeti
mize taraftar olmadıkları zehabını verecek kadar en
dişe edilebilir. Fransızların aldığı vaziyet, ihtimal bi
zim İngilizlerle anlaşmamız his ve endişesini verecek 
diye düşünülebilir. Daha nasıl izah edeyim? (Kâfi ses
leri.) 

Madde 5. — Bu akşam davette bulunan Japonya 
Heyeti Reisine muallak olan beş meseleyi tadat ede
rek işin nasıl hallolunacağını sordum. Musul'un Ce
miyeti Akvama havalesini ve adli sistemi - muvak
kat bir zaman için - kabul edersek mesaili sairenin 
hallolunacağını ve Yunanistan fena borçlu olduğunu 
telkin ediyor. Yani Yunanistan bir şey veremeyecek 
demektir. Tahmin olunan vaziyet şudur: Musul ve 
adli sistemi ve mesaili maliyei malume ve Şarki Trak

ya hududu ve Yunan tamiratı gibi beş esas mesele var
dır. Bu noktaları kamilen bizim aleyhimize olmak 
üzere, iki gün zarfında umumi bir proje verecekler 
ve bir iki gün burada intizar edeceklerdir. Sonra bi
zim de meseleyi hükümetle görüşmemizi arzu ve ter
viç ederek avdete ve bu suretle konferansa fasıla ve
receklerdir. Bilahara imza ve kabul niyetimize daha 
evvel ifade ettirip kendileri imzaya gelmek isteyecek
lerdir. Musul'u Cemiyeti Akvama havale etmek, onun 
âtisini muhakkak tehlikeye koymak demektir. Hükü
metin noktai nazarı nedir? Görüyorsunuz ki bu sualler
le İsmet Paşa hükümetin son noktai nazarını anla
mak istiyor. Hükümet misakı milliden bir hatve ile
riye veya geriye atmak salâhiyetini kendiisnde gör
memiştir ve göremez. 

Onun için vaziyeti, kudreti dahilinde Heyeti Âli
yenize arz etmek ve düşündüğünü söyledikten sonra 
reyinizi istimal ederek müstacelen murahhasımıza ib
lâğ etmek vazifemizdir. Bize itimat buyururken tevdi 
buyurduğunuz salâhiyetin derecesi bununla telhis edi
lebilir. Son malumat şudur : 

Madde 1. — Birinci, ikinci tâli komsiyon son iş
lerini bitirip rapor yaptılar. Fransızlar yaptıkları yeni 
projelerinde yeni ağır maddeler göstermişlerdir. Fran
sızlar ya bizim sulh yapmamızı istemiyorlar veyahut 
her fenalığı yapmak, sonra yüzümüze gülerek hazmet
tirmek kabil olduğuna kanidirler. (Vah, vah... sesleri) 
İnkisar ve intibahımızı sarih bir surette kendilerine 
ihsas ettim. Bugün inkita olursa Suriye'de dahi Fran
sızlara hücum edileceği ricayetinin esasını söylediler. 
Vazifem, sulh yapmaya çalışmaktır. İnkita olursa 
mabaadini bilemem dedim. (Bravo sesleri) Ciddi bu
lunduğumuzu miralay Müjen'e hissettirmeliyiz. 

Bendeniz 26 Kânunusâni raporunu aldığım zaman, 
vaziyetin istikametini mümkün olduğu kadar görmeye 
çalışarak, istintaç ettiğim vaziyetten; derhal miralay 
Müjen ile müdavelei erkârın elzem olduğuna kani ol
dum. Ve kendisine Mösyö Puankare'ye vaziyeti tas-
viren, fakat mehaliki ima ve tasavvur etmesini ve 
şöyle buhranlar tevlit edilmeye çalışıldığını ve Fran
sız dostluğuna ve uhudumuza sarakate binaen bu 
mehaiike vasıta olmanın milletlerin - devletler değil -
milletlerin menafi; hakikiyesi üzerinde ne gibi tesir
ler yapacağını ifade ettirmiş ve yazdırmıştım. Esasen 
bundan sonraki teşebbüsatımı da Heyeti Âliyenize 
arz ederim. (Son âna kadar itilâfa, sadakatimizi mu
hafaza ettik, son âna kadar kendilerinden iğfal gör
dük. 

Madde 2. — Müttefikler konferansı inkıtaa gö
türdüklerinden bu halde Amerika ile ayrı muahede 
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yapmak imkânını istizah ettim. Burada olamayacağı
nı, konferanstan sonra hüküme tlerinden alacakları ta
limata göre hareket edecekler ini bildirdiler. Denildi
ğine göre, Çarşamba günü alenen bize muahede 
projesini verecekler. Cuma gr ünü Gürzon gidecek, di
ğer heyetler kalacaklar. Mü ttefikan aleyhtir ki vazi
yet ağırdır ve vahamet Musul 'dan münbeistir. 

Madde 3. — Bugün bu rada heyetimiz azasına ga
zeteciler demişlerdir ki; siz: burada talep ve iddia edi
yorsunuz; halbuki millet .iniz orada sulh istiyor. Bu 
gibi zayıf tereşşuhata m ahal verilmemesini bilhassa 
rica ederim, diyor, Um<tt Paşa. 

Vaziyet efendim, b u baptaki muhaberatı aynen 
okumak suretiyle Heyeti Âliyenizce de malum 
olmak gerektir. İtimat, buyurup İcra Vekilleri Heyeti 
olarak teşkil ettiğimiz arkadaşlarınız, dün akşamdan 
beri vaziyeti tetkik ve tahkik ettiler. (İşitemiyoruz sa-
daları) 

OPERATÖR E M İ N BEY (Bursa) — Anlaşılıyor 
ki Rauf Beyefend i dışarıdan işitilmemesi için ağır 
söylüyorlar. Böyk; mühim mesailde Meclis binasının 
tahliyesini teklif ederim. Emir verilsin Meclis binası 
tahliye ettirilsin, ondan sonra serbest yüksek sesle 
söyleyebilirsiniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu tetki-
kat ve tahıllarımız. neticesinde dün akşam siz arka
daşlarımızın heyeti umumiye halinde içtimaını ve nı-
katı nazarımızı size arzı elzem addettik. Bu sabah da 
toplanarak murahhaslarımızın intizar ettikleri noktai 
nazarı ifade, eder bir müsvedde ihzar eyledik, ki bu
nu hükümertinizin noktai nazarı olarak kabul buyu-
rabilirsiniz. 

Bunu d a Heyeti Aliyenize arz ettikten sonra, âcil 
bir karar alınmasını rica ediyor ve bundaki zarureti 
Heyeti Â.liyeniz takdir buyururlar. Müzakeratın ameli 
ve kati bir neticeye iktiran edebilmesi için - bendeni
zin tahmin eylediğim - lehte ve aleyhte olmak sure
tiyle es.ast üzerinde mümkün olduğu kadar - tensip 
buyuruyorsanız - kısa ve fakat çok arkadaşlarımız söz 
söylerse, hükümetimiz için mucibi tenevvür olacak
tır. Bu; hükümetin noktai nazarını tespit eden maru
zatım ,ı heyeti celilenize okumazdan evvel, bu sabah 
son ıjekle göre Ankara mukavelenamesiyle bize mua
venet zaruretinde bulunan ve Fransa Hükümetinin 
riyasetinde olan zatın bir kere daha nazarı dikkatini 
celbetmeyi faideli gördüm ve Fransa mümessilini da
vet ederek şu yolda kendisine - yani mesuliyeti tama
men Hariciye Vekâletine ait olarak ve Heyeti Âliye-
nizin tercümanı olduğum beyanatta bulundum. Bu 

— 1 

1 beyanatı Heyeti Aliyenize arz ederken medarı tenev-
| vür olur diye dün gece geç vakit muhterem reisimiz 

ve bugün kahraman ordularımızîn başında ahzi mev
ki etmiş olan Gazi Başkumandanımızdan aldığım bir 
telgraf, zannederim maruzatımı tenvire çok yardım 
edecektir. 27'de geç vakit elime gelen Başkumandan 
Paşanın telgrafını aynen okuyorum : 

I Mösyö Puan'kare'den aldığım mektup sureti aynen 
atiye dercedilmiştir. Yarın öğleden sonra ve saat iki-

I ye kadar kendisine cevap verilmesi için mütalâanızın 
ve ne yolda cevap verilmesi lâzım geleceğinin işarını 
rica ederim. 

Suret : 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Fransız heyeti murahhasasının Lozan Konferansı
nın bidayetinden beri talimatıma tevfikan itilâf kâr ha
reketinden... (Gözleri kör olsun sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendim... İtilâfkâr hareke
tinden ve bütün kudretiyle sureti meşruada iddia edi
lebileceği vaziyeti Türkiye'ye verebilecek munsifane 

I bir sulhun teessüsüne sarfı mesaiden hali kalmadığına 
zatı âlileri kesbi ittila etmiştir. Müzakerat elyevm saf-
hai nihaisine vasıl olmuştur. Muahedenin imzasında 
vaki olacak her bir teehhür projemizi tehlikeye ilka 
edecek mahiyettedir. Türkiye programında çizmiş 
olduğu en esaslı hoşnudiyetlerini Fransız Hükümeti
nin muvafakat ve muaveneti tammesiyle elde etmiş
tir. Bunun menafiini kendisine temin etmek ve Lozan 
Konferansının mesudane ve yakında neticelenmesine 
imkân bırakacak hafif bazı müsaadeta rıza göstermek
le bu fikiri müsalemetkâraneye mukabele etmek ken
di elindedir. Bu kati saatte Fransa'nın Türkiye hak
kındaki ananevi dostluğu namına zatı samilerine mü
racaat ve bu derece mutedil olan işbu ahkâmın ka
bulü hususunun fimabaat tamamiyle refahı millinin 

i bir terakki ve serbestile eseri vatanperveranesini tes
pit ve idame edeceğine Büyük Millet Meclisini ikna 

1 hususunda yüksek hidematınızın tefviz ettiği âli nü-
I fuzun istimalini talep eyliyorum. 
I Büyük Millet Meclisi muzafferiydi ahiresinin se-

I meresini yegâne temin edebilecek olan bu devamlı 
J sulhu vermeye yardım etmek suretiyle Türkiye'nin 
I menafii hayatiyesine bir defa daha fazlasiyle hizîmet 
I etmiş olacaktır. 
I Zatı samilerinin tesirinde hiç bir şüphe bulunma-
j yan bir müdahaleden imtina etmeyeceğine ve bu su-
I retle memleketin tealisine hasrı vücutla deruhde et-
I miş olduğu şanlı vazifeyi tetviç edeceğine ümidim 
I vasıktır. 
1 Puankare 
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HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Franklen Buy-
yo'nun tabiri... 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — O hissi veren
lere aşkolsun... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — İstirham 
ederim efendim. Asabiyet ile davayı ne kazanabiliriz 
ve ne de neticeye varabiliriz. Bu hissi hiç kimse, hiç 
kimseye vermemiştir. Düşman ve dost kendi noktai 
nazarını karşısındakine kabul ettirebilmek için böyle 
bir sözü söylemeye salâhiyettar ve mazur addederim. 
O itibarla, rica ediyorum, istirham ediyorum. Gayei 
milliyemizin temini cihetine sarfı mesai ederken baş- j 
ka türlü düşünmeyelim. ! 

Son muzafferiyatın menafiini verecek olan devam- j 
lı bir sulhu temin etmekle bir kere daha Türkiye'nin j 
menafii hayâtiyesine hizmet etmiş olacaksınız. Emi- j 
nim ki; necip memleketinin tealisi için vakfı nefset-
miş olan zat devletinizin tesiri şüphesiz müh'm oia- ' 
cak olan bu müdahaleyi reddetmeyeceksiniz. j 

İmza j 
Puankare 

Fransa'nın burada bulunan bildiğiniz nim mümes- j 
siline bu sabah; her an beni şahsen mesul edebilece
ğiniz - tabii iştirak buyurmadığınız takdirde - şu be
yanatta bulundum : Mösyö Puankare Gazi Paşaya : 
çektiği telgrafta, Gazi Paşanın Mecliste pek âli olan 
nüfuzunu istimal ile pek mutedil olan ve kendisinin 
verdiği talimat üzerine Fransızların muavenet ve rnu- i 
vafakatlariyle temin edilen şeraitin kabui ettirilme
sine yardımını rica ediyoruz. Zannederim ki takdir 
ediyorlar. Gerek Mustafa Kemal Paşa ve gerek ben 
Mösyö Puankare ile siyaset yapmak tarikini iltizam 
etmedik. Daima menafii müşterekeyi nazarı dikkat 
önünde bulundurarak milletimizin dört seneden beri 
malum olan asgari metalibi meşrası - ki ancak o 
suretle istiklâlini emin görebilir. Dahilinde her türlü 
fedakârlığı ve müsaadekârlığı yapabileceğimizi ve bu
nun haricinde adli ve mali kapitülasyonlara ve mem
leketimizi namütenahi bârı mali altında ezecek olan 
gayri varit tekâlifi maliyeyi kabul etmenin, hatta Bü
yük Millet Meclisinin bile salâhiyeti fevkinde görü
lebileceğini izah ederek, diğer eşkâlin sulhu temin 
edemiyeceğini ve İngilizlerin mesaisinin Fransızları 
bizden ayırmak istikametini gösterdiğini ve konfe- I 
ransta bizce gayri kabili kabul olan kapitülasyonları 
tebdili şekil ettirerek, sonuna kadar Fransızlara mü
dafaa ettirdiklerini ve bu suretle müttefiklerin sulhu 
tehlikeye il'ka etmekte olduklarını ve bu tehlikenin I 
önünü alabilecek yegâne zatın Mösyö Puankare ola- j 
bileceğini izah edebildiğimi zannediyorum. J 

i Bundan evvelki n lülakatta Mösyö Puankare'den 
i aldığım cevap da bu . zannımı takviye etmişti. Puan

kare, tatyipkâr, cemilek'ar ve biraz da kapalı olmak 
üzere ümit verici bir t. ırzda mukabelede bulunmuş
tur. 

Halbuki onu imaen 1 Vlösyö Puankare'nin, Gazi 
Paşaya gelen son mektubı ı Mudanya konferansından 
evvel Mösyö Franklen va sıiasiyle verilen teminatın 
ve şimdiye kadar maalesef müdafaa .bile edilmiyen 
hususatın tekrarından başka bir şey olmadığını gör
düm. Anladığıma göre, müttefikler heyeti mürahha-
sarmza bir muahedename metnini tevdi edecekler. 
Bu metinde müsavi hukuka malik olabilecek taraflar 
arasında derci, nautat mevadcU sairei malumeden 
başka Karaağıc'ın Yunanlılar' tarafında, kalması 
mahkemelerde muayyen bir zaman için ecnebi hâ
kimler bulunması, sermayesi ecnebi Türk şirketlerinin 
menafiinin muahede ile temini, Anadolu şimendiferi
nin tarafımızdan istimlâk edilerek müttefiklerle müş
terek bir şirket teşkili ile işletilmesi, on beş milyon 
altım tazminat talebi ve Yunanlıların bize tamirat 
bedeli vermemesi. 

İlk tertip evrakı nakdiyenin, ki t>eş milyon altun 
liranın, bu tazminata mukabil müttefikler tarafından 
müsadere olunması, İstanbul hükümetinin 16 Mart
tan sonra akdettiği mukavelatın muteber addedilme
si, Musul'un vaziyetinin tespiti için Cemiyeti Akva
ma havale olunması gibi kısmen muhilli istiklâl, kıs
men memleketimizin infikât kabul etmez bir parça-
sınm sureti mullakada yeddi ahara geçmesi ve kıs
men de hiç bir hakka istinat etmiyerek namütenahi 
mali esarete vazını icabettirecek mevaddın bulunaca
ğıdır. Bunları kısaca tahlil edersek, Musul hakkında 
en yüksek bir hissi itilafperverane ile kabul edebilece
ğimiz pilebisitten Lort Gürzon'un içtinap etmesi gi
bi kapitalist menfaati müdafaa için milletlerin arası
na hürmetsizlik etmesi (Gazyağı) zarar ve ziyanları
nı her zaman doğrudan doğruya hükümetle konuşarak 
anlaşabilecek olan ecnebi sermayeli Türk şirketleri
nin hukukunu müdafaa ile milletlerin değil, kapita
listlerin noktai nazarını müdafaa edegelmekte olduk
ları, bir takım fahiş kuyudu maliyeye tabi tutmakla 
hayatımız pahasına bile olsa, tediyesini arzu ettiği
miz borçlarımızın tediyesinden bile bizi menedecek 
kuyutlu tahammülfersa vazetmeleri hiç biz zaman 
kabul edemiyeceğimiz adliyede - ki istiklâlimiz ve 
hakkı kazamız demektir - ecnebi hâkimlerin ikame
sine çalışmak suretiyle bizi nimeti sulhdan mahrum 
etmeğe teşebbüsleri, her halde müttefiklerin hiç ol
mazsa menafii aliyei sulhu cihan noktai nazarından 
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yanlış ve devamı halinde kendi taraflarından sulhu 
mutlak olarak ihlâli mucip olacak şeraiti bize cebret
meğe çalıştıkları sarahaten anlaşılıyor. Bu metni ver
dikten sonra cevap için heyetimizin Ankara'ya gelip 
danışıp hazırlanmasını teklif etmek suretiyle bir fa
sılayı temin etmeğe çalışacakları ve bu suretle İn
gilizlerin şimdiye kadar siyasetlerinin esasını teşkil 
eden intizar ve işi uzatarak emellerini istihsal yo
luma gidecekleri de anlaşılıyor. Bunun tehlikesini 
Mösyö Puankare'nin nazarı dikkatine, kemali sami
miyet, ciddiyet ve hürmetle vazında mecburiyeti mil
liye ve vicdaniye görüyorum. 

Murahhaslarımızın bidayetten beri neyi kabul 
edecekleri ve neyi katiyen kabul edemiyecekleri hak
kında talimat ve salâhiyeti katiyeleri mevcuttur. Bu
nun için Ankara'ya gelmelerine de lüzum yoktur. Şu
nu söylemek isterim, ki harbi umumiye iştirakimiz
den evvel, müsaade buyrursanız bu benim şahsi in-
tibaatımdır bunu okumayayım, (Devam sesleri) Şu
nu söylemek isterim ki harbi umumiye iştirakimizden 
evvel tehlikeleri o zaman İngiliz sefiri olan Malene 
daveti üzerine izah etmiştim. Anlaşılamadı, Mondo-
rosta mütarekeyi akdederken müttefikler namına ha
reket eden Kaltrope de vaziyeti izah etmiştim. Yine 
anlaşılamadı. İstanbul'a Meclisi Mebusana aza ola
rak gittiğim zaman İngiliz işgal kuvvetleri kumanda
nı General Mili'nin gönderdiği memuru mahsusa 
avakıbı izah etmiştim. Yine anlatamadım. Fransız 
Despere'nin bahriyeli olan istihbarat zabitine de söy
ledim. Faidement olmadı. Anadoluya avdetimden 
beri temas edebildiğim düveli müttefikaya mensup 
ricali mesulleye izahı hakikate çalışıyorum. Bugün de 
aynı vazifeyi ifa ettiğime kaniim. Acaba hadisatın 
seyrine Mösyö Puankare de mani olamıyacak mı? 
Bunu hal ve vekayiin, meşru sulhu arzu eden bizle
re hâkim olması suretinde mi? Görelim. Bugün Mec
lise vaziyeti siyasiyedeki buhranı izah etmek mecbu
riyetindeyim. Mösyö Puarikare'den daha eminbahş 
bir cevap beklemekte kendimi haklı görüyorum. Ev
velce dün için söylemiştim. Cumartesi günü vermeğe 
mecburdum. Halbuki daha evvelce izahat vermiştim. 
Hacet olmamıştı biliyorsunuz, daha evvel müracaatta 
bulunmuştum. Gelsin dedim; gel'dli, onu imaen arz 
ediyorum. Mösyö Puankare'den daha ümitbahş ce
vap beklemekte kendimi haklı görüyorum. Önümüz
deki Çarşamba gününe kadar zaman olduğuna ka
niim. Fransa Reisi hükümetinin sulhu beşeri tehli
keye düşürecek müttefikin heyeti murahhasasının ta
kip etmekte oldukları hareketin istikametini tebdile 
muvaffak olacaklarından henüz kati ümit etmedim, 

tarzında söyledim. Not almıştır. Zannederim, bu ak
şam reisi hükümetin eline vasıl okcaktır. Keşide edi
liyor, bu suretle İsmet Paşa Hazretlerinin son arzu
larını ikinci bir defa da ifa etmiş kendimi addettim. 
Maruzatı malume, ki şimdi sır asiyle okudum. Dün 
geceki teemmüllerimiz, bu sabahki müzakeratımız ne
ticesinde heyeti murahhasamızın bizden beklediği tali
mat şu suretle tecelli etmiştir: İşaratı alilerine göre 
müttefikler tarafından teklif olunacak proje, bizce 
gayri kabili kabul esasatı ihtiva etmektedir. Konfe
ransın sulh ile neticelenmiyerek dağılması üzerine 
aleyhimizde ola vaziyeti hazıraya ve İstanbul'da ec
nebi işgaline gayri muayyen bir müddetle tahammül 
edemiyeceğimizi düveli müttefikaya bildirmek mec
buriyetindeyiz. Ancak müzakeratın ne gibi esbabdan 
naşi bir neticeye müncer olmadığını sulh alemin ne 
gibi sevaik ile teessüs edemediğini Avrupa ve Ame
rika efkârı umumiyesine bir beyanname ile bildir
meği faideli görmekteyiz. Filhakika matmahı nazar
ları Musul petrollerine matuf olan İngiliz sermayeda-
ranının tatmini ihtirasatı için bütün İngiliz milleti 
yeni fedakârlıklara sevkolunduğunu herkesin bilmesi 
ve Fransız milletinden dahi İstanbul'da Türk kava-
nin ve nizamatına tamamen tebaiyet etmek üzere te
şekkül eden bir takım şirketlerin Lozan'da Fransız 
diplomasisini vasıta ittihaz ederek teahhütleri hila
fında bir takım metalibat serdeyledikleri ve Türk 
Milletini soymağa matuf olan bu metalibat yüzün
den sulhun akamete şevkine kadar cesaret gösterdik
lerini anlaması iktiza eder. Tazminatı şahsiye bahsin
de dahi Yunan ordusunun hiç bir sebebi askeriye
ye müstenit olmaksızın yaptığı bunca tahribat ve 
mezalimin tazmini için devletler Yunanistan'a hiç 
bir tazyik yapmadıkları halde, kendi tebeaları için 
Türkiye'den tazminat talebine kalkışmaları vicdanı 
beşeriyetin asla kabul etmiye'ceğini ileri sürmek ve 
fakat Yunan ordusunun ahalimize iras eylediği bim-
cümle zararın tazmin olunacağını düveli müttefika-
ca kabul ve teahhüt olunduğu takdirde düveli mütte-
fika tebeasının zararlarını tediyeye imkân bulacağı
mızı zikretmek ve Anadolu şimendiferleri meselesin
de imtiyazname şeraitine tamamen sadık olduğumu-. 
zu ilan etmekten başka hiç bir şey yapamıyacağımızı 
bildirmek münasip olur. Velhasıl verdikleri projeye 
mukabil tarafımızdan derhal bir proje tevdi olunma
sı ve ancak projemize dairesinde sulh yapacağımız 
ilân olunmalıdır. Düveli müttefikanın karşımızda müt
tehit bir cephe halinde abluka vesaire gibi tazyikat 
yapmalarına mani olmak için aralarındaki vahdet ve 
salâbeti kırmak üzere ezcümle Musul meselesinin hal-
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lini her türlü cebir ve tazyikten azade bir halde bu
lundurulacak olan ahalinin arayı umumisine terket-
tiğimizi ve petrolleri işletmek hususunda dahi müza-
'kerata amade bulunduğumuzu ilân etmek ve Amerika 
ile ayrıca muahede akdine tevessül" etmek muvafık 
olur. Berveçhibâla esasat dairesinde devamı müza-
kerata imkân görülmediği ve vereceğimiz proje asla 
ruyu kabul görmediği halde, vazifenizin hitam bul
duğunu kaydederek Ankara'ya hareketiniz münasip 
olur, efendim. (Çok güzel sesleri) İşte kardeşlerim, 
bu karar tcra Vekilleri heyetinin ittifakiyle tensip 
edilmiştir. Malumunuzdur, ki milletimiz en kara gün
de hakkı hayatı istiklali için en asgari gördüğü ku-
yudu tespit etmiş ve en parlak muzafferiyete nail ol
duğu zaman bunun leh ve aleyhinde ve bir zerresinde 
leh ve aleyhte tahavvül yapmamıştır. Bundaki ihti-
yacatı katisini iman derecesindeki ihtiyacını zanne
derim kâfi derecede ilân ettik. Efendiler, bazı rüfe-
kaca bu kahir muzafferiyatımızın neticesinden Mu
danya mukavelesine muvafakat suretiyle manayı tam 
ve şamiliyle istifade edemediğimiz serdediliyor( Han
deler) Bilmem suali mukadderelere şimdiden cevap 
vermekle hata mı ediyorum? Maksadım müzakeratı 
teshil ve tacil içindir. (Münasip sesleri) Arkadaşlar; 
izmir'de cereyan eden bu müzakerat şahsen müşte
rek ve her mesuliyetini kemali iftiharla müdrik ve 
mütehammil olmakla arz ediyorum, ki İzmir'de it
tihaz edilen bu kararda bu npktai nazar karardaki 
bu askeri hususat idi. Fazlası mesul olmayıp daha 
fazla zayiat olmak ihtimalini en yüksek salâhiyet ve 
kudret sahibi olan erkânı mesulenin muhakematına 
ben de hissiyatımla, imanımla iştirak ederek görmü-
şümdür ve bugün de aynı karardayım. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Fakat böyle olacağı
nı keşfederek değil. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ve bugün 
de aynı kararda vaziyeti âtiye ne olursa olsun, her 
türlü mesuliyeti sonuna kadar mütehammil olarak, 
o zaman ittihaz edilen mukarreratın bugünkü mü-
zakeratın cereyanı görüldükten sonra musip olduğu
na kaniim. Bir noktada hükümetinizi aldatmış olmak
la ittiham etmek imkânı ve ihtimali varittir. Bunu 
doğrudan doğruya hükümet diye hitap ederek heyeti 
âliyenizi bu mesuliyetten teberri etmeği muhakeme
nin selameti için muvafık görüyorum. 

REFİK BEY (Konya) — Ne için? Biz de karar 
vermedik? Meclis karar verdi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Muhake
menin selâmeti için arz ediyorum. Diyebilirsiniz ki 

yahut öyle zannedenler diyebilir ki, Fransız hüküme
tinin sözüne mi inandınız? İşte akibeti. Evet efen
dim; Fransız hükümetinin ve milleti namına verilen 
sözün kıymetim' takdir etmek, veyahut ihmal etmekle 
vaziyetin tebeddül ettiğine de kail olanlardan deği
lim. Bizi aldatmışlar, bundan mütevellit şerefsizlik 
bize ait değildir. Şerefsizlik varsa onlara aittir. (Za
rar varsa sesleri) Zarann olmadığını bugün de her 
mesuliyeti terkederek arz ederim. İşte efendiler, mu
rahhaslarımız Mudanya konferansında, murahhasla
rımız Lozan konferansında tekrar ediyorum. Eğer 
vicdanı beşerde insaf denilen şey varsa en yüksek ka
naati sulhperveraneyi ihsas etmişler, ispat etmişlerdir. 
Hukuku milliyeyi bendenizce en azami faaliyet ve 
kudretle müdafaaya çalışmışlardır. 

Bundan sonra yine kanaati âcizanemi soyuyorum. 
sulh olmazsa ben şahsen ve arkadaşlarım kemali sü
kûn ve vicdanla her türlü avakibene hazırız ve ne
ticenin hiç kimseye kanaat arz etmesi doğru olamaz. 
Hiç kimseye kehanet ad doğru değildir. Hiç kimse
nin gaipden haber vermesi doğru değildir. Makul 
olamaz. Fakat, herkes de imanına, duygusuna müs
tenit bir hissi kablelvukuu vardır. Ben öyle hissedi
yorum ki milletimizdeki vekar, azim payidardır. Mec
lisimizdeki azim payidardır. Allah'a bin şükürler 
olsun, ordumuz en kuvvetli ve muzaffer ordulardan 
birisidir. Emniyetle harbi kabul edebiliriz. Çünkü bun
dan sonra sulhu istihsal etmek bizim elimizde de
ğildir. Muhasımlarımızın elindedir. Biz noktai naza
rımızı arz ettik. Heyeti âlinizin bu babdaki mütalaa-
tı, ki binnetice araya iktiran edince hattı hareketi
mize esas olacaktır. Tekrar ile bendenizi itham bu
yurmayınız ve esas noktalar üzerinde ne kadar fazla 
arkadaşlarımız söz söylerse ve bu gece cevap yaz
manızı temin ederseniz çok iyi olur. 

BAMİR BEY (Adana) — Bir sual soracağım efen
dim. (Sual yok müzakere sesleri) 

Rauf Beyefendi vaziyette tebeddül olmadığını ve 
vaziyete eskisi gibi daima hâkim olduğumuzu beyan 
buyurdular. Bendeniz soruyorum ki; bugün Trakya 
hududuna Yunanlıların tahşit etmiş oldukları kuv
vetler vaziyet üzerinde bir tesir yapmış mıdır? Yapma
mış mıdır? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yapmış
tır efendim. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Bu sözünüzü se
net ittihaz ediyoruz. 

Dr. ABİDİN BEY (Lâzistan) — Hafif söyleyece
ğim. 
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SALlH EFENDİ (Erzurum) — Çok istirham cJe-
rim sükûneti temin buyurunuz da dinliydim. Bu 
müzakeratımız da eğlence olmasın. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Erkânı Harbiyei Umu-
miyenin; Hariciye Encümeninin mütalaası nedir? 
Bunu dinliyelim. 

Dr. ABİDÎN BEY (Lâzistan) — Arkadaşlar; şa
yanı teşekkürdür ki... 

AVNİ BEY (Saruhan) — Erkârrt Harbiyei Umu
miye Reisıini dinlemek isteriz. Hariciye Encümenini 
dinlemek isteriz efendim. 

REtS — Zaten Erkânı Harbiyei Umumiye Reis 
Vekliyle Müdafaai Milliye Vekiil Heyeti Vekil ede
dir. Verilen kararda cümlesi müşterektir. Sırasında 
izahat verirler. 

Dr. ABtDÎN BEY (Lâzistan) — Şayanı teşekkür
dür, ki milletimiz yine büyük ve kahir bir kuvvetle 
azim ve sebat edeceğine dair Heyeti Vekile Reisinin 
heyeti murahhasamıza en son verdiği karardan ben
deniz de çok memnunum. Arkadaşlar, İngilizler ve 
Fransızlar mezarları için bir takım müstemlekeler, en 
kuvvetli nikatı işgal etmek istiyorlar. Bunlar onun 
için mezardır. Bizim dinimizce mezarlara onların 
dininden daha ziyade hürmet edilir. Fakat onlar ora
da bir nokta işgal etmek istiyorlar. Bunu hiç bir va
kitte vermiyeceğiz ve vermeğe de hiç bir vakit razi 
olamayız. Göstereceğiz emaneti mübareke: bu sırf 
Türk Milletinin emaneti mukadesesidir ve Türk Mil
leti bunu ilânihaye, madamülhayat muhafaza ede
cektir. Bunun için buna Heeyti Vekile Reisi ve bü
tün rüfekanın katiyen riayet etmelerini bilhassa rica 
ederim. Yunanistanla biri birimiz vaki olan tamirat 
meselesini bağışlayacağız. Tabii efendiler, İngilizler 
hatta Fransızlar, hatta İtalyanlar bunların ve İngiliz
lerin bir hizmetkârı idi Yunanistan. Elbette bunlar 
hizmetkârlarını hiç olmazsa zararsız ve tazminatsız 
çıkarmak isteyeceklerdir. Fakat biz de bütün azim ve 
sebatımızla bu hakkımızı istiyeceğiz ve alacağız, 

Kalesiz, topsuz, tüfenksiz olan yerlere top ile tü-
fenk ile gelmiş, tahrip etmiş en son da biz bütün mev
cudiyetimizle çalışarak toplarımızı cephanelerimizi 
tüfenklerimizi ve ihtimal muhtelif tüfenklerle biz bun
ları tardetmişizdir. 

Musul meselesi: Efendiler bunu rica ederim, istir
ham ederim bu noktai nazardan bir şey arz etmek is
tiyorum. Vaktiyle Mithat Paşa demiştir ki; Tuna Vi
lâyeti giderse Rumeli gider. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Mithat Paşa değil, Na
mık Kemal demiştir onu. 

I ABtDİN BEY (Devamla) — Her kim derse de-
I sin. Bendeniz diyorum, ki Musul vilâyeti, Musul'dan 

bir karış arazimiz giderse, emin olunuz Anadolu da 
I tehlikededir. Çünkü Musul Anadolu için bir noktai 
I hayattır. İstanbul nasılsa, İstanbul, Rumeli ile ve ih-
I timaL İstanbul Rumeli'den biraz ileride olmakla ka

bildir. Fakat Musul'dan bir karış toprak giderse emin 
I olun ki Anadolu da tehlikededir. Binaenaleyh ben bu-
I na ukdei hayat diyorum. Ben ona, yine tekrar edi-
I yorum, Musul için bütün mevcudiyetimizle, hepimiz 
I bir kanlı mezar teşkil etmeğe, hepimiz bütün mev-
I cudiyetimizle azim ve imanla sarılmalıyız ve ben bü

tün mevcudiyetimle buna taraftarım. 
ABDÜLHAK TEVFİK BEY (Devamla) — Çok 

yaşa Abidin Bey. 
Dr. ABtDİN BEY (Devamla) — Fransızlar İngi

lizlerle uyuşacağımızdan korkuyorlar. Fransızların 
I bize karşı ne oruspuluk oynadıklarını rica ederim, he

yeti âliyeniz ve heyetiniz takdir edersiniz. Fakat çok 
meyusum, eğerki bu Franklen Buyyon denilen dessas 
herife hakikaten Meclisi âlii milli de, Paşa olsun, Reis
ler olsun, kim olursa olsun, nüfuz imal edebilir fik-

I rini soktularsa çok fena etmişlerdir. 
BİR MEBUS — Kime? 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) — Memlekete kar
şı... Efendiler, bugün reisler olsun, Mustafa Kemal 
Paşa olsun, hepsi nasıl ki o bir tek mebus ise ben 
de bir mebusum. Hiç bir vakit de onlar benim ka
naatimi, vicdanımı, nüfuzumu satın alamazlar. Onlar 

I benim üzerime nüfuz imal edemezler. 
MUSTAFA BEY — Acaba? 
Dr. ABİDİN BEY (Devamla) — Edemiyecektir, 

I Ben edenlere de dalkavuk derim. Fransa karşısında, 
Fransa milleti yani o Franklen Buyyon karşısında 

1 azimperver bir millet olduğumuzu evvelce ihsas et
miş olsaydılar, bu fedalar imali nüfuz diyerekten 
Gazi Paşa Hazretlerine yazamazlar ve yazamazlar
dı. Reis Paşa Hazretlerine buradan rica ederim, Pa
şa Hazretlerinden bilhassa istirham ederim, yazsın
lar ve desinler, ki ben Mecliste nüfuz imal edemem. 
Çünkü Mecliste ben de bir mebusum, başka bir salâ
hiyetim, hükmü nüfuzum yoktur. Buradan aldığı 
emirle ancak o gazi ve müşir olabiliyor. Yoksa hiç 

I bir vakit de kendi kendine bir şey olamaz, kendi ken
dine hiç bir kıymeti yoktur. Ancak bu milletin bu 
kürsüden etrafında toplanan bütün bu milletin ve
killerinden almıştır. O Gaziliği, kahramanlığa... (Gü-

I rültüler) 
SALİH EFENDİ (Erzurum) — O Meclisten sor-

I muştur. 
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Dr. ABİDİN BEY (Devamla) — Binaenaleyh Pa
şa Hazretlerinin büyüklüğünden ve şanı şerefinden 
dilerim, bu cümleyi yazsınlar ye desinler ki - ben na
sıl ki burada tekrar ediyorsam, ben ona iman etmi-
şirridir, ben kalben soyuyorum - ben, milletin nâçiz 
bir ferdiyim ve yalnız mebuslardan bir mebus sıfa-
tiyle şey ederim. Yoksa bugün mebuslara hâkim ola
mam. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hâkim de
ğildir, amma hepimizin göz bebeğidir. 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) — Rica ederim, 
ben de anlıyorum, senin sözlerini... Çık burada söy
le. Binaenaleyh bu mektupta, merdut son mektubun
da, mektubu namussuzluktan ibaret olan Puankare' 
nin bu cümlesini tamamen iade etmeliyiz ve Reis 
Paşa Hazretlerine de bilhassa istirham ederim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Paşa Haz
retleri; bu mühim müzakerede Mecliste kimse yok... 

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) — Rica ederim, 
Yahya Galip Bey. Eğer mebus isem söylerim. 

REİS — Susunuz rica ederim. 
Dr. ABİDİN BEY (Devamla) — Bakınız Yahya 

Galip Bey ne diyor?... 
SIRRI BEY (İzmit) — Muhterem arkadaşımız 

Mustafa Efendinin bu meseleyi istima için arkadaş
larımızda kâfi miktar tahammül olmadığı kılıklı söz
leri calibi nazardır. Herkesin keyfine ait... Fakat 
zannederim, Hariciye Vekili Beyefendi, sözünü bitirip 
dışarı çıkamaz. Söylediği sözün tesiratı ve telâkkiya-
tı Mecliste ne mertebededir? Onu dinlemek mecburi
yetindedir. Ben kendilerini göremedim (Doğru ses
leri) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
Lozan Konferansı üzerinde buyurunuz Sırrı Bey. 
SIRRI BEY (İzmit) — Arkadaşlarımıza da sıra 

ile söz söyleyebilmelerine vakit bırakmak için, tabiî, 
maruzatım gayet kıs"a olacaktır. Bugün Hariciye Ve
kili Beyefendinin beyanatından mühim bir netice kar-

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Dinlemek istediniz de kürsüde söylemiştir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Onun için sözüm acaba 
hangi samiada tesir gösterir? Bilemiyorum. (Zabıt 
ceridelerinde sesleri) Rica ederim, makamı riyaset 
sözlerimi hüsnü suretle telâkki- ederek heyeti hükü
meti istimaa icbar etmelidir. Yoksa benim cesareti
mi kırarak... (Doğru sesleri) 

HASİP BEY (Maraş) _ Vaz geç Sırrı Bey. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Söze lüzum 
yok... 

SIRRI BEY (İzmit) — Zatı âliniz müdafaa etmiş 
olmıyorsunuz. Ben hükümete karşı soyuyorum. 

REİS — Bana ne soyuyorsunuz. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Reis Paşa Haz
retleri; müsaade buyurursanız iki kelime arz edeyim: 
Sırrı Beyin dermeyan ettikleri mütalaa bihakkın va
rittir. Çünkü Hariciye Vekili, mütalaasının sonunda 
çokça söz alınız, yalnız ve münhasıran bizi tenvir 
ediniz buyurdular. Zabıtları okuyup tenevvür mü ede
ceklerdir? Buradan alacakları malumat üzerine ne 
suretle cevap yazacaklardır? Hariciye Vekili gelmedik
çe hiç bir arkadaşın burada çıkıp da söz söylemesi 
doğru değildir. 

İkincisi de, yine bir söz almak lâzım gelecek. 
Lüzumsuz yere Meclisi niçin işgal ediyorsunuz? 

OSMAN BEY (Kayseri) — Zaten şekilden ibaret 
olan Meclis böyle olur. 

REİS — Efendim; on dakika teneffüs için cel
seyi tatil ediyorum. 

şısında bulunduğumuz anlaşılıyor. Bu neticenin bize 
göre hayır veya şer tevlit etmesi ihtimalatı da bü
tün vuzuhiyle gözümüzün önündedir. Bundan dolayı 
bu neticeye vasıl olmak için ne gibi avamilin mües
sir olduğu tetkik ve tahlil etmek mecburiyetindeyiz. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 3.10 (Sonra) 

REİS : Reisisamı Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 
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Onun için sözüme Mudanya Konferansından baş
layacağım, gerçi fartı zekâ ve fetanetlerinin nazarla
rına verdiği kuvvetle; idraklerine verdiği kuvvetle, ken
dilerine tahmin ettiği vüsatle meselenin bütün safa
hatını görerek neticenin vahametinden mütevellit deh
şet karşısında hükümete terettüp edecek suallere da
ha evvelden cevap vererek mahiyetini, ki ehemmiye
tini biraz taklil etmek için Hariciye Vekili Beyefen
di, âdeta, bir mebus sıfatiyle Hariciye Vekâletine 
izahat ve ihtaratta bulundular ve onun bazı haklı 
sualler karşısında olduğunu da tasrih ettiler. Onun 
için Hariciye Vekâletine tevcih ettiğim suallerden 
bir kısmının, 'benden evvel Sivas Mebusu muhteremi 
Rauf Beyefendi tarafından ifa edilmiş olduğunu söy
lemek mecburiyetindeyim. Mudanya konferansınm ne 
gibi şerait altında inikat ettiğini, inikada doğru yü
rüdüğünü, inikadın kararlaştırıldığını biliyoruz. Bunu 
hiç söylemeyeceğim. Yalnız bir sözü umumunuzun 
hatırına getirmek isterim, ki burada bu konferansın 
mahiyeti yine zâtı âlileri tarafından teşrih edildiği 
zaman bize - tamamiyle hatırımda değildir, eğer ha
ta edersem tashih buyurunuz derhal istifayı kusur 
ederim - bize'demişti ki : Efendiler; telaş etmeyin, 
filvaki bu konferansın inikadını biz kabul ediyoruz. 
Fakat bize sureti hususiyede bütün matlaplarııtıızın 
kabul edileceği ihsas edilmiştir. Benim hatırımda ka
lan böyledir. Hafızam beni aldatmıyorsa, sözüm, doğ
rudur. Eğer aldatıyorsa istifayı kusur ederim. 

Şimdi burada sormak istiyorum, ki Mudanya kon
feransının inikadını ve mukarrerattnı kabul ettiğimiz 
takdirde Lozan konferansında, veyahut herhangi bir 
yerde inikat edecek bir konferansta metalibi milliye-
mizin kabul edileceğini ihsas eden adamlar, acaba, 
ortadan kalktı mı? Onlardan sorulmadı mı ki; efen
diler, bizi bu şerait altında Mudanya'ya getirmişti
niz ve Mudanya konferansının kararlarını tasdik et-
mekliğimiz için bize böyle söylemiştiniz, bunlar aca
ba niçin sorulmadı? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Geç onları. 

HACI ŞÜKRÜ (Diyarıbekir) — Geçmişe mazi 
derler. 

SIRRI BEY (Devamla) — Geçmize mazi derler, 
evet doğrudur. Siyasiler yalan söylerler, sözlerinden 
nükûl ederler, doğrudur. Fakat biz de lehelhace söy
lenen sözlerin yalan çıkması ihtimalini ve siyasilerin 
daima kendi maksatlarım terviç ettirmek ve meşru 
göstermelerini bilmekliğimiz ve anlamakhğımız ve 
ona göre müteyakkız bulunmaklığımız lâzım gelirdi. 
Biz bunun ledelhace inkâr edileceğini, ledelhace muk-

tezasiyle hareket olunmayacağını düşünmemekliğimi-
zin neticesidir, işte bugün bu mühlik netice karşısın
da kalıyoruz. Onun için çok korkarım, yine ayni 
düşünememezlikten - tabirim caiz görülsün başka ke
lime bulamadım - ondan sonraki olan hadisatta da 
yine böyle vahim neticeye vasıl olursak, acaba, han
gi noktada teyakkuz ve intibah bulacağız? O zaman 
yine Hariciye Vekili Beyefendinin burada gayet mü
layim bir surette izah ettiği veçhile, vaki olursa ne 
suretle hareket edeceğiz? Halbuki şimdi bizi ikaz et
tiler. işte vehamet dediler. Bu vehamete karşı kendi
lerine ne söyleyeceğiz acaba? Heyeti Celilelerinin na
zarı dikkatini celbediyorum. Onun için Mudanya 
Konferansında tamamen aldatıldığımızı sarihan söyle
mek lâzımdır. Yalnız aldatıldık demekle kendimizi 
mazur mevkiinde gösterebilir miyiz? Aldanacak ka
dar niçin hüsnüniyet sahibi olduk? 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Söz sırası 
geldiği zaman aldanmadığımızı söyleyeceğim. İçinde 
bulunduğum için... 

SIRRI BEY (Devamla) — Çok teşekkür ederim 
Doktor size, beni ikna ettiğiniz gün hakikaten min
nettarınız olurum. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Söz sırası 
geldiği vakit söylerim. 

SIRRI BEY (Devamla) — Niçin aldandığımızı; 
niçin aldanacak kadar hüsnüniyet gösterdiğimizi sor
mak isterim. Buna o kadar safiyane bir surette Frank-
len Buyyon'un, müdahenekârane. iğfalkârane sözlerine 
kapılıp da vezaifi âliyei vataniyeyi bir parçacık şöyle 
ihmal edivermek, zannederim ki, insanı mazur mevki
inde bulunduramaz. Bunların cevabı herhalde ağırdır. 
Fakat tenkidini vakti merhununa talik etmek daha 
muvafıktır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Re 
isi) (Sivas) — Şimdi ikaz buyurursanız daha faideli 
olur. 

SIRRI BEY (Devamla) — Hükümeti idlâl ettiniz. 
hükümeti teşviş ettiniz, hükümeti serbest bırakmadı
nız, hükümeti serbest fikirle düşündürmediniz. Bu
nun avakıbı size aittir, denileceğini bildiğimden şim
dilik kasrı lisan ediyorum. Yalnız işin vahametini söy
lemek istiyorum. 

Şunu da söylemek isterim. Benim samiama vasıl 
olan sözlerden ve gözümün önüne gelen Avrupa ga
zetelerinden fikri kasıranemle anladığım, murahhasla
rımız orada intizar ettiğimiz kadar kuvveti teşebbüse 
gösterememiştir. Filvaki aleni celsede onlara teşekkür 
etmek ve onlara hattı hareketlerinde cesaret verecek 
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sözler söylemek hepimizin ferden ferda vazifemizdir. 
Fakat meseleyi ailevi şekilde müzakere ettiğimiz za
man hatalarımızı dahi kemali ihlâs ve meydana koy
malıyız ki bunların tashihi imkânına vasıl olalım. Yok
sa bu hatalar tevali eder gider ve gayri kabili tela
fi bir hale gelir. 

Orada bizi Hariciye Vekili Beyefendi; murahhas
larımızın hakîkaten çok iyi ve muvafık harekette 
bulunduklarını kerraren beyan buyurdular. Netice
den anlıyoruz ki ittihaz edilen tedabir musip değil
miş ve mahalline masruf olamamış. Pek merdâne ha
reket edildiğine kaniim. Yeşil masa önünde şimdiye 
kadar tarihte mezkûr olmayan ve hiç bir heyeti mu-
rahhasanın yapamadığı bir surette tecellüt gösterildi
ğini kemali iftiharla ben de okudum. Fakat zanne
derim, o saha yalnız tecellüt sahası olmaktan ziyade 
siyaset sahası idi. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Ne yapma
lı idif> 

SIRRI BEY (Devamla) — Orada yapılacak şey; 
karşısındaki dessas, fettan murahhasların böyle sat
ranç masasındaki oyunlarda, birinciden sonra ne ge
lecek, ikinciden sonra ne gelecek, üçüncüden sonra 
ne gelecek, beşinciden sonra ne gelecek? Malum ya 
satranç oyunlarında her hamlenin ceîbedeceği muka
bil hamleleri ne kadar anlarsa o kadar usta addedi
lir. İkinci hamleyi anlayabilen bir satranç ustası ile, 
yedinci hamlenin mukabil hamleyi celbedeceğini anla
yan satranç ustasının bildiği gibi. işte bundan şu çı
kar dersek, yani anlayan bir siyasi dördüncü hamle
de kendisine ne sual irat edilecektir, ne vaziyet alına
caktır bunu bilen siyasînin önünde diğeri elbette âciz 
kalır. Onun için heyeti murahhasamız kendilerine söy
lenilen - meselâ tatlı, tatlı söylenilen - sözler ara
sında üçüncü devrede, beşinci devrede ne sualler so
rulacaktır, ne gibi vaziyetler tahaddüs edeceğini gözö-
nüne getirmiş olsalardı elbette onun daha vukuundan 
mukaddem lâzım gelen tedbirlerini ittihaz ederler, 
kudret ve salâhiyetleri yoksa biradan sorarlardı. Şim
diye kadar bizden bir şey sormadıklarına nazaran 
kendilerinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, - artık 
beşinciyi farzetmiyorum - üçüncü derecedeki hamle
leri de keşfedememeleri ve binaenaleyh hamlelerin 
karşısında mebhut kaldıklarını görüyorum. Benim dü
şüncem. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Köhne bir usu
lü siyasettir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Sen anla
mazsın Tunalı. 

SIRRI BEY (Devamla) — Hilmi Beyefendinin söz
lerini efkârı umumiyeyi teşviş etmemek için cevapsız 
bırakmayacağım. 

Biz Moskova'ya giderken hiç elbise yaptırmaya 
lüzum görmüyorduk. Şöylece giderdik. Çiçerin'in kar
şısına bu kıyafetle çıkar orada istediğimiz vaziyeti 
alırız. Oradaki merasim odur. Oradaki düşünceye gö
re yapılacak harekâtın savap şekli budur. Lenin'in 
karşısına frakla çıkılırsa o güler. Sonra Afganistan'a 
bir sefir göndermek istedik. Alemi islâmda namı yük
sek bir adamı seçtik. Vaziyet onu iktiza ettirir. Fa
kat Lozan'a giderken ne Afganistan'a giden sefirde
ki evsafı arayacağız, ne de Moskova'ya yolladığımız 
adamların bu kıyafetle çıkmasını tecviz edeceğiz. Lo
zan konferansına bu kıyafetle çıkabilirsek ona diye
ceğim yoktur. îşte bu noktadan dolayı Lozan'ın ruhu 
ne ise, ona göre hareket etmek lâzımdır. Eğer Tu
nalı arkadaşımızda insaf varsa... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Tekrar ediyo
rum, o siyaset yıkfldı. 

SIRRI BEY (Devamla) — Konferansa giderken 
tamamen anladık, ki muhasımlarımız müttehit bir 
cephe halinde karşımıza geldiler ve bize çok kafala
rın düşündüğünü ve fakat bir lisanın söylediğini söy
lediler. Buna karşı biz ne yaptık? Biz kendimize hiç 
müzahir aramadık. Ledelhace elimizi tutacak bir dost 
taharri etmedik. Orada bir Rus heyeti vardı ve en 
ziyade ümidimiz ona bağlı idi. Fakat hiç bir zaman 

- katiyen biliyorum ki, çünkü evrakı havadis bunu 
göstermektedir, her gazete okuyan bunu anlamakta
dır - orada biz Ruslarla tevhidi fikir ve nazar edeme
dik. Acaba etsek mi iyi idi? Etmesek mi iyi idi? Ben 
yalnız, kalmanın mahzurunu bildiğim için, yanımızda 
bir dost bulunmasında faide vardır, diyorum ve bu 
bapta daha uzun delaile vakıf olmadığımdan dolayı 
meselenin şekil zahirisine göre, orada müzahirsiz kal
dık. Ruslarla uzun uzadıya konuşarak kabil olan 
noktalarda menafii umumiyei milliyemizin telifi im
kânı bulunan cihetlerde, onlarla birleşip, zannederim, 
müttehiden hareket etmiş olsaydık Avrupa, bizde daha 
ziyade kuvvet görürdü. Fakat bunu yapmadık. Sebebi
ni bilmiyorum. İzah olunduğu zaman anlarsam çok 
bahtiyar olurum. 

Keza İranlıların konferansa duhulü, kabu
lü hakkındaki talepleri acaba tarafımızdan mü-
kabulü hakkındaki talepleri acaba tarafımızdan mü
zaheret görmedi mi, acaba yapmak mı lâzımdı? Yap
mamak mı lâzımdı? Bu cihet başka... Acaba bilerek 
mi yaptık, bilmeyerek mi yaptık? Bunu söylemek isti
yorum. Bunu bilerek mi lakayt kaldık? Bu cihet anla-
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şıklıktan sonra hükümetimizin takibettiği siyaset, hak
kında bir mana verilebilir. Bize teklif edilen madde
leri ayrı, ayrı tenkit etmeyeceğim. Sözüm, heyeti umu
mi yeye münhasır kalacaktır. Onun için numara, numa
ra zikredilen maddeleri yine hükümete bırakıyorum. 
Ben, heyeti umumiyesi hakkında söylüyorum. Bunlar 
kabul edilmediği takdirde husule gelecek vaziyet ne
dir? Harp... Bunun başka şekli yoktur. Binaenaleyh 
hükümetimiz, bunun takibedeceği safhanın icabettir-
diği işleri yapabilmek için, nefsinde cüret gördüğü za
man her şeyi yapabilirdi. Ancak Mudanya konferan
sının ahkâmını bozmak, bize düşer mi, düşmez mi? 
Mudanya konferansının ahkâmını bozduğumuz tak
dirde, tahaddüs edecek vaziyete de tahammül etmek 
lâzımdır. O vakitki vaziyet nedir? O vakit Yunanlı
ların Edirne'ye gitmesi ihtimali vardır. Bu muhakkak
tır. Edirne'deki teşkilâtımızı bilmiyorum. Fakat zayıf 
bir surette Yunanlıların ilerlemesini kabul ettiğimiz 
takdirde, kazandığımız âr ve şerefe arız olacak te-
/ebzübü biraz düşünmekliğimiz lâzımdır. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Ne yap
mak lâzım gelir? Hepsinden vazgeçmek lâzım. 

SIRRI BEY (Devamla) — Sonra bu harbin diğer 
hudutlara da sirayetinden tevahhuş edecek vaziyet 
zannederim ki, bizi ehemmiyetli bir manzara karşı
sında bulundurur ve bunun netayicini düşünmek lâ
zımdır. Bu neticeye vasıl olacak tedabir arkasında bu 
neticenin istidaf edeceği mehaliki izale edecek teda-
biri de heyeti vekilemiz düşünmüşlerse hiç sözüm yok
tur. Kastamonu'da bulunduğum sırada Rıza Paşa is
minde - belki askerler bilir - bir kumandan vardı. 
Yunan harbi hakkında bir vak'ayı söylüyordu. Size 
hikâye edeceğim gayet manidardır, gayet hikmeti 
âm izdir. Hikâye deyince annelerimizden işittiğimiz 
masal zannedilmesin. Yunan harbi başlarken biraz te
ehhür etmiş, nihayet serasker Rıza Paşa iradesini alır, 
harbi ilan eder. Epir cephesinde askerin biraz mu-
vaffakiyetsizliğe mazur olması üzerine, vaktin Şeyhül
islâmı Cemalettin Efendi tarafından, aradaki münafe-
ret icâbatiyle, serasker muatebe ve muaheze edilmiş. 
Canım bu mu idi yaptığınız şeyler, hani bu kadar 
talim ve terbiye, bu kadar paralar verdiniz, Epir cep
hesinde asker muvaffak olamıyor. Serasker sükût et
miş, nihayet harbi kazanır o zaman -irade çıkar : Gi
diniz Seraskere teşekkür ediniz, diye. Heyeti Vükela 
memnun gider Seraskere teşekkür etmeye. Der ki te
şekkür ederim, Osmanlı tarihinin malum olan mebde
inden bugüne kadar bütün safahatını, muharebatını 
ıctkik ederseniz istilâ devrinde, tevekkuf devrinde, 
-rıalta inhitat devrinde dahi askerin şanlı surette mu

vaffakiyetler temin ettiğini ve neticede mağlup, fakat 
yine şanlı surette düşmana ilkai hürmet ettiği vaki-
dir. Tarih Osmanh askerinin zilletini hiç kaydetmez. 
Muhasımlarımız dahi bunu hiç söylemezler. Fakat 
hangi tarihte rica ederim, bu netayici harbiye yeşil 
masaya intikal ettiği zaman, harp sahnesindeki mu
vaffakiyetini yeşil masa üzerinde bu hükümetin han
gi ricali göstermiştir? 

EMİN BEY (Bursa) — İşte bu konferansta. Söz 
sırası bana geldiği zaman arz ederim. 

SIRRI BEY (İzmit) — Çok korkuyorum, tarih te
kerrürden ibaret olmasın, çok korkuyorum, tarih te
kerrür etmesin... Yani bu söz Rıza Paşanın o vakit
ki sözüne göre akan bu kadar kanlarımızın yazmasını 
istediğimiz beraati istiklâlimiz eğri büğrü yazılarla ya
zılmasın. Bunu söylemek istiyorum. Harp sahnesinde 
gösterdiğimiz muvaffakiyetler kadar erbabı tefekkürü
müz, bizi necata doğru yürütmeyi deruhte eden reh
berlerimiz yeşil masa üzerinde muvaffakiyet göster
sin. Son sözüm, biz - biz demiyeyim - ben hükümete 
kendi namıma, şimdiki halde kelimei vahide söylemek 
niyetinde değilim. Onlar serbestiî mutlakla tedbirleri
ni ittihaz etsinler. Çünkü Lozan konferansı'yle baş
layan faaliyetlerini yine kendileri bitirmeleri lâzım
dır. Serbestiî mutlakla ittihazı hareket etsinler. Biz
den aleni celselerde bipâyan müzaheret, nihayetsiz, 
itimat, hatta hataları varsa - bilmiyorum hataları var 
mı? - varsa onları da savabı muhik gösterecek ka
dar fartı itimat... Benim yapabileceğim şey budur. An
cak neticeyi kendilerinden nasıl kelimelerle soracağı
mı kendileri düşünsünler. (Sağdan - Bravo sadaları, 
alkışlar) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) (Si
vas) — Müsaade buyurursanız heyeti âliyenize vazi
fem icabatından bir noktayı arz ve izah edeyim. Bir 
kere daha arz ve izah etmiş olmak için derakap kür
süye gelmek lüzumunu hissettim. lstima buyurmaz-
sanız hep arkadaşlarım söylesin. Ondan sonra ben 
söylerim. 

Sırrı Beyefendi buraya teşrif ettikleri zaman gayet 
kısa Söyleyeceğim dediği halde satranç bile oynadı. 
Arzetmek istediğim; hadisat bundan sonra seri cere
yan ediyor. Biz her arkadaşımızın esas mütaiâatını 
bilmek mecburiyetindeyiz. Her arkadaşımızın o hakkı 
bahirdir. Eğer arkadaşlarımız bu tarzda, kıymettar ol
makla beraber, zamanın istiap edemiyeceği, yani ma
ruzatım elde mevcut zamanın istiap edemeyeceği bir 
tarzda söyleyecek olurlarsa neticeyi müşkülâtla alabile
ceğim endişesi vardır. 
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Müsaade buyurunuz, Sırrı Bey arkadaşımız çok 
kıymetli mütalâası arasında bir çok esaslı noktalara 
temas etmişlerdir. O esas noktalar hakkında maruzat
ta bulunursam kısaca, diğer arkadaşlarım kani olur
lar, müzakere ederiz, arzusu benderıizce bu müzake
reyi umumî bir surette en kısa bir zamanda, amelî 
bir surette bir neticeye iktiran ettirmektir. Bunun için 
Şükrü Beyefendi bu cesareti kendimde buldum. Reis 
Paşa Hazretleri müsaade ederlerse maruzatıma devam 
ederim. 

Sırrı Beyefendinin Mudanya mukavelenamesi hak
kında haklı sualleri olduğu ve bu suallerin benim o 
Vekil Rauf a sormak suretiyle zahir olmak lâzım gel
diğini ifade buyurdular. Fakat o Vekil, o Mebusun 
cevabını da kabul etmeleri lâzımdır. Yine o noktada 
tenkit ve tenbihe edille arzu ettim. Vaziyeti iğlâk 
ettim. Şimdi söylemeyi muvafık görmem, diye me
bus olduğu halde, kendileri mebus iken mesul ol
dukları halde, gerek millete katiyen biie ifade etme
dikleri bahir iken, onu bile ifade etmekten tehaşi edi
yorlar. Beni mazur görürler, ki hükümet ve milletin 
istikbali noktai nazarından bazı evzaı ziyaiyeyi arzda 
mazeret dermeyan edersem kabul buyururlar. 

İttihaz edilen harekât mahalline masruf değildir, 
dediler. Murahhaslarımızın yeşil masa baştndaki ha
rekâtları civanmerdane ve kahremananedir. Fakat ma
sa işi değildir, dediler ve tatlı sözler dinlediler, dedi
ler. Öyle değildir. Efendiler, murahhaslarımızın ha
rekâtı bendenizce tamamiyle hükümetinizce amali mil-
liyeyi arzu ettiğiniz daire dahilinde müdafaa ettiler 
ve buna mukabil iltifat dinlememişlerdir. En ağır söz
lere mukabele etmeye mecbur kalmışlardır. Tatlı söz
ler dinlememişlerdir. Sırrı Bey arkadaşın-.iz satranç 
oyunu ile mukabele ettiler. Cahilim' bu hususta mü
talâa yürütemem. (Handeler) Sırrı Bey arkadaşımı
zın hakikaten gerek bendelerini ve gerek Meclisi Âli
nizi tenvir buyuracakları gayet hassas ve mühim bir 
nokta vardır. Eğer onu tasrih buyururlarsa kendile
rine ebedî minnettarım dediler. İfadesini aynen z ah
dettim. Buyurdular ki bir Rus heyeti vardır konfe
ransta, biz hiç bir şey yapmadan kimseye el verme
dik; karışmadık, bize böyle ahval karşısında dostla
rımız bulunsun. Nitekim bir Rus heyeti vardır. Kon
feransta katiyen biliyorum, ki o arada biz Ruslarla 
tevhidi nazar ederek çalışmadık ve bu suretle bir dost 
kazanamadık. Sırrı Bey arkadaşımıza şimdi rica edi
yorum, bunu katiyen bilebilmek için tarafeynden bi
rinin noktai nazarı olmasıdır. Bizim noktai nazarımız 
diye telâkki buyururlarsa, acaba böyle bir şey var 
da bizim dairemizden intişar mı etmiştir? Çok endişe 

ediyorum, bunu bilmek istiyorum. Yok mukabil ta
raftan yalnız Ruslardan kendilerine böyle bir serzeniş
te, şikâyette bulundularsa onu da bilmiyorum. 

SİRRİ BEY (İzmit) — Onu da bilmek isterim. 
(Anlayalım sadaları) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şimdilik 
efendiler mucibi endişe bir şey yoktur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — O da bolşeviktir. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Salih Efen

di, ben vaziyeti arz ediyorum hiç bir Türk'e, hiç bir 
dindaşıma, hiç bir arkadaşıma, -hiç bir mületdaşımu 
ima tarikiyle tariz etmek ahlâkım değildir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Ben Muhammetm 
ümmeti olduğum için içimde bir şey saklayamam. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler. 
Ruslarla, bundan evvel aleni celsede arz ettiğim gibi. 
Moskova muahedatının icabatına ve bu muahede 
ile riayete mecbur olduğumuz nıkat fartı riayetle mü
kellef bir hükümetiniz olmak itibariyle kabul ediniz. 
Biz Rus dostluğuna çok büyük kıymet verdik ve bu 
dostluğun kıymetini Rus hükümetinin. Rus milletinin 
verdiğine kani olarak, bugün de o kanaatimizi ihlal 
edecek ve Sırrı Beyin dediği gibi o dostluklarını biz
den çekip götürecek bir hale Hariciye Vekiliniz ola
rak vakıf değilim. Konferansta murahhaslarımız her 
zaman, her an, en samimi temasta, müdavelei efkâr 
etmektedirler. Bu hiy bir zaman demek değildir, ki 
her iki taraf arzusunu diğerine kabul ettirmiş olabil
sin. Esasen bu müzakere değildir. Böyle her noktai 
nazarı herkes diğerine kabul ettirebilmek için ya ta
hakküm etmelidir, yahut onun âmiri mutlakı olmalı
dır. Halbuki iki memleketin müstakil memurları mü
tekabil kemali dostane ve dürüst? ile nokati nazar teati 
ediyorlar. İtilaf ediyorlar münazara ediyorlar. Tekrar 
temin ediyorum ki; Hükümetin. Meclisin murahhasla
rınızın kıymet verdiğimiz Rus dostlarımızın, tekrar 
ediyorum, Rus murahhaslarının Sırrı Beyin ifade bu
yurdukları tarzda iğbirar ve bizden ayrılacak bir şe
kilde muamele ettikleri yoktur. 

Sırrı Bey buyurdular ki; Mudanya mukavelesiyle 
merbut bulunduğumuz vaziyeti şimdi bozmak doğru 
mudur? Sırrı Bey ben soruyorum, onun için kürsüi 
millete geldim. Hariciye Vekâleti Vekili sıfatiyle, İcra 
Vekilleri Reisi sıfatiyle noktai nazarımızı söyledikten 
sonra size hitap ediyoruz doğru mudur? Cevabını siz 
veriniz. Vaziyet budur. Arkadaşlar bu noktai nazar
dan gece yarısına kadar oturmak lâzım gelirse, otu
ralım ve bunun hulâsasını ameli bir surette verelim. 

SIRRI BEY (izmit) — Bir noktayı izah vaziyetin-
I deyim Paşa Hazretleri; Katiyen biliyorum» cümle-
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sine verdiği kuvvetle burada mütalâatını beyan buyur
muşken ibham, iyham arzusunda değilim buyurma
larını bendeniz Rauf Beyefendiye münasip görmüyo
rum, sözleri meşhuttur; «lâtakrabüssalâte-» gibi kaldı. 
Ayetin aşağısını okumadılar. Evet o fıkra var, amma 
aşağısını okumadılar. Aşağıki fıkra ile mana tamam 
olacak. Cümlenin fıkrai ulaşım okuyarak ifade etmek, 
manasını başka şekilde göstermek muvafık değildir. 
Matbuat bunu tamamen gösteriyor. Gazeteleri oku
yanlar bundan bu manayı alıyorlar. Benim hatta bu
rada okuduğum bu kanaati vermektedir. Binaenaleyh 
ya daha evvel, yâ bizden çıkmıştır, veyahut Ruslar ta 
rafından söylenmiştir sözü, müsaade buyurunuz ben-
denizce de ayni kuvvetle bimanadır. Efendiler, bu be
nim sözümü taklil için efkârı umumiyeye karşı ser
pilmiştir. 

SALÎH EFENDİ (Erzurum) — Kültür. 

SIRRI BEY (Devamla) — Serpilmiş bir avuç kum
dur. Onun için bu hususta... 

HÜSEYİN R A U F BEY (Heyeti Vekile Reisi ve 
Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Bir sual soraca
ğım. Neticeyi alacağım zannediyorum. 

SIRRI BEY (Devamla) — İstanbul matbuatını 
okuyanlar orada Rus dostlarımızla yürüdüğümüze ka
il iseler, bütün kuvvetimle istifayı kusur ederim ve 
hatamı itiraf ederim, ki İstanbul matbuatını okuyan 
arkadaşlarımız kail olurlarsa ve benimle Vekil Beye
fendi de hükmederlerse mesele böyledir. 

Zatı âliniz matbuattan bahsetmekle beraber, kati
yen biliyorum demek için gazete havadisini kâfi görü
yor musunuz? 

SIRRI BEY (İzmit) — Evet efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — O halde 
bendeniz mazurum. 

SIRRI BEY (İzmit) — Eğer siz benim bu sözümü 
gazeteden gayri başka bir menbadan aldığıma kani ise
niz ve bunu da ortaya koymazsanız Rauf Bey sizi 
Hamidiye süvarisi addetmem. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
sarih olarak maruzatımı tekrar edeyim. Diyorum ki; 
Sırrı Bey, katiyen biliyorum demekle, bir men.baı 
mevsukdan malumatı kabız olması lâzım gelir. Ben
deniz katiyetin böyle anlıyorum. Gazete malumatı leh 
ve aleyhde hiç bir mesuliyete tabi olmayarak yazmış 
ve bizi orada kalabildi diye hükümeti itham edebil
mek insafsızlık olursa Sırrı Bey tarafından olması lâ
zım gelir. İşte bendeniz bunu ifade ederek, sarih ola
rak dedim, ki kati malumatı ya bizim menbaımızdan 
veyahut diğer menabrden almak lâzımdır. Bunda itham 

yoktur, sarihtir. Biz Türkiye Hükümeti, mukabil ta
raf Rusya Hükümetidir. Onun için tekrara lüzum 
görüyorum, ki kül atmak, toz atmak heyeti â'liyenizi 
şöyle böyle tariki müstakimden çevirmeye ihtiyacım 
yoktur. Gayet açık arz ediyorum. Bildiğiniz kati 
malumat varsa bizden mi? Endişe etmeyeyim, dedim. 
Çünkü bizden başka birisi söylemişse ifade buyur
sunlar, karşı taraf olan zevatlar istirham ederim söy
lesinler, nereden ifham çıktı. Hamidiye kumandanlı
ğına yakışmayacak ne var? (Gürültüler) Vaziyet bu 
kadar sarihtir efendiler. Onun için endişe etmeyelim. 
İstanbul matbuatını okuyanlar, bizim Rus dostları
mızla hem ahenk gitmediğimize kail olurlar. Tekrar 
ediyorum, Sırrı Bey arkadaşım hemahenk bir kişi. 
Birine teklif ettiği şeraiti bilâkayt kabul ederse bile, 
yine ahenk olmaz. Tarafeyn noktai nazarlarını mer
but bulundukları muahedat ile telif etmekle hem 
ahenk olabilir. Bizim tarafımızdan her türlü teminatı 
vererek diyorum, ki gayrine hiç bir hareket vaki ol 
mamıştır. Belki heyeti âliyen'ize bir şey arz edeceğim, 
ki teferruatına girmekte faide yoktur, mazarrat var
dır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Mebuslar 
siyasî şeylerde bir sual soramazlar mı? Mebuslar tak
yit kabul etmez. Bolşevîklerle İngiliz arasında... 

REİS — Anlaşıldı sualiniz. 
Efendim, bir takrir var, zannediyorum ki müza

kerenin cereyanının şu şekilde olmasını istiyor. Bu 
müzakere esnasında bitta'bi maliyemiz ve askeriyemi
zin de tespiti lâzımdır, iyice bilmekliğimize ihtiyaç 
vardır. Onun için Müdafaai Milliye Vekilimizi de 
dinleyelim. Bu hususu kabul buyurur musunuz? (Hay, 
hay sesleri) Söz Maliye Vekilinindir. 

KÂZIM PAŞA (Müdafaai Milliye Vekili) (Karesi) 
— Efendim, ordumuzun taarruzdan evvelki kuvvet ve 
kudreti ne ise, bugün ondan geri değildir. Bilâkis 
ondan daha kuvvetli ve daha sağlamdır. Yunandan 
iğtinam eylemiş olduğumuz malzeme ile ordunun ta
arruzdan evvelki kuvvetini tezyit ve takviye etmişiz
dir. Ateş kuvveti, silah kuvveti tenakus etmemiş, bel
ki tezayüt etmiştir. Ordunun hareket kabiliyeti de 
aynı veçhile taarruzdan evvelkinden daha iyidir. Bunu 
kemali emniyetle arz ediyorum. Yani ordu kıymetten 
hiç bir şey kaybetmemiştir. Bu ciheti arz ettikten 
sonra... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
İaşesi, vesairesi de iyidir. 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — İaşe vesaire cihet
leri evvelkinden geri değildir. 
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HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Menba var. 
KÂZIM PAŞA (Devamla) — Menabiimiz var ve 

bu menabi kâfi gelmektedir. Bu cihet malum olduk
tan sonra ordumuz ne yapabilir gibi bir sual varit 
oldukda, buna vereceğimiz cevap tabiî katî olamaz. 
Çünkü malumdur ki harekâtı harbiye planlan, her 
türlü ihtimalat nazarı dikkate alınarak ve bu ihtimal
lerin her birisine karşı ne suretle hareket edileceği 
tespit edilir bir şekilde. Meselâ Yunanlılarla Trakya' 
da muhardbe edersek şu suretle, Anadolu'da muhare
be edersek şu suretle, Musul üzerinde muharebe eder
sek şu suretle, yalnız İngilizlerle veyahut iki devlet
le muharebe edilirse şu suretle hareket olunu'' diye 
Erkânı Harbiyei Umumiyece muharebe planları ha
zırlanır. Bunlar hazırlanmıştır şöyle, böyle... (Paşam 
kâfi sesleri), (Kâfi değildir sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Anlaşılmadı, takririm okunmadığı için maksadım an
laşılmadı. Okunsa idi daha iyi anlaşılırdı. Bendenizin 
anlamak istediğim yalnız bugün harbi bir zaruret ha
line getirmemek içindir. Devletlerle yapmış olduğumuz 
Mudanya mukavelesi mucibince devletlerin hepsi ile 
hali harbe geçmek lüzumu hâsıl olur. Bu itibarla 
ordumuz bu şekilde bu vaziyetler nazarı dikkate alı
narak ihzar edilmiş midir? 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Edilmiştir. 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — İstihzaratımızda 
her türlü ihtimalat nazarı dikkate alınmıştır. Nasıl 
muharebe edeceğimizi de arz ettim, her ihtimale göre 
yapılmıştır. Vaziyet yani inkıtaı müzakere ha'iinde ka
lır yahut talikatta kalır... 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Fakat bu şekil
de kalmayıp da fiiliyata intikal ederse, binnetice ka
zanacağımız nedir? Gayip edeceğimiz nedir? Bu cihet
leri de bir parça tenvir eder misiniz? Meclisin ka
rarını da teshil etmiş olur. (Ne âlâ, ne âiâ sadaîan) 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Müsaade buyurur
sanız Salâhattin Beye cevap vereyim. Salâhattin Be
yin suali bir muharebe olursa ne kazanırız, ne gayıp 
ederiz? Muharebeyi kazandığımız takdirde her şeyi 
kazanmış oluruz. Böyledir. Fakat daha meydanda 
yokken onun hakkında mütalâa dermeyan etmek doğ
ru değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
İmanımız Türk'ün kazanacağı tarzındadır. Yalnız or
du hazırdır deyiniz. Türk'ün kazanacağı kanaatinde
yim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu karar ile 
karar verilirse ben o karar içinde değilim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Paşa Hazretleri, 
size teslim edilen bu Türk evlatları ilelebet, yüz se
ne daha bir harbi daimi yapsanız bu evlatlar sizin 
peşinizden gelecektir ve muvaffak olacağı da yüzde 
yüzdür. Fakat evlatlarımızı hidematı şakkada kullan
dınız, hidematı süfliyede kullandıktan sonra terhis 
ettiniz, süründürdünüz, çırıl çıplak bıraktınız. Bunla
rı bir daha nasıl istiyorsunuz ve nasıl isteyeceksiniz? 
Bunlar yine gelecektir, korkmayınız yüz sene harbet-
seniz yine gelecektir. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Bu, sual mi? 
SALİM EFENDİ (Erzurum).— Evet sualdir, bu

nun manasını sen anlamazsın. Ruhu söndürdünüz. 
terhis ettiniz, şimdi ne yapacaksınız? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Buyurduğunuz me-
sail arkadaşların takrirlerine tevafuk etmiyor. Bun
lar ilbas, iskân vesair meselelerdir. Bunu da müm
kün olduğu kadar yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki pa
ra iie ne almak, ne yapmak mümkünse onu yapmaya 
gayret ediyoruz. Binaenaleyh buyurduğunuz mesele 
başka şeylere taalluk ediyor. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Paşam buyurdu
nuz ki; çarık giyeceğiz, kuru ekmek yiyeceğiz, fakat 
bu işi halledeceğiz. Fakat siz otomobillerde keyfiniz
de iken. diğeri çarığı da kaybetmiştir. Bu böyledir 
bunlar zapta geçsin. 

KÂZİM PAŞA (Devamla) — Meclisi Âlinizin 
yaptığı kadroda kolorduya otomobil vardır, alay ku
mandanı araba ile gidecektir. Araba deyiniz, arabaya 
binsin. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Paşam şahsınızı 
demiyorum. Senin şahsın muhteremdir. Senin şahsın 
için söylemiyorum. Mülazımınıza arabaya binin de
yiniz, arabaya binsin, yaya yürüyünüz deyin yaya yü
rüsün. Senin şahsın muhteremdir. 

İ 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Kâfi Paşam, 

kâfi. (Gürültüler) 
| MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Lozan 
J konferansı etrafında cihana taalluk eden mesail hak-
j kında karar vereceğiz, askeri mesail başka, mali me

sail başkadır. 
j MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
j Memleketin mukadderatına karışıyoruz. (Gürültüler) 
i REİS — Salâhattin Bey, gürültü etmeyelim rica 
i ederim. 
| HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Giimüş-
! hane) — Efendim, masraf itibariyle bugün hali rulh-

ta değiliz, hali harp ile bugün arasındaki farkımız 
| yalnız fişenk sarfetmiyoruz. Anadoluyu kurtaran or-
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dunun mevcudu ne ise, bugün yine o mevcudu muha
faza «diyoruz. Yalnız aradaki fark müsademe yoktur, 
fişenk sarfedilmiyor. Bu vaziyet ne kadar devam ede
bilir? Efendiler, 1336 senesinde zannederim, teşkilâtı 
yaptığımızda on paramız yoktu. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Memlekette pa
ra vardı. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — 1337 senesi 
nihayetinde, bilhassa tam senesindeyiz, geçen se
ne tam bu zaman vaaiyeti maliye üzerine açacağımız 
müzakere on beş gün devam ettü. Bugün ne 1336 
vamyetindbyiz, ne de 1337'ııdaı nahaıyetindıeki vari
yetteyiz, Fakla* şerefli bir sulhu, mısakı miiütiyi te
min edecek bir sulhu canla, başla arzu ederiz, Ol
madığı takdirde zaten Maliye Vekiliniz ordunun iz
mir'e girdiği günden bugüne kadar dalima harbi gözü 
önüne getirerek, bufada idarei kelam etmiştir. Hat
ta teşrinievvelin iik haftasında idi, derhatır buyurur
sunuz ki, yine yüzde yirmiler hakkında 'izahat ve
rirken arz ettim, ki İzmir'e girdik, fakat sulh akde
dilmedi. Onun için bendeniz şahsım itibariyle de
ruhte ettiğüm vekâlet itibariyle daima aksi cihetini 
düşünerek ve aksi günü nazarı itibare alarak ve dü
şünerek bugüne kadar o suretle hareket etmekteyim. 
memleket bu hale ne kadar tahammül edebilir ve harp 
avdet eder mi? 

YAHYA GALİP BEY {Kırşehir) — Allah tevfik 
versin... 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Tabii bun
lar bugünün meselesi değildir, bu ordudan daha bü
yük bir ordu vücuda getirmeğe lüzum var mıdır, yok 
mudur? Bunları tabii erkânı askeriye deruhte eder. 
Fakiat mevcut olan ordunuzu daha bir müddet temin 
edebiliriz. Bu ordunun iaşesini, menabiini, vesa
itini temin eder, ki şunu da arz edeyim 1337 sene
sinde ve 1338 senesinin birindi 6 ayındaki Meclisi 
Âlinizde haklim olan zihniyet Meclisi Âlinizde yine 
hâkim olmaiüdırj, Yine tasarruf, imsak, ehemmi 
mühimrne tercih lâzımdır. Bittabi son aylarda, bi
raz açık arz edeyim, samimiyetime bağışlayın, is
rafa doğru gidiyoruz, fakat gaıtmdyeiim. Sureti ka-
tiyede sulha kavuşacağımız günıe kadar, her halde 
itair sene evvelki zihniyetimizle hareket edelim. Bi
naenaleyh bugün, arz ettiğim gibi edimiz bağlanmış, 
ümitsiz, borçlu kapuyu almış değildir, Hazamin 
fadtı rabbi, bu vaziyette değiliz. Fakat bir giriz
gâh bulur da şerefli bir sulh akdedersek elbette ha
yırlıdır. Öte tarafını takdir etmek, kararınızı ver
mek elbette size aittir 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehri) — Efendim, ben-
denfe Hariciye Vekili Rauf Beyefendinin şu makam
da verdikleri izahatı dinlediıkden sonra, Meclisi Âli 
tarafından ittihaz edilecek mukarreratın neden iba
ret olduğunun tecelli ettiğini zannediyorum, Rauf Be
yefendi buyurdularki: Lozan'da cereyan eden sulh 
müzakeratında murahhaslarımızın şimdiye kaıdar 
tesbit edebildiği meseleyi büze işte birer, birer oku
du, Maddeler işte bunlardan ibarettir. Karşımızda 
bizimle müzaikere eden devletler şu noktada ısrar 
ediyorlar, sebat ediyorlar. Bu ısrarları gerek perde 
altında ve gerekse siyaset çevirmek suretiyle olsun, 
bugün tamamüe tecelli etmiş, anlaşılmıştır. Bize 
kanaatlerini anlatmaları münasebetile verecekleri 
cevabı da okudular. Bendeniz kendi nefsime düşü
nüyorum, ki Meclisi Âli bidayeten 23 Nisan 1336 
da toplandığı vakit ne gibi maksatla ve ne 
gibi emelle toplanmış ise, bugün dahi o 
maksatdan katiyen vaz geçmemiştir, feragat 
etmorrüîştir, o noktada sabittir. Bu Meclis mi-
sakı milli hududundan katiyen fedakârlık etmiyece-
ğine nefsim itibariyle kanaatim vardır. Efendiler, bu 
kürsüde bu sakafın altında toplanan arkadaşlarımız 
Cenabı Hakka yemin ederek istthlası vatan uğrundan 
başka bir gaye takip etmediğini de tekit etmiştir. 
Binaenaleyh bu suretle yemin eden Meclis bir vazi
yeti mahsusa karşısında değildir, ki vaziyeti tebdil 
edebilsin. Meclis kendisine karşı olan kuvvet ve 
kudreti itibariyle fikrimi izhar etmiştir. Biz misakı 
milliden vaz geçmiyeceğiz, diyorlar. Hükümet bu 
kuvvetini, bu kudretini izhar edip dururken evvel
ce şöyle oldu idi, böyle olması lâzımdı gibi sözle
re lüzum yoktur. Misakı milliden vaz geçecek mi
yiz, geçmiyecek miyiz? (Geçmiyeceğiz sesleri) Mi-
sakı milliden vaz geçmedikçe hükümetin verdiği ce
vap doğrudur. Tasvip edeceğiz, yürüyeceğiz, Al
lah'ın inayetiyle kazanacağız. Ancak hükümetten rica 
ederim, ki bu kararı bizden aldıkdan sonra tekrar 
bu karardan bizi nükûl ettirmesin, nükûl ettirecek 
bir vaziyette gelmesin, kendilerinden rica ederim. 
Talii harp islâmlarla müslümanlarla, bizimle bera
berdir, Aksi olmamıştır. İnşaallah bundan sonra 
da, Allah'ın inayetiyle, aksi olmayacaktır. Ken
dilerinden temenni ederim, ki buradan biraz vaz geç
mek lâzımdır diye bizden bir karar istemesinler. Al
lah muinleri olsun, 

YUSUF BEY (Denizli) — Yüz kere bu mesele 
tesbit edilmiştir. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Efendiler, bu hu-
susda söytiyeoeğim sözleri bendenizden evvel arka-
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daşım Müfiiit Efendi tamamen söyledi. (Öyle ise kâfi 
sesleri) Müflit Efendi Hazretleri kamilen söylemişler-
dar. Yani talep ed'ilen, i siten il en şey, bdz bir şey 
çizmıişizdiir, o da miisaıkı milidir. O misakı miIMye hiç 
bir şeyimiz olmadığı hakte çizmıi sizdir ve o misakı mil
liye gayet sahip ve sadıkız. Lozan konferansında 
sözlerimizi, dediklerinVizi murainhaslainmızın orada 
dermeyan ettikleri sözleri diğer murahhaslar dinle
memiş yahut dalavere yapmış, yahut hile yapmış, 
yahut hud'a yapmış, bizi aildiatmış bu mevzuubahis 
değildir. Büz yalnız heyeti murahh asamızdan bir 
şey istöiyorduk. Bemiim de arzum böyle idi, ki heye
ti murahhasaimız o kadar inceden inceye bunlar ile 
tetkıikata, tahkikata bilmem ne dile uğraşmağa lüzum 
yoktu. Efendiler, biz zaten Büyük Mffiet Meclisi 
hükümetinden alacağımız vesikayı almışız ve vesi
kamız bundan ibarettir. O da misakı millidir. Başka 
o kadar tetklilklata ve tahkikata lüzum ve mahal yok
tur, diyeceklerdi. Fakat bunu demediler. Artık bun
larla görüşmek. efendiler, bilirsünliz kii süngünün ka
zandığını sulh masası kazanamaz ve kazanmamıştır. 
(Bravo sesleri) Yalnız cihan bizi sulh akdinden müs-
tenip addetmemek için, yani cihan sulhu taraftarlı
ğımızı göstermek için oraya gitmiştik. Fakat bence 
de yine bizim muzaffedyetimizi tesit edecek şey 
süngüdür. Başka nokta yoiktur. Fakat âlemin ria
yet ettiği usulü diplomatiğe ve usulü siyasiiyeye biz 
de riayet edeceğiz. Tabii görülüyor ki onlar bizden 
ne istiyorlar? Yani bugün birtakım şeyler istiyorlar 
.ki; bu istiklâlimizi bile ifna ediyor. Mevcudiyeti
mizi bile ihlâl edüyor. Bugün onlara 'istediklerini ve
riniz, yine razı olmayacaklardır. 

İkinci bir şey daha 'isteyeceklerdir. Çürukü onlar 
bir şeye razı olmazlar. Yalnız Türkiye'nin zevaline 
razıdırlar. Yani verilecek şeyler onların gözlerini 
doldurmaz. Bunun içfin verilecek cevapların gayet 
ciddi ve gayet kati olması ve yüksekden verilmesi 
lâzımdır. Heyeti Vekilemizi tebrik ederim. Gayet 
güzel karar vermıişler. Hepimiz bu kanaatteyiz, hiç 
bir vakit dönmeyiz. Hangi Heyeti Vekiledir ki; son
radan bize gelecek ve diyecek ki: Efendiler biz mi
sakı millinin şu noktasından vaz geçeceğiz? Öyle 
Heyeti Vekile yoktur. Öyle Heyeti Vekilenin ilk ev-
vtl biz ipini boynuna koyacağız. Hangi Heyeti Mu
rahhasadır ki buraya gelüp biz misakı milliden şunu 
feda ediyoruz diyebilecek? Öyle heyetli murahhasa 
bizden kurşun yiyecektir. Başka kimse yoktur. Var 
olsun Heyeti Celileniz, daim olsun Heyeti Celile. 
Hali inikadda iken hiç bir tezat yoktur. Şunu da 
arz edeyim ki; ben misakı milliye de razı olmuyo

rum. Daha çok şeyler alacağız. Misakı rniM benim 
gözüme az görünüyor. O fedakâr, o sebatkâr kah
raman Türkler değil, misakı milli, misakı miMnSn 
çerçevesini daha genişleteceklerdir. Daha çok yerler 
elde edeceklerdir. Başika türlü imkân yoktur. He
yeti Vekile usulü diplomasiye riayeten cevabını ver
sen. Fakat misakı maliden zerre kadar feda, etmeyiz. 
Bunu ahd ve misak etmişiz. Bunun aksine olursak 
yeminimJizi nakzetmiş oluruz. Her haldıe yemanand 
nakzedecek hiç bir sebep yoktur. Bu Meclis kahra
manlıkla haşrolmuştur. Hatta Maliye Vekaliyle Mü-
dafaaii Mdilliye Vekillerinlin buraya çıkarak ordumuz 
nasıldır, paramız nasıldır, var mıdır, yok mudur; di
ye nerede bilemem göremiyorum, kendi hesabıma 
efendiler, bunu za/it gördüm. Bizim mevcudayeıtâtmiz 
vardır. Büyük Millet Meclisi oldukça her şey vardır. 
Her şeyimiz yerindedir. Hiç bir şeyimiz noksan de
ğildir. Para da vardır, her şey vardır. Sözüm budur. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Efendim bu bur 
para meselesidir. Para varsa bu iş olur. Bu mfiıHet. 
arzettiğim gibi, bunu bir asır daha devam ettirir. Bu 
İngilizlerii berbad eder. Her şeylerini tahrip eder. 
Yalnız yeter ki ve Maliye VekMi Bey temin etsin ki, 
paramız vardır, vardır vardır. 

BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, bendenizden 
evvel kürsüye çıkan Erzurum Mebusu Muhteremi Sa
lih Efendi hocamız vaktiyle Napolyon'un dediği gi
bi (Üç defa) - para lâzımdır buyurdular. Vakıa bu as
rın muharebelerinde en mühim unsur paradır. Fakat 
para yalnız bir harbin mu'vaffakiyetiyle tetevvücüne 
kâfi bir âmil yegâne, bir unsuru yegâne değildir. 
Efendiler, Yunanlılar İzmir'i istila edip garbi Anado
lu'da bir çok memleketlerimizi zulümlerle, şenaatler
le çiğnemeğe başladığı zaman, milleti ayaklandıran 
unsur ve âmil para değildi. İman idi. O vakit meydan
da en Büyük Millet Meclisi, ne hükümet ve de diğer 
erkân mevcut idi. Yalnız bir halk kuvveti ve o halk-
daki iman idi ki müdafaada hâkim olmuş, müdafaa
ya en mühim âmil olmuştur. Büyük Millet Meclisi ve 
onun hükümeti teşekkül ettikten sonra, biliyorsunuz 
ki, vaziyeti maliyemiz pek elim idi. Bu elim vaziyet 
karşısında bu milleti en büyük zafere isal eden şey 
yine bu milletin kalbindeki kuvvet, iman olmuştur. 
Efendiler Fransa itilafnamesi hakkında bu kürsüden 
söylediğim sözleri belki rüfeka unutmamışlardır. Be
nim o vakit hissiyatıma mağlup olduğumu zanneden
ler, hatta ayak patırtıları yapanlar bulundu. Efendiler; 
o vakit diyordumki : Fransızlara karşı en ufak fe
dakârlıkta bulunacak olursa, yarın bu bizim için fe
na bir numune olacak. Bir çok çingene milletler biz-
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den bir şey koparmağa çalışacaklardır. Sinirlerimize 
hâkim olalım. Ne kadar hâkim olursak m nicede o ka
dar kârlı çıkacağız. Bizim istiklâlimize ı iokunan ve 
bunu teklif eden Franklen Buyyon'u Anka u-a'dan ko-
ğunuz, Korkmayımz, bunlar yine kapımıza müracaat 
edeceklerdir ve fakat bu defa daha mu vafık bir 
tarzda muvafakat edeceklerdir, demiştim. 1 Efendiler, 
ümit ediyordum ki hadisat beni tekzip etsir, '• Fakat 
tekzip etmedi, teyit etti. Efendiler, Ankara ve Anka-
ra'daki Büyük Millet Meclisi muharebenin en k ızışmış 
ve en tehlikeli bir anında yaşarken, en tehlikı -li o 
zamanlarında kara günler yaşarken, harbin zı ıferle 
neticeleneceğine ait imanımızdan, hiç birimiz bir zer
resini bile kaybetmedik- Zafere kani idik. Fakat bu
rada hissiyatımı açık olarak söylemek istiyorum. . Za
feri azimi istihsal ettikten sonra benim ümidim biı az 

kırılmağa başlamıştır. Sebebi ise, harici ve dahi li 
bazı mülâhazat idi. Efendiler; bütün tarihimize bakı -
yorum biz, silâhımızla temin ettiğimiz galibiyeti çok 
zaman kalemimizle, siyasetimizle kaybetmişizdir. Bu 
sefer de öyle olmasın, diyorum. Allaha şükürler ol
sun ki- bazı mesail müstesna olmak üzere- bir çok ı 
meselelerde heyeti murahhasamız sinirlerine hâkim ol- I 
du, Korkduğumuz başımıza gelmedi. Bu hadise, ben- I 
ce tarihimizin en mühim ve en şerefli hadiselerinden- I 
dir. Efendiler; müttefiklerin, bilhassa bunlar meya- I 
nında dostumuz Fransızların gösterdikleri haleti ru- I 
hiyeyi tetkik ediniz; bunlar bizim zaferimizin mana- I 
sini, bizim davamızın azametini henüz anlamamıştır. I 
Demek bu mesele henüz bitmemiştir. Meseleyi ken- I 
dilerine adam akıllı anlatmaklığımız lâzımdır. Düş- / 
inanlarımızın, murahhaslarımızın, hatta şahıslarına va- ' 
rıncaya kadar tecavüzarı, hakaretleri, millet namına I 
izzeti milliye namına tahammül ©lunacak bir mesele I 
değildi. Gerek murahhaslarımızın, gerek Heyeti Vekile- I 
nin gösterdiği necip ve vakur vaziyeti ben kendi he
sabıma tebcil ediyorum. Yaşamak isteyen milletlere, I 
hakkı hayat Allanın inayetiyle, elbette ve elbette mu
kadderdir. Efendiler; ne Erkânı Harbiyeye mensubu, I 
ne de askerim. Fakat Rauf Beyefendinin iki defa vu- I 
kubulan beyanatından anladığıma göre, düşmanlarımız; I 
Türkiye'ye karşı mühim, hayati ve fiili tecavüzata I 
bugün muktedir değildirler. Efendiler; benim kanaatim- I 
ce müttefiklerin istediklerim tamamen verirsek, sinir- I 
lerimizi gevşetirsek, ordunun atâletine sebebiyet verir- I 
sek, akıbet inkita akibetinden daha elim olacaktır. I 
Efendiler; zaferi azimimizi doğuran son muharebe; I 
garbin dümdarı ile; şarkın pişdarı arasında vaki ol- I 
muştur, 1 

Bugün Avrupa hayatı içtimaiyesi, benim görüşü
me nazaran, mühim anlar içerisindedir. Harbi umumi 

* 
ile, içtimai bir çok hadisat ile zedelenen Avrupa'nın 
son'muharebede çıkarabildiği dûmdar kuvvetlerini 
Türkler, Allah'ın inayetiyle, Anadolu topraklarından 
defetmiştir. Avrupa - Rauf Beyefendinin tahmin bu
yurdukları veçhile - ihtimal bir abluka hareketi ya
pabilir. Fakat efendiler; abluka, manayı hakikisini 
bu millet artık anlamıştır. 

Efendiler, demin dahili düşünceden bahsetmiştim. 
Bence, en mühim, en hayati mesele budur. Aca<ba Ra
uf Beyefendinin bahsettikleri milli vahdeti idame ede
bilmek, tarsin eddbilmek için ne yapmak lâzımdır? 
Bu, yalnız istiklâl Mahkemesiyle, şeraiti hazırai ida-
riyemizle kabili husul müdür? Benim kanaatimce 
değildir. Efendiler, öteden beri bir çok vesilelerle 
arz ve tekrar ettiğim veçhile dahili idarede halka kar
şı daha pederane, daha müşfikâne bir hattı hareket 
takip etmemiz lâzımdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Nasıl olmadı? 
BASRÎ BEY (Devamla) — Bu milletin, niçin, ne 

gibi irsî, ananevi hislerle muharebe ettiğini düşüne
rek bu irsiyet ve anane mefkurelerinin inkişafına olan
ca kuvvetimizle çalışmak lâzımdır. Vahdeti milliyeyi 
sarsabilecek az çok müteessir edebilecek bütün ifrat-

1 arı, bütün çılgınlıkları kökünden kazıp atmak üzeri-
n ıize en mühim vazifedir. Efendiler, Misakı Milliden 
te hsediyorum. Ben Fransız İtilâf namesinin müzake-
res i zamanında söylemiştim ve en çok ayak patırtıla
rını mucip olan bu söz olmuştur. Şimdi tekrar edi-
yoru m; ben Misakı Milliyi tanımıyorum. Elimizde 
hiç l *ir şey mevcut olmadığı bir zamanlarda kabul 
ettiğin ıiz Misakı Milli çerçevesi efendiler, zaferi azi
mi ten ıin ve istihsal ettikten sonra, pek dar bir çerçe.-
ve olıru JŞtur. Bu çerçeveyi artık tevsi etmeliyiz. Tev
si ettiğir Niz surette müşterek düşmanlarımıza karşı ay
nı hissi \ rntikamı hesliyen insanlar da, bizim düşman
larımızla mücadeleye girişecek, bu suretle davamızın 
istihsali si ihulet kazanacak. O vakit efendiler, dava
mız; daha muazzam, daha şâmil, daha müthiş bir da
va haline g elecektir. Çerçeve ve gaye ne kadar vasi 
olursa, istihi al edilecek muvaffakiyet o nispette bü
yük olur. 

ŞÜKRÜ B EY (Bolu) — Öyle, amma, hayale doğ
ru gitmeyelim. 

BASRİ BE\ V (Devamla) — Bu, hayal değildir. 
Hayale doğat gı tmeyelim diyen arkadaşıma, eski za
manları hatırlatın rn. Bu hakikattir ve hakikat olacak
tır ve biz de înşal 'ah gözlerimizle o mesut günleri gö
receğiz efendiler. 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İnşallah temenni ederiz. ! 
BASRÎ BEY (Devamla) — Efendiler; Heyeti Ve-

kileye ve Lozan'da en heyecanlı dakikalar geçiren he
yeti murahhasamıza derim ki aleyküm avnullah, 
Allah muvaffakiyeti yar etsin. Canabı Hak, bu mem
leket ve bu millet hakkında hayırlısı hangisi ise bize 
onu ihsan buyursun. Ben, Heyeti Vekilenin yazdığı 
cevabı kendi kanaatime pek muvafık buluyorum. 
Kendilerinin muvaffakiyetini tekrar, tekrar Allah'tan 
temenni ederim. (Müzakere kâfi sesleri) 

ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendiler; ben
deniz pek uzun söylemek istemiyorum. Konferans 
hakkında gazetelerde intişar eden bütün tafsilatı, rü-
fekanın okuduğu gibi, bendeniz de okudum. Heyeti 
murahhasamız buradan gitmezden evvel kanaatimizi | 
söylemiştik. Misakı Milliden fedakârlık etmiyecektik. 
Azami fedakârlığı yaptık. Fakat şimdiki müzakera-
tın aldığı şekil, artık yapılacak fedakârlıklar, istikba
limize, hayatımıza taalluk edecek şekle girdi. Bundan I 
sonra muhtelif hükümetlerin bizden istediklerini ka
bul etmek; istikbalde, devletin hayatında sui tesir ya
pacak vaziyete girmiştir. Arkadaşlarımızın söyledi- | 
ği gibi, hükümetleri ya bizim metal ibimizi kabul eder
ler, sulh akdolunur veyahut inkıta olur. Bundan baş
ka çare yoktur. 

Heyeti Vekilenin yazmış olduğu nota tamamiyl* t 
muvafıktır. Binaenaleyh bendeniz tamamen tasvi p 
ediyorum. Yalnız arkadaşlarımızdan bazıları hali hf Ar-
be geçilirse, paradan bahsettiler ve tereddüt etti ier. 
Maliye Vekili burada beyanatta bulundular. Biz; r iarp 
ettiğimiz bu sene içinde Müdafaai Milliye bütçe? ;i 50 
milyon lira olmuştur. Biz, hali hazeriye avdet ed ersek, 
Müdafai Milliye bütçesini ne kadar tenkis etse K. an
cak 25 milyon liraya inecektir. Demekki bir ser ıe için
de harbin bize tahmil ettiği fedakârlık 25 mi İyon li
radan ibarettir. Efendiler; bunu da düyunu u' -numiye-
nin varidatı -temin etmiştir. Sulh akdederse- aiz bunu 
düyunu umumiyeye vereceksiniz. Avrupa'n xn kesesi
ne girecektir. Harp ederseniz memleketi kurtarmak 
için sarf edilecektir. Binaenaleyh, eğer şerf ;fü bir sulh 
akdedilmiyecek olursa, harp etmek her hai de bu mem
leket için daha hayırlı olacaktır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, biz 
bu davayı milliye başladığımız sırada yalnız istiklâli
mizi ve memleketimizi kurtarmak ic ;in başlamıştık. 
Sulh Konferansına giden murahha şiarımız Misakı 
Milliyi öne sürmüşlerdir. Bunda bir a z yanıldıklarına 
bendeniz zahibirn. Halbuki bizder ı ayrılan memle
ketlerin hepsinin hesabını bunlar/ (an sormalı idik. 

Kendi nokta: , nazarım budur. İsmet Paşa Hazretleri 
buradan gid erken tekmil salâhiyetler kendisine veril
miş ve esas,' it tespit edilmişti. Bizim için bundan vaz
geçmek im' <ân ve ihtimali yoktur. İsmet Paşa, hakkı 
meşruumu m bu zulmetin elinden istihsal için ne yap
mak lâzm ısa hepsini yapmalıdır. Yalnız bu meselenin 
bu kadar sürüncemede kalmasına sebebiyet veren ci
heti ger* .k heyeti murahhasanın refakatindeki zevat
ta ve g< ;rek bizim içimizde tamamiyle hafi bir mese
lenin \ :almasıdır. Hatta ben o dereceye kadar zahi
birn k i bize gelen şifre telgraflarını bile açmışlardır, 
bu he rifler. Nereden anlamışlardır, ki bu herifler bir 
kısm' ,mız sulh taraftarı, diğer bir kısmımız harp ta
rafta ırı. Bizim memleketimizin içerisinde tekmil halk 
sulh ( istiyor. Fakat öyle sulh ki namusu milliyi tekef
fül etsin. Yoksa onun hilafında hiç bir sulha talip 
ve ragıp değiliz. Harbi kendi istiklâlimizi muhafaza 
'Ç in yapmışız. Elimizde ufacık bir toprak kalmış, on-
c1 ıan bir karış yer vermeyiz ve vermek taraftarı değiliz. 

Biz Hak'ka ve inayeti Hak'ka sığınarak hakkımızın 
davası için çalışıyoruz. Onlar ise bir milleti mahve
decek, bir milletin hukukunu bütün, bütün ayaklar 

, altına alacak bir vaziyet iktisap ediyorlar. Şu halde 
Cenabı Hak muin ve zahirdir. Bize tevfikat verecek 

• ve onlar inşallah istedikleri belâya nail olacaklardır. 
Heyeti muhtereme reisi muhteremi, biraz oradaki 
maiyete alman efendiler, ki bizim ile ne dereceye 
kadar alakadardı bilmem, ötekinin, berikinin tavsiye
si ile alınmıştır. Burada bir komisyon teşekkül etmiş
ken, bu sulhe lâzım gelen her şey istihsal edilmişken, 
o komisyonda çalışmış olan insanları götürmediler. İs
tanbul'dan, şuradan buradan topladıkları adamları 
götürdüler. Ben ümit etmem ki tamamiyle mahremi
yeti muhafaza suretiyle muamele yapmış bulunsun-
la.'. 

Birinci rica edeceğim yazsınlar. İsmet Paşa'ya ora
daki mahremiyet son derece muhafaza edilsin ve ar
kadaşlardan rica edeceğim burada görüşülen mesele
yi, hatta kardeşimize, hayatımız dahi olsa ona tekrar 
etmiyelim. Ne suretle olursa olsun. Biraz mahremiyet 
olursa her halde kendini kurtaracaktır. Onlar arzu
muzu verecektir. Allah'ın tevfikatı bizimle beraber-
d'r, 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, söze 
başlamadan evel şimdi Yahya Galip Bey bir şey söy
lemişti, ona işaret edeceğim. Mahremiyet vicdani bir 
meseledir. Hükümet Reisi Beyefendinin burada oku
muş olduğu bir mektubu hariçten bendeniz dün işit-

j tim. Okumuş olduğu Puankare'nin telgrafını bende-
ı niz işittim. Beiki benden daha evvel işiten de olmuş-
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tur. Dün dışarıda bu havadis vardı. Yani Mösyö Puan-
kare'den mektup gelmiş diye. Kimin elinde bulunmuş 
ise onun bilmesi lâzımdır. Bu şayanı ehemmiyet de
ğildir. Burada okundu, Meclisten çıktığı zannı hâsıl 
olmasın, 

TAHSÎN BEY (îzmir) — Rauf Beyefendi bunu 
sabahleyin almış, nasıl olur? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Nereden işitti
ğimi bilmiyorum. Şayia halinde kulağıma geldi. Hat
ta bulabilseydim haber verirdim. Bu da vazifemdir. 

Efendiler; benden evvel birçok rüfekayı kiram ga
yet heyecanlı sözler söylediler ve kimseyi tahtie etmek 
benim hakkım değildir. Fakat her halde bu sözler en 
ziyade kemali emnü sükûn ile vaziyeti hakikiyeyi der
piş etmek mecburiyetindeyiz ve zannetmem ki rey ve 
karar istiyen Rauf Beyefendinin kendisinin arzu etti
ği şekilde rey ve direktif verecek şekilde bir şey ol
sun. Belki istisnai bir, iki şey olsun. Bu Rauf Beye 
yeni bir şey öğretmiş olmaz. Yalnız bendeniz vaziye
ti gördüğüm gibi, kendi anladığım şekilde vaziyeti izah 
edeceğim, o vaziyet üzerinde noktai nazarımı izah ede
ceğim. Hatası bana aittir. 

Beyefendiler: bugünkü vaziyet diyebilirim, ki düş
manın Afyon, Altuntaş vesair hattından ilerleyip Sa-, 
karya Harbine gelip vaziyeti askeri yemizdek i buhran 
nasılsa bugün de aynı vaziyetteyiz. Belki bugünkü 
vaziyetin buhranı daha şâmildir. O vaziyeti nasıl ki 
şu Meclis, zannederim ki, inkâr edemez. Meclisin 
tarihi zabıtları şahittir. İlk defa olmak üzere yegâ
ne teceddüt ve hepsi yekvücüt olmuştur ve ittihat 
temin etmiştir .Sakarya Harbini kazanmıştır. Hükü
metin arzusuna rağmen hepimiz biliyoruz ki; Kızılır
mak hattı müdafaasına çekilmek istendiği halde, 
Müdafaai Milliye Encümeninde olanlar bilirler. Hü
kümet öyle istiyordu. Fakat Heyeti Aliyeniz adım at
mayacağız demiştir ve bu sebat neticesi harbi kazan
mıştır. Binaenaleyh bu siyasi buhranengiz zamanda 
da Meclis ayni celâdeti göstersin ve aynı suretle hare
ket etsin. 

Efendiler; vaziyeti bu tarzda buhranengiz görüyo
rum. Bu vaziyetin âmili nedir? Kendi noktai naza
rımı söyliyeceğim. Bendeniz diyorum ki; demin ar
kadaşlardan birisinin söylediği veçhile bizim tarihi
mizde birçok muzafferiyeti askeriye vardır. Fakat en 
mühim muzafferiyet de budur. Çünki bu yokluk içe
risinde yapılmıştır. Dünyada muhik bulunduğu şe
rait istisna edilirse bunda büyük muzafferiyet mev
cut değildir. Çünki öyle bir muzafferiyettir ki nak
liyatı askeriye için kağnısı elinden alınmış, merkebi 

elinden alınmış, oğlu cephede harbe iştirak etmiş kar
lar içinde bendeniz kendi gözümle gördüm. Yalın ayak 
kar içerisinde sırtında cephane taşımıştır. Bu harp 
bunların fedakârlığı neticesinde kazanılmıştır. Bende-
niz isterdim biz bu muazzam zaferden azami istifa
deyi temin etmeli idik. Maatteessüf edemedik ve 
edemiyoruz. Şimdiye kadar - arkadaşımızın dediği gi
bi - asker vazifesini ifa edip iş masa başına geldiği 
zaman siyasi memurlarımız vazifesini ifa edememiş
tir. Rica ederim bundan heyeti murahhasaya hücum. 
ettiğim anlaşılmasın. Bendeniz heyeti murahhasa Re
isi - gördüğüm mütalaat itibariyle - îsmet Paşanın 
takdiri hânıyım. Fakat diğer arkadaşlarımızın çok 
falsolarını gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ecne
bi gazeteleri okuyanlar bilirler. Lütfen Deya Gazete
sini okusunlar. Vaziyeti görsünler. Ferit Beyin ne ka
dar müşkil mevkie soktuğunu görsünler ve binnetice 
bundan bizim ne derece mutazarrır olduğumuzu gör
sünler. Ferit Bey müttefiklere meydan bile okumuş
tur. Eğer meydan okumak lâzım gelseydi îsmet Paşa
nın salahiyeti daha fazla idi, ondan. Binaenaleyh he
yeti murahhasamız da projesiz bir şekilde Rauf Bey
efendinin izah ettiği şekilde olması lâzım idi. Yalnız 
îsmet Paşa vazifesini ifaya çalışmıştır. Fakat îsmet 
Paşa bir kişidir. Her şeyde ihtisası yoktur. En birin
ci misali de en pürüzlü mesele Çanakkale falan zan
nediliyordu. Halbuki bugün o mesele halledilmiştir. 
O meseleyi halledecek mütehassıslar bulunuyordu. Fa
kat diğerlerinin mütehassısları yoktur. Hal olunma-
mıştıf, 

Sonra efendiler, girmek istediğim bir nokta var
dır. Fakat derin girmek istemiyorum. Bu celsei hafi
yede söylesem bile bir faide olmayacağına kaniim. 
Yalnız işaret edeceğim bir nokta vardır. Efendiler,. 
dünyada en büyük muvaffakiyet vahdettir. înkâr et
mezsiniz iki, üç aydan beri memleketin içine bir ni
fak tohumu ekilmiştir. Efendiler, sulhu temin etmiş 
mi idik? Efendiler, Misakı Milliyi elimize almış mı 
idik? Efendiler, askerimiz terhis olunmuş mu idi? 
Efendiler; teceddüdat gayet muhik ve doğru olsa da, 
acaba zamanı mı idi? Harp zamanında İslah edil
mek ve yapılmak doğru mu idi? Bu kadarla kâfi gö
rüp geçiyorum efendiler. Binaenaleyh Rauf Beye
fendinin ifadesinden anladığım veçhile ingilizler öte
den beri diyor ki; İngilizlerin öteden beri arzu ettik
leri siyasetleri icabatından olmak üzere vakti uzat
mak ve vakit kazanmaktır. Efendiler, maalesef İngi-
lizler'e vakit kazandırdık, iki ay vakit kazandırmışa
dır. Bu benim kanaatimdir. îcabederse kanaatimi 
nereden aldığımı söylerim. Beyefendiler; İngiltere şim-
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diye kadar birçok yerlerde dayak yemiştir. Bir avuç 
Transilvanya'ya mağlup olmuştur. Fakat zamanla yi
ne kazanmıştır, ingiltere'nin, siyasete, tarihte bana 
mağlup olduğunu misal olarak hiç gösteremezsiniz. 
İngiltere'nin tarihinde. Fakat bu mucizeyi bu Türk 
milleti islamların yardımiyle meydana getirmiştir, in
giltere siyasete mağlup olmuştur. Fakat ingiltere'nin 
mağlubiyeti affederseniz söyliyeceğim, bir şeyin mağ
lup olması demektir. Yani şeref ve haysiyetinin mağ
lup olması demektir. Bizim ordumuz demin arz etti
ğim şekilde Ayşeciğin yalın ayak kar içinde kazandı
ğı zaferi maddeten dışarıya attı. Fakat manen efen
diler, onun elini ayağını bağlayan âlemi İslâmdaki te-
'heyyüçtür. Bize karşı fiili faal olamamasına sebep 
ayaklan bağlanmıştır. Zannediyorum ki îhmet Paşa 
Hazretleri gayet iyi takdir etmiştir ve beyanatlarında 
onu gördüm. Fakat buradaki nutuklarında maatte
essüf başkadırlar. Her iki nutuk da aynı günde her iki 
gazetede intişar etmiştir. Fakat rica ederim, gayet sa
mimiyetime bağışlayınız ve sevdiğime bağışlayınız. 
Şimdiye kadar çektiğimiz felaketleri düşünelim ve bu 
felaketler itibariyle hiç olmazsa bizim yapacağımız 
şu millete velevki iki senecik için olsun bir sulhu sü
kûn ve refah temin edelim. Bunu yapmadan yapılmak 
istenilen köklü, cezri esaslı tebeddülat payidar olabil
sin. Efendiler, payidar olamaz. (Katiyen sesleri) Şim
di efendiler, şu noktada söylemiş olduğum söz itiba
riyle şunu arz edeyim, ki ingilizler işi uzatmak itiba
riyle kazanabilecekleri ümidini vermekten hepimizin 
tevakki eylemesi lâzm gelir. (Ne yapalım sesleri) 
Müsaade buyurunuz. Rauf Beyefendinin huzuriyle 
söylüyorum. Gazetelere geçenleri kâfi görmüyorum. 
Şimdiye kadar Müslümanla mecusi yan yana geldiği 
vakit, eteği sürüldüğü zaman necistir diye eteğini yı
kayan Müslümanlarla birlikte aynı tasta şimdi çorba 
içiyorlar. Efendiler; böyle olduğu halde, arz ettiğim 
şefkil itibariyle, Rauf Beyefendi izah etsinler. Hint 
Müslümanları üç partiye ayrılmıştır ve müsebbibi de 
biziz efendiler. 

Şimdi bugünkü vaziyete gelince; bendeniz zanne
diyorum ki, Mudanya Mütarekesi itibariyle Rauf Be
yefendinin verdiği izahat Mudanya Mütarekesi sıra
ları itibariyle belki doğrudur. Fakat daha evvel vazi
yeti askeriyenin daha bidayeti darbeden evvel bende
niz İstanbul'da bulunuyordum. Zannediyorum İs
tanbul'a bilâ tereddüt girilmiş ve Trakya da istilâ 
olunmuş ve mesele de emri vaki halini almış idi. Evet 
Mudanya Mütarekesi aktedildiği zaman da İngilizler 
ordularını hazırlamışlardı efendiler ve bugün geçe

ceğimize bendeniz kani değilim. Belki kani olanlar 
vardır. 

Yine efendiler müspet bir şey söylemeyeceğim. He
yeti Vekile şimdiye kadar vaziyeti idare etmişlerdir. 
Kendi kanaatları dairesinde idare etmişlerdir. Bugün 
bu vaziyeti hüsnü neticeye isal etmek mecburiyeti 
vicdaniye ve vataniyesindedirler. Binaenaleyh bir ar
kadaşımızın söylediği gibi, benim ve bizim yapacağı
mız şeyler Hükümetin atacağı adımlara kemali hulûs
la müzaheret etmektir, başka yapılacak bir şey yok
tur. Gayet iyi düşünerek, ona göre hattı hareketleri
ni tayin etmeli. Onun için de bîr iki nokta söyleye
ceğini. 

Beyefendiler meselâ; Müdafaayı Milliye Vekili Pa-
??. Hazretleri buyurdular ki; Ordumuz hazırdır. Affe
dersiniz, bu celse hafi olduğu için ve Rauf Beyefendi 
de gayet mahrem olan mesaili okuduğu için ve Mec
lise emniyet edip söyledikleri için söyleyeceğim. Ya
ni askerî mesaikür diyerek söylemekliğime muhalefet 
buyurulmasın. Ordumuz hazırdır. Evet hazırdır. Ben 
de biliyorum. Ordumuzun knvvei maddiyesi de artmış
tır. Fakat bugünkü inkıtaa karşı, daha dün biliyorsu
nuz ki, Musul cephesinde asker toplanması için istik
lâl Mahkemesi intihabını yaptık. Musul cephesinde 
icabeden ihzarat yapılmış mıdır? Ani bir darbe ile 
Musul'u alabilecek miyiz? Yani Musul'da kâfi miktar 
tayyare, benzin vesaire - ki İngilizler tayyare ile orada 
iş göreceklerdir - ben zannetmiyorum ki. oraya bir 
iki tayyare gitmiş olsun. Ben bununla inkıta yap-
mıyalım harp yapmıyalım demiyorum. Rica ederim. 
belki yanlış düşünüyorum. Bu kürsüden şuradan ar
kadaşlardan birisi sormuştu Rauf Beyefendiye, Mu
danya Mütarekesinin temin ettiği vaziyetin bozulma
sı doğru mudur? Doğru değil midir, demişti. Bende
niz de aynı suali soruyorum. Mudanya Mukavelena
mesinin temin ettiği vaziyetin bozulması doğru mu
dur, değil midir? İşte ben söyleyeceğim. Kati karan 
kendileri vermeleri lâzım gelir, ya vaziyeti ben izah 
edeceğim. Mudanya Mütarekesi bozulduğu takdirde 
ilk evvel, harbe katî karar verdiğimiz halde bile, ilk 
evvel, tahassül edecek vaziyet Şarki Trakya ile İstan
bul'un Yunanlılar tarafından çiğnenmesidir. Buna 
karşı Hükümet ne düşünmüştür, ne yapacaktır? Bu 
tehlikeye karşı Hükümet tedabir ittihaz etmiş midir? 
Bunu soruyorum, 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bu ihtimalâtı he
pimiz düşünebiliriz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sizden başka 
soracağım zevat cevap verecektir. Hem düşünüyorsa
nız, söylemeniz lâzım gelir. 
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Sonra efendiler ikincisi; Maliye Vekili Beyefen
di vaziyeti maliyemiz itibariyle buyurdular ki, biz bir 
müddet daha temin ve idame edebiliriz. Bendeniz Ma
liye Vekili Beye soruyorum .Bizim hiç bir paramız 
yokken, yani Hazinede on para yokken, hiç bir teşki
latı askeriye ve mülkiyemiz yokken memlekette mev
cut para ile bugünkü mevcut olan miktarı hakkında 
kati malûmat etsinler. Malûmu âliniz, para vergi ile 
alınır, memlekette servet, istihsal olmadıktan sonra 
istediğiniz kadar vergi koyunuz. Ben bu hususta kati 
kanaata sahip olmak için Maliye Vekilini ve Müda-
faai Milliye Vekilinin bizi tenvir etmeleri lâzım ge-
îi/. 

Sonra deniliyor ki, bir arkadaşımızın buyurduğu 
gibi, harp edemiyeceklerdir. Ben dahi aynı kanaat-
tayım .Fakat bir abluka yaparlarsa, yani gümrük va
ridatını sıfıra indirirlerse vaziyetimiz ne olacaktır? 
Bunlar nazarı itibare alınmış mıdır? Binaenaleyh ben
deniz fazla söz söylemiyeceğim. Bütün ihtimalât 
nazarı dikkate alınmış ve bu ihtimalât üzerine icabe-
den tedaibir - ittihaz olunmuş ise, tabiidir ki, yolunda 
kati olarak yürüyebilir, ve eğer bizi tenvir etmezse, 
yani bu *tehlikeye karşı şu menfaatimiz vardır, şu 
menafie karşı şu mazarrat mevcuttur, demelidir. Biz 
bunda tenvir edilmezsek, bizden cevap beklemeye Hü
kümetin hakkı yoktur. Çünki ben ne vaziyeti aske
riye ve ne de vaziyeti maliyeyi layıkiyle bilirim ve ne 
de vaziyeti siyasiyeyi bilirim. Hiç biriniz de bilmezsi
niz. Bunu bilecek olan mütehassıs makamatı âliyedir. 
Onları birer muvazene, terazi yapmadıkça burada 
şöyle yapın, böyle yapın demeye salahiyetim yoktur 
ve doğru bir iş değildir. Çünki yanlış bir veçhe veri
rim. Rica ederim, bunları tenvir buyursunlar. 

dukları leh ve aleyhinde birçok sözler söylendi, yazı
lar yazıldı. Fakat bunun ne kadar tehlike olduğunu 
esir olan Müslümanlar, kendilerinin istikbali noktai 
nazarından da böyle şeylerle künhünü anlamadan, 
zamanı gelmeden mütalaa etmenin ne kadar tehlikeli 
olduğunu tamamiyle anladıklarına kemali iftiharla H e 
yeti Aliyenize arz ediyorum. Demek istiyorum ki, 
Hindistan'da bulunan Müslümanlar namına veya Hila
fet meselei aliyesi etrafında toplanan Hindu ve Müs
lümanlar namına hareket eden ve hareketlerini iti
mada istinat ettiren zevatın turuku resmiye ile bize 
ihsas ettikleri şey, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
Hükümete, Ordu Başkumandanına itimadı tam ile 
tecelli etmiştir, İtimadı tamlarını ihsas etmişlerdir. 
Arz ettiğim nıkatı vesaiki resmiyeye müsteniden arz 
ediyorum. 

Mudanya Mukavelenamesini mevzuubahis buyu
rarak dediler, ki mukavelenameyi bozalım mı, bozmı-
yalım mı? Hakikaten sorulacak bir meselei mühim-
medir. Bendeniz de sordumdu evvelce Heyeti Aliyeni
ze. Efendiler. Mudanya Mukavelenamesi nedir? Bir 
kere ruhunu kavramak lâzımdır. Mudanya Mukavele
namesi Lozan Sulh Konferansının neticesine kadar 
cari olacağı sarihtir. Şimdi bu Mudanya Mukavele
namesini bozalım mı sualine karşı mukabil bir sual 
vardır. Bozmayıp da sulh şeraiti olarak teklif ettikle
rini mi kabul edelim? (Öyle denilmedi, sesleri) Mü
saade buyurunuz efendim. Bir vaziyet tasavvur edile
bilir. O da. Mudanya Mukavelenamesi böyle olmakla 
beraber, inkıta olur da tarafeyn biri, birine karşıdan 
bakar. Melekâne bir tarzda o da olabilir. Fakat han
gi babayiğit, hangi kuvayı kehanetine istinat ederek 
böyle bir vaziyete istinat ederek, evet veya hayır diye
bilir? Bunun imkânı yoktur. Denebilir ki koparma
dan ipi anlaşıhverirse, hani sonradan anlarsa bu çü-
rüyüverirse. vaziyetimizin çürük olduğunu hissettir 
inek imkânını da nazarı dikkate almalıdır. 

İşte arkadaşlar bu mütalaat duru dıraz düşünül
dükten sonra ikinci kademesi gelir, ki Şükrü Bey her 
menbaa hakim olan Hükümettir. Vesaiti askeriye ve 
siyasiye, mülkiye elindedir. Bu evzaı tetkik ve ftem-
mül ederek, falan yerdeki ahvale karşı nasıl olur? Evet 
söylesin de ondan sonra bizden karar istesin, diyor
lar. Şükrü Bey askerlik etmiştir. Siz arkadaşlarınız
la, dört senelik mücadelei milliyenizle gazanın ne ol
duğunu, her asker anlamışsınızdır. Arkadaşlar, gaza 
tehlikelidir. Şeref ve ulviyet o tehlikeyi kabul edip ba
şarabilmektedir. Gazanın akıbeti ne demektir? 

RASİH EFENDİ — Allah bilir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Re
isi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Trabzon 
Mebusu Şükrü Bey arkadaşımız vaziyeti tahlil buyu- I 
rurken lüzumu katisine kendilerinin de kani oldukla- J 
rı vahdeti umumiyemiz noktai nazarından (İşi tem i yo- I 
ruz sesleri) bazı nıkata temas buyurdular. Bu meyan- I 
da âcizinize hitaben, kendilerinin de inkâr edemiye- I 
çekleri veçhile, Hindistan'da İslâm halkı üçe ayrıl- I 
Huştuk Bendeniz fırsat buldukça matbuatı tetkik et
tiğim gibi, tabii imkânı olan vesaiti mahsus ile hari- I 
ci noktai nazarından bu mesaili takip ediyorum. Ali I 
Şükrü Bey arkadaşımızın biraz evveliyatına taallûk I 
eden mesaili gördüklerini zannederim. Bidayette Tür- I 
kiye Büyük Millet Meclisinin kararı muhtelif kanal- I 
lardan, muhtelif yuvalardan geçerek, eşkâlini değişti
rerek hariciyeye intikal etmiştir. O devirlerde buyur- [ 
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RAUF BEY (Devamla) — Hakkımıza, kanaati
mize emin olduktan sonra kanaatimize iman ettikçe, 
nezih olarak gazaya gidebilirsiniz. Bunun icabatını 
alâkaderülimkân temin ettikten sonra, kani olursa
nız bir nispette ümitvar olarak girebilirsiniz. Neticeyi 
Frenklerin talihi harp dedikleri bizim de takdiri ilâhi 
dediğimiz kuvvei fevkalbeşere havale etmek zarure-
tindeyiz. Bendeniz vaziyeti böyle muhakeme ederim. 
Şükrü Bey buyurdularki, Musul cephesinde benzin 
var mı? Bilmem ne var mı? Mazur görsünler, ben bile 
bilmiyorum, ne var idiğini. Efendiler bu kadar mu
fassal, müdellel vesaitle mi, kazanacağımızı mı tasav
vur ediyorsunuz? Buna ihtimal veriyor musunuz? in
giliz tayyarelerine karşı beş vilâyetin varidatıyla mı, 
ki her taraf düşmanla mahsur bulunduğu bir zaman
da, - ki elan da öyledir - mukabil tertibat alacağız ve 
kazanacağız. Eğer bunu söyletmek istiyorsanız, bunun 
imkân ve ihtimali yoktur. (Kâzım Paşa başka söyle
di sesleri) Müsaade buyurun, mucize devri geçti bu
yurdular. Salahattin Bey kardeşimiz, kimse mucize 
izhar edeceğini iddia edecek kadar, kudreti ilâhiyeye 
isyan gösterecek küstahlardan değildir, 

FAÎK BEY (Cebelibereket) — Hesapsız harp et
mek nasıl olur? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tabii efen
dim, onu bendeniz Mektebi Bahriyenin ikinci sınıfın
da okudum. Müsaade buyurunuz efendim, ingiliz tay
yarelerine, ingiliz vasaiti maddiyesine, vesaiti sairesi-
ne, silâhına vesairesine karşı koyacak vesait tedarik 
ederek, harp etmek Türkiye Büyük Millet Mecisi Hü
kümetinin iktidarı dahilinde değildir. Fakat İngiliz
lerin dört seneden beri takviye ettikleri ve teçhizat 
ve tertibatiyle hakim vaziyetleriyle senelerden beri 
memaliki mustahlasamıza yerleşmiş olan bir düşmanı, 
avni inayeti Bari ile onbeş gün içinde, ümidimizin 
fevkinde az bir zamanda tart ve tenkil ettik. Bunda 
şüphesiz Canabı Hak'kın - ne tarzda telâkki ederse
niz - lütuf ve inayeti çok büyüktür, (öyledir sesleri) 
Askerlerin kahramanlığı, da öyledir. Faik Beyefendi
nin, Şükrü Beyefendinin buyurduğu gibi hesap var
dır ve hesabı gayet kolay mevzuu bahsedebiliriz. Fa
kat faide vermez. 

NECİP BEY (Mardin) — Maneviyatı kırmaktan 
başka faide vermez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Çünkü 
gayet açıktır. Düşünmeğe değmez, faide vermez. 

HULUSİ BEY (Karahisar Sahip) — Rauf Beye
fendinin ifadelerine şunu ilave edeyim ki, Reis Paşa 
Hazretleri Kütülemmare'de Tavsent esir olduğu za

man, onu muhasara eden kuvvetler 13 500'e mukabil 
2 500 tüfenk idi efendiler, işte hesap.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (DevamlaX — Başka bir 
kaç nokta sual ettiler zafotetemedim. 

Hülâsa arkadaşlar; Hükümetiniz vaziyeti muha
keme ederken ariz ve amik tetkikatını yaptığını bida
yeti maruzatımda arzetaiştim. Bu maruzatımın hü
lâsasını da Heyeti Aliyenize bir daha noktayı naza
rımız olarak arzettim, okudum. Sulh çok lâzım bir 
şeydir. Çok faideli bir şeydir. Milletimizin muhtaç 
olduğu bir nimettir ve çok müstefit olacağız, iktisa
diyatımızı inkişaf ettireceğiz ve bütün bunları yapa
cağız. Müreffeh olacağız, bunu kim istemez? Fakat 
noksan olursa tehlikelidir. Harp, ismi üzerinde tehli
kedir. İşte biz düşündüğümüzü okuduktan sonra. He
yeti Aliyenize geldik; dedikki; dört senedir vaziyeti, 
Şükrü Beyin dediği gibi, vaziyeti harbiyeyi, idare ede
cek kadar hâkim olan Büyük Millet Meclisine ve Sa
karya'yı başaran Büyük Millet Meclisine arzıhal edi
yoruz. Böyle düşünüyoruz. Siz ne karar verecekseniz, 
biz onu yapacağız. Başka yapacak bir şeyimiz yok
tur. Buyurduğunuz gibi. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekin — Karar Misa-
kı Millidir. 

YASİN REY (Gaziayıntap) — Diyorlarki Musul 
verilirse sulh olurmuş. Buna aklım ermiyor. (Kim söy
lüyor sesleri) Meseleye aklım ermiyor, anlamak isti
yorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz ede
yim. Onun için efendiler farzı muhal olarak, ben de 
insanım, ihtimal ben de insanım muhtelif eşkâl düşü
nürüm. Diyebilirim ki; Karaağacı terketsek ne ola
bilir ki? Maliyeden şu kadarını kabul , etsek ne ola
bilir ki? Hâkimi üç sene gelirsek ne olabilir ki? Bun
ların hepsi akli ve mantıki muhakemedir. Fakat biz 
bunu söyliyebilir miyiz, ki misakı milli vardır. Onun 
için fevaidi milliye mukarreratını muhakeme ettik, 
müttefi'kan bu arzettiğim şeklin nokta i nazarımız ol
duğunu heyeti aliyenize arzettik. 

Yasin Beyefendi bir sual irat ettiler. Musul hak
kında arzettiğim Karaağaç gibi rivayeti muhtelife. 
bazıları böyle derler, bazıları böyi<° derler. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Zafı iman. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Fakat efen

diler, beyannamemizde dikkat buyuruîursa, yani be
yanname olarak heyeti aliyenize arzettiğimiz ifademi
ze dikkat buyurulduysa Musul meselesi mevzuuba-
his olurken dedik, ki yağlar meselesini konuşmağa 
hazırız, sırf ticari bir meseledir. İstiklâlimizle alaka-
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dar, tabii jüt itibariyle alakadardır, müsait şerait al : 

tında uzlaşabiliriz, her zaman konuşulacak bir iştir. 
Fakat arazi meselesine gelince, toprak meselesidir te-
lalkki etmiyorum. Bendeniz, arazinin bir karış dar ve
ya geniş olması suretinde telakki etmiyorum. Efendi
ler, heyeti aîiyenize bu vesile ile şahsi kanaatimi arz 
edeceğim. Karşımızdaki muhasımlarımızın bugün ha-
rekâtiyle alakadardır. Riyasette bulunan bugün İngi
liz devletidir. Bunu kerraren isbat eden İngiliz denilen 
bir hükümet vardır. Bu hükümet İraikı da, Musulu da, 
Kürdistanı da; itiraf etmeliyiz ki, yedi asırdır, dört 
asırdır, idaremizde yaşayan halkı onlar Türkiye hal
kından çok iyi bilir. Ve Efendiler, çünkü Musul'da ya
şayan bir arkadaşımız Musul'u heryerden daha 
iyi bilir. Erzurum'da yaşan bir arkadaşımız 
Erzurum'u herkesden daha iyi bilir. Fakat kül 
olarak sistematik dedikleri usul dairesinde tev-
fik etmiş, tahlil etmiş, ilim ve Fenne mutabık 
olarak tetkik etmiyen, tahlil etmiyen ne yapabi
lir, ne yapamaz? Kitaplar üzerine tespit ederek topla
mış bir İngiliz teşkilâtına itimat buyurmanızı rica ede
rim. Şimdi hiç yokdan konferansda hayasızca Türk
lük, Kürtlük, cehalet atfeden bir adama, Kürt halkı
nın bir milyondan fazla bir nüfusunu tevdi ediniz ve 
beş sene müddetle veriniz, yani beş sene çalışmasına 
müsaade ediniz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — iki sene kâ
f i. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
endişe ederim,-ki diğer kürdüstanda kendileri için de, 
bizim için de tehlike olacağına ve bir ateş ocağı olaca
ğına ve binnelice o arazide yaşayan insanları hayat
ta cehenneme sevketmek endişesi vardır. Biraz daha 
tahlil ederseniz Tüık ve Kürt ekseriyeti azirneden ga
yeleri hissiyatları müşterek kardeşlerden mürekkeptir. 
Bunları esaslı ayırabilir ve muazzam kitleyi yegân, ye
gân imha etmek çaresini istihsal edebilir. Bu itibarla 
bu gün Musul mevzubahis olurken üzerinde tevakkuf 
edilecek en mühim noktalar bağ değildir, toprak de
ğildir. Bu tehlikenin önünü almak için sulh akdettiği
miz zaman evvelce bilvesile arzettiğim gibi, pürüzsüz 
ve uzun bir sulh akdetmeğe mazhar olmak meselesi
dir. Bendenizin Musul deyince duyduğum belki gay
ri âmelidir ve belki hissidir. (Doğru sesleri) Fakat duy
duğum budur. 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) - Emin olunuz 
vaktiyle vilâyatı sitte namını alan vilâyâtımızı yutmak 
için Musulu işgal etmek istiyor. (Müzakere kâfi ses
leri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kâfi olduğuna 
dair müteaddit takrirler vardır (Reye sesleri). Müza
kerenin kifayetini, kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Müsaade buyurursanız takrirleri okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etti. Müzakere kâfidir. Heyeti Ve-

kilece müttefikan tanzim edilen metnin kabulünün re
ye vazını teklif ederim. 28 Kânunusani 1339 

Lâzistan 
Mehmet Necati 

Riyaseti Celileye 
Müttefikin projesine karşı murahhaslarımızın vere

ceği projede Ankara itilafnamesinin veya her hangi 
bir maddesinin teyidini tazammun eder değil, bir tek
lifin bir kelimenin bile proje veya muahedeye ithal 
edilmemesi lüzumiyle Antalya ve iskenderun havalisin
deki Fransız mezaliminin madde tayiniyle protesto 
edilmesinin murahhaslarımıza iblağını arz ve teklif 
ederim. 28 Kânunusani 1339 

Gaziantep 
Yasin 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekili ve İcra Vekilleri Reisi Rauf Beye

fendinin beyanatlarından hulasaten anladığım şudur: 
1. Konferans son ve kati devreye gitmiştir. Ya 

teklif edilen şeraiti kabul ile akdi sulh etmek, veya
hut cevabı ret vererek yeni başdan harbi kabul eyle
mektir. 

2. Bendeniz şahsen Hariciye Vekili ve Heyeti Ve
kile Reisi muhteremi Rauf Beyefendiye hususatı âti-
yeyi soruyorum. Alacağım cevaba göre harbi kabul 
ediniz, veyahut son defa teklif edilen şeraitten menafi 
ve istiklâli milliyi mÜm'kün mertebe muhafaza ve temin 
edebilmek kaydiyle sulha imkân arayınız diyeceğim. 
Şöyle ki: 

3. Harbin, tekrar başladığı takdirde, Yunan Garbi 
Tra'kyadan bütün varlığı yi e ferden veyahut Balkan 
hükümetlerinden bir kısmiyle müştereken şarki Ana-
doluya yürüyeceğini ve hatta İstanbul'u işgale kadar 
çalışacaklarını, İngilizlerin donanmalariyle bütün se-
vahili ve boğazları ve tayyareleriyle İstanbul ve ordu
yu tehdit etmek istiyeceklerini, İtalyanların Antalya 
havalisine ihtimalki sar'kmtılık yapacaklarını, Fransız
ların kilikya havalisinde faaliyete geçeceklerini ve İn
gilizlerin azami kuvvetleriyle Musul havalisinde har
be cüret edeceklerini ve bunlara ilâveten de kıyıda, 
köşede asayiş şikânane harekâtın da eksik olmayaca
ğını düşünerek bütün bu mehalike karşı duracak va-
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ziyeti maddi ve manevi kuvvette bulunup bulunmadı
ğımızı soruyorum. Eğer bu vaziyette isek bu hususda 
katiyen söyliyecek sözüm yoktur. Tereddüt ederler
se şıkkı sâni hakkında icabatı düşünülmek Meclisi 
Âliye ait olduğunu arz eylerim. 28 Kânunusani 1339 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
'Muhterem Rauf Beyefendiyi dikkatle dinledim. 

Bu günkü vaziyeti siyasiyemiz; dünkü Sakarya önün
deki vaziyeti askeriyemizin tevlit ettiği buhranın ay
ni ve müşabihidir. O zamanı arkadaşlarıma hatırlat
tıktan sonra salim bir karar ittihazı için daha bilin
mesi icabeden malumat olduğuna kaniim. Bunlar da 
vaziyeti maliye ve askeriye hakkındaki malumattır. 
Nasıl, ki Sakarya önünde Meclisi Âli içinden intihap 
ettiği bir heyetle tetkik ettikden sonra, millet ve 
memleket için en nâfi ve isabetli kararı ittihaz etmiş
se bu defa da ayni suretle hareket hiç şüphesiz hayır
lı olacaktır. Binaenaleyh uzun müddet sürmesi muh
temel bir harp ve intizar devresinin hululünden evvel 
vaziyeti maliye ve askeriyemiz hakkında da vekili me
sullerinin izahat vermesini teklif ederim. 28 Kânunu
sani 1339 

Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Efendim, bunun hakkında lâzım gelen 
muamele yapıldı bunu reyinize vazetm iveceğim. 

Riyaseti Celileye 
Hükümetin vermiş olduğu cevap gayet muhjk ve 

mesele ise tamamiyie tavazzuh etmiş olduğundan hü
kümetin yazdığı cevabın kabul ve tasdikini ve müza
kerenin kifayetini teklif eyleriz. 28 Kânunusani 1339 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hükümetin teklifinin reye va-

zını arz eylerim. 28 Kânunusani. 1339 
İstanbul 
Ali Riza 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Hükümetin yazdığı cevap mu

vafıktır. Reye vazını teklif ederim. 28 Kânunusani. 
1339 

Di yarbekir 
Hacı Şükrü 

Riyaseti Celileye 
înkitaı müzakerat mesuliyeti bittabi tarih naza

rında ve âlemi beşeriyetten düveli mutelifeye ait kala

caktır. Şüphesiz ki bizler istiklâl ve hukuku meşrua-
mızın müdafaası için harp eder ve bunun temini anın
da da beşerin istirahati için sulhu ister ve yaparız. Bi
naenaleyh istiklâli tam ve misakı millimizden feda
kârlık suretile sulh tarikini takip etmek m'illet ve 
memleket için ihanet olacaktır. Harp, şerait mevcut 
ise zaruridir. Maliyeden maliye Vekili; sevkülceyşten 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi, fdarei askeriyeden 
Müdafaai Milliye Vekili mesul olmak şartiyle ve He
yeti Vekile bu mesullere iştirak etmek şartiyle keyfi
yetin Heyeti Vekilece hallile son kararların Meclise 
bildirilmelerini teklif eylerim. 28 Kânunusani. 1339 

Erzurum 
Salih' 

Riyaseti Celileye 
Şükrü Beyin İstanbul ve Şarki Trakya'ya ait 

sualine Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendi cevap 
vermediler. Bunun cevabının da itasını teklif ederiz. 

İstanbul Cebelibereket 
Necip Faik 

Ertuğrul 
Numan 

REİS — Efendiler, takrirlerin bir kısmı kararı ka
bul etmek hakkında, bir kısmı da bazı şartlar koyu-

j yorlar. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Re-

[ isi ve Hariciye Vekâleti Vekili) — Müsaade buyu-
| rulursa bu şartlan ikmal edeyim. 

j HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Müzakere
nin kifayetine karar verildi. 

REİS — Bazı şartların izahına Vekil Bey muva
fakat ediyor, kabul etmiyor musunuz? Cenup hu'dut-

I larınm alakası yoktur. İnkitadan baihis buyurdular. 
Berideniz müsaade buyurursanız Heyeti Vekilenin son 
kararı vardır. İnkitadan evvel, yani o meselenin içine 
girmiştir. Müsaade buyurursanız Öyle düşünüyorum 
bendeniz. Heyeti Vekilenin son bir kararı var, oku
muşlardır. Müsaade buyurursanız bir daha okuyalım. 
Bunu reye koyalım. (Okumaya hacet yok sadaları). 

YASİN BEY (Gaziantep) — Gayet mühim bir 
I karar ittihaz ediyoruz, nasıl hacet yoktur? Fransızlar

la akdettiğimiz Ankara itilafnamesinin yedinci mad-
| desi bu muahedeye ithalini teklif ediyorlar. Olur ki 

murahhaslarımız mukabil bir projedir böyle bir mad
deyi kabul yetmek zaruretinde bulunurlar. Takririm 
şayanı nazardır. 

MHSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Böyle bir 
mesele müzakere ile hitam bulmaz. Bir kaç defa mü-

ı zakere edilmelidir. Ben müzakerenin kifayetine râzi 
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değilim. Kâfi görülürse o kadar hata olur; her ne 
karar ittihaz edecekseniz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
maruzatımrzdaki esasatı tebdil edecek ve murahhas
larımızın bir çok nikat üzerindeki serbestilerini ta!kyit 
edecek tarzda maddeler teklif edilirse çok ağır vazi
yete düşeriz. Korkarım altınidan kalkamayız. Fakat 
dikkat buyurunuz da bir daha okunsun, bizim maruzatı
mız ondan tabiratı umumiye ile düşündüklerimiz bir çok 
şeyler kapatılmış ve temine gidilmiştir. Onun için ayrı, 
ayrı mevad üzerindeki teklifat ile kabul edilmek ve 
içinden çıkılmaz bir vaziyete gireriz. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Takririmize cevap 
verilmesini rica ederiz. 

REİS — Heyeti Vekilenin teklifini arz ettim. 
TAHSİN BEY (İzmir) — Hep emri vaki karşısın

da kalıyoruz efendim. 
REİS — Rauf Beyefendi hepsini söyledi murah

haslarımız esvap bekliyorlar. Malumu âliniz, evvel
ce de arzettiler. Müstacel bir iştir. (Gürültüler). 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendim, 
müsaade buyurunuz, maruzatta bulunayım. Tahsin 
Beyefeendi biz emri vaki yapmak istemedik ve bu
gün de kürsüdeyim. Cevap vermek, maruzatta bulun
mak ve kararınızı almak için buradayım. Değil ki 
emri vakii arz edeyim. Efendim yazdığımızı söyledik. 
Ondan sonrası siz ne emrederseniz o olur, karar sizin
dir. Bugün tehir edersiniz, beş gün de tehir edersi
niz. Bizim de vazifemiz vardır. Tehlikeyi söylemek. 
Ondan sonra karar sizindir. Ne emrederseniz o olur. 
Şarki Trakya ve İstanbul mevzubahis oluyor. Demin 
de söyledim, harp tehlikededir ve tehlikeli vaziyetler 
her noktasını yüzde yüz şöyle olacak diye bahsedile
mez. Neticeyi kazanırsak davamızı tam olarak kaza
nırız. Allah muhafaza etsin, neticeyi kazanmazsak 
yoktur meselede Beyefendi, arkadaşlardan birisi Trak-
yayı sorar, diğeri belki Ayıntabı sorar, öteki falan sa
hile asker ihraç ederse ne olacak? diye takrir verir. 
Böyle madde, madde suallere cevap vermek imkânı 
yoktur. Harp veya sulh kararı verirken bu kadar te
ferruat üzerine cevap verilmez, umumi karar verilir. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Takrir sahibiyim, 
izah edeceğim Paşam. 

REİS — Anlaşılmıştır vaziyet.. Rica ederim. Şim
di efendim, dört saattir, beş saattir müzakere yapdık. 
Daha reye koymadan evvel müzakerenin kifayetini 
sordum. 

MUSTAFA BEY (Kaıahisarı Şarki) — Reis Be
yefendi, 

REİS — Efendim, susunuz rica ederim. 
MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Ben de 

rica ederim, ki hiddet e>tmeyiniz. Sözünüzü kesmiyo
rum. Fakat hiddet buyurmağa hakkınız yoktur. 

REİS — Şimdi efendim; evvela sual ettim, ki 
müzakereyi kâfi görüyormusunuz diye. Mesele mü
him olduğu için reyi alinizi sordum. Ondan sonra 
reye köydüm. Fikri alinizi sordum. Ekseriyetle müza
kerenin kifayesini kabul buyurdunuz. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Kifayetin aleyhin
de söyliyeceğim. 

REİS — Önümdeki takrirler üç kısma ayrılıyor. 
Bir kısmı hükümetin noktai nazarını tasvip, bir kısmı 
bazı şerait, bazı suallerden bahistir. Bendeniz böyle 
görüyorum. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Efendim, söylersem 
neyi izah edeceğimi anlarsınız. Takririmiz vakit mü
sait olmadığı için mübhem yazılmıştır. Heyeti Vekile 
Reisi Beyefendinin verdiği cevapda, takririmizden 
kasdedilen manayı anlatamadığımızı ifham ediyor. 
Onun için onu izah edeceğim. Müsaade buyurun. Ben 
Trakyalıyım. Fakat hiç bir vakit Trakyayı, Trakyaya 
ait menafii müdafaa etmek için, memleketin eczay 
sairesinden, aksamı sairesinden fedakarlık yapmağı is 
tiyecek bir adam değilim. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Ayrısı, gay 
rısı var mı? 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Elbette var efen 
dim. Müzakere inkıtaa uğrarsa onu harbin takip et 
mesi ihtimali vardır. Memleketin istiklâlini temin et 
mek için, icabederse harbedilir ve ben de, sizinle be 
raber parmağımı kaldırır, reyimi veririm. Sizin na 
zarı dikkatinize Trakyada mevcut olan 300 bin za 
vallı müslümanı arz ederim. Hepiniz düşününüz 
harp başladığı vakit Trakyada vaziyetin ne kadar müş 
kil olduğunu nazarı dikkate alınız ve şimdiye kadaı 
Trakyalıların kaç kere çiğnendiğini düşününüz. Onur 
için ben hükümetten şunu istiyorum: Harp teceddü 
ederse bittabi hükümet, bunu bir kaç gün evvelinden 
idrak ve tahmin edebilir. O halde halkı katliama ma
ruz bırakmamak için, onları geri çekmelerini teklif 
ediyorum. Bunu da mı çok görüyorsunuz efendiler? 
Rica ederim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Sivas) — Efendim, mü
saade buyurursanız buyurdukları gibi bunun aksi de 
olabilir. Gayet kolaydır, 300 bin kişiyi çeksinler de
mek.. Karar versinler çekelim, karar veriniz çekelim. 
(Nereye çekeceğiz sesleri). 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Müsaade buyuru
nuz, karştırmayınız sözü. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi
ler, 300 bin kişiyi çekin, şunu emniyet altına alın, 
bunu emniyet altına alın.. Hükümet ayrıca görüyor. 
Hükümet ileriden görmek kabiliyetini haizdir, olan
dan, bitenden haber alabilir buyurdular. Mesele böy
le değildir efendiler. Arzediyorum, Trakya tehlikeye 
de düşebilir, tehlikeye düşmeyebilir de. Ben memle
ketin vaziyeti umumiyesi hakkında maruzatta bulun
dum. Mıntakayi mütalaatta bulunmayalım, sonra için
den çıkılmaz bir hale geliriz. Bunları söylerken Beye
fendi arkadaşımız 300 bin kişinin hayatı için senet is
tiyorsa, harpte ben bir kişinin hayatı için senet vere
mem. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Senet istemiyorum. 
İmkânı olan tedabirin ittihazını istiyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Karar ve
riniz. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Karar vermeğe lü
zum yoktur. Hükümetin borcudur. 

HAKKI HAMDİ BEY (Sinop) — Balkan harbi
ni bize kaybettiren muhacereti umumiye olduğunu ha
tırınızdan çıkarmamanız lâzım gelir. Askerler pekâla 
bilir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Buda cevap
tır işte. 

REİS — Efendim, Salih Efendi takririnde diyor
lar, ki hükümet bunun avakıbının mesuliyetini üzer
lerine alarak bir kere daha düşünsünler. Ona göre ka
rar verilsin. Bendeniz öyle zannediyorum ki bu mesu
liyet tabiidir. Onun için takriri reye koymağa lüzum 
görmüyorum. (Lüzum yoktur sadaları) 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Takririm zaitse 
emredersiniz takririmi geri alırım. Fakat bakınız ben
deniz ne diyorum. Diyorum ki: Heyeti vekile bunu bu 
gece bir kere daha düşünsünler, biz de bir daha düşü
nelim. Yarın kablezzeval içtima yapalım, bu mesele
yi bir daha görüşelim. Binaenaleyh bu meselenin he
yeti Vekilenin bir kere daha düşünmesini teklif ede
rim. Takririmi reye koyunuz. (Hayır sadalari) 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Müzake
re kâfi değildir. Laakal üç celse müzakere etmeli, son
ra karar vermeli. 

REİS — Efendim, Lrtuğrul Mebusu Necip, Ce-
beliberek Mebusu Faik Beylerin takrirleri var. Zan
nederim Hükümet Reisi demin cevabını verdiler. 
(Evet verdiler, mesele yoktur sadaları) Sonra efendim, 
Gaziantep Mebusu Yasin Bey diyor ki.. 

YASİN BEY (Gaziantep) — Lütfen takririm okun
sun. 

(Takrir bir kere daha okundu) 
. (Hariciye Vekâletine havale edilsin sadaları) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni tekrar oku
yoruz. 

(Süleyman Sırrı Beyin Takriri Tekrar Okundu) 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın.. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Efendim, geri kalan takrirler hükümetin 
heyeti murahhasamıza vermek istediği talimatın lü
zumu tasdikine dairdir. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın.. (Bir daha okunsun sadaları) Kabul edil
miştir.. Mamafih bir daha okuyalım. 

SALÂATTİN BEY (Mersin) — Beyefendiler mem
leketin hayat ve mematına taalluk eden bir meseleye 
yine parmak ucu ile mi karar vereceğiz? 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Kalıbımızı 
basalım. 

SALÂH ATTİ N BEY (Mersin) — Tayini esami ile 
vereceğiz. Efendiler, bu harbin lüzumuna kail olama
yan arkadaşlarınız da vardır. Harbin vukuu halinde 
mutemel zararları düşünüyorlar. Müsaade buyurun 
bu hususdaki kanaatlerini, kararlarını izhar ^etsinler. 
Heyeti Vekile sekiz saat düşünmüş, bugün mücehhez 
olarak geliyor. Okunmuş bir makale üzerinde üç saat 
içerisinde makul bir fikir dermeyan etmek, müfit ve 
musip bir , karar verebilmek için keramet lâzımdır. 
Verdiğimiz kararla memlekette; aileler üzerinde, bütçe 
ve hayatı devlet ve memleket üzerinde nasıl bir rah
ne yapacağımızı düşünmek lâzımdır. Ben demiyorum 
ki şu veya bu lâzımdır, düşünmek lâzımdır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Esir mi ola
lım Beyefendi? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Esarete alışmış 
olanlar onu pekala bilir. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Davayı mar
dan bir yana; Erbabı iman bir yana. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Onun için ben
denizin maruzatım, bu kadar ağır olan mesailde ar
kadaşlarımız not almalılar. Hükümet beş maddenin 
beşine nasıl cevap vermiş, heyeti murahhasımıza bu 
cevapdaıı daha başka surette cevap verilebilir mi, ve
ya bazı nokta başka türlü düşünülebilir mi? Bunu hiç 
birimiz.. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Misakı milliyi tes
hiri mi edeceksiniz? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Rica ederim, 
Batum'da, ne yapdınız, ne soyuyorsunuz bana? Siz 
bizzat Ankara itilafnamesile memleketinizin yarısını 
başdan aşağı verdiniz. Rica ederim, bana böyle söy-
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İçmeyiniz. Biz burada şahsi temayülâtımızı, şahsi ama
limizi, şahsi kahramanlığımızı değil memleketimizin 
•hâlâsını düşünüyoruz. Onun için bendenizce mesele, 
Çarşamba günü (Gürültüler) 

RAGİP BEY (Amasya) — (Yahya Galip Bey (Kır-
şehire) hitaben) Sen sus tahta sakal, zaten sözün saka
lından ileriye gitmez. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Orada mevzuu-
bahis olacak bir meseledir. Binaenaleyh daha zaman 
vardır, Hükümet iyi düşünebilmek için arkadaşlarımız 
not almalı, uğraşmalı, zihnen bir ikinci itVtimada bu 
mesele üzerinde, yani mesele yarın-tekrar bu mesele 
görüşülerek mazbut ve müsbet bir tarzda karar ver
mek zaruretindeyiz. Bir madde üzerinde teklif at ya
pılacak olur, bu teklifatı yapabilmek ancak düşünmek 
imkânı ile olur. Düşünmek Im'kânı el kaldırmakla ol
maz. Eğer bendenizin teklifim bu kadar azim bir me
sele üzerinde düşünelim, düşündükçe daha ziyade iti
dale ve mantığa geliriz ve belki bazı noktalar koruz. 
ki daha faideli olur. Onun için bendenizin teklifimi 
îhükümette mahzurlu görmüyor. Fakat ne kadar seri 
karar verilirse onlar için o kadar iyidir. Çünki murah
has ar'kadaşlar cevap bekliyorlar. Fakat bu cevaplar 
fena mıdır? Ben bu cevaplara fena da diyemiyorum 
ve diyemem şimdi. Çünki buna iyi Veya fena demek 
için ben daha kâfi derecede düşünmedim, düşünmek 
lâzımdır. Müzakereyi tehir edelim, biraz not alalım, 
bir birimizle konuşalım, görüşelim. Ziyanı yoktur, ya
rın akşam karar verebiliriz. Benim fikrim budur. 
(Heyeti Vekileyi de dinleyelim sesleri). 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Veekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Efendiler, çok rica ediyorum. Ya 
maruzatımı ifa edemiyorum, çok yorgunlukdan bir 
gabaVet geldi, veyahut çok gürültüden maruzatım an
laşılmıyor. Kademeler atlıyor, biraz unutuluyor. Ben
deniz heyeti âliyenize dedim ki, - Maruzatta bulun
dum - evza ve harekât seri bir surette teakup edebilir 
Onun için ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. 
Fakat bu, demek değildir ki, mutlak şimdi karar verin. 
Böyle bir şey demedik. (Bravo sesleri) Şimdi arkadaş
lar ismini bilemiyorum. Mahzurunu arz edeyim, şim

di işittim. Bir arkadaşımız soyuyordu. Hariciye Encü
menine gitsin diyor. 

İSMAİL SUPHİ SOYSALLI BEY (Burdur) — 
Ben idim. 

HÜSEYİN RAHMİ BEY (Devamla) — Belki 
diğer bazı rüfekada fevkalade bir encümen olsun di
yebilirler. Bazı rüfeka evlerde toplanılır, hizmetçi, uşak 
işitebilir. Bunları söylemeyi vazifei vicdaniye görüyo
rum. Şayanı arzudur, ki sabaha kadar burada oturup 
da bu işi burada çıkarmak. Fakat ben vaziyetimi söy
ledim, bir iki defa kürsüye gelip bu noktayı arz.'etmek 
istedim, rüfeka bağırıştılar, olamaz diye. Ne yapayım 
mütereddit kaldım. Ne arzu ederseniz onu kabul ede
riz efendim. 

REİS — Müsaade ediniz efendiler, müzakere kâ
fi görüldü. Hükümetin teklifi reyi âlinize iktiran et
ti. 

Şimdi Salâhattin Bey hakikaten bunun hayat, 
memat meselesi olduğu için tehirini talep ediyor. Hü
kümet namına da Rauf Beyefendi dedi ki, tabii bu 
hususda takyit olamaz, en mühim bir mesele şimdi bu 
meselenin, yani heyeti umumiyenin vereceği karara 
nizamnamei dahili müsaittir. Eğer arzu buyurursanız 
bunun müzakeresini yarin yapalım. Reyi âlinize ko
yuyorum. Bu meselenin yarin da her şeye tercihan 
müzakere edilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, 
mazur görünüz. İstirham ediyorum. Bu kararda 
tereddüt oldu da uzatıldı hissi hasıl olursa en tehli
keli bir şeydir. Bunu bir vazifei insaniye olarak arz 
ediyorum. Müzakereyi Allah Rızası için ona göre ter
tip ediniz. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Bazı arkadaş
lar öğleden evvel içtima edelim.. (Hayhay sesleri) Ya
rın öğleden evvel saat onda içtima etmeği kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Yarın saat on evvelde içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı : Celse 
Saat : 5,45 
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