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BİRİNCİ CELSE 

Açılma saatö : 1,15 

REİS : Reis&sâni A l Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Âtof Bey (Kayseri) 

REİS — Celseyti açıyorum efendim. Zabtı Sabuk hulâsası okunacaktan 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

3 Mart 1339 Cumartesi 

1, 2, 3; Celse 
Rei&isani Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı riya

setlerinde bilinilkaıt; Lozan Konferansında düveli 
muhtelif ece ileri sürülen tekâlifi sulhiyeye mukabil 
takip olunacak iktisadî, malî, siyasî v;e arzî mesailde 
takip olunacak esasat üzerinde Hariciye Vekili İs
met Paşa, Maliye Vekili Hasan Beyin izahatını ve 
azayı kiramın mütalâatı dinlendikten sonra, müzake-

rata yarın devam olunmak üzere 
verildi. 

Reis 
Ali Fuat 

birleşimle nihayet 

Kâtip 
Konya 
Refilc 

Kâtip 
Bitlis 

Hüsnü 
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 

var mı? Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Lozan. Konferansındaki tekalifi sulhiye üze
rinde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, 
Hariciye Vekili İsmet Paşa ve Sulh Heyeti Murah
hasa müşavirlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfü Be
yin izahatı. 

REİS — İsmet Paşa Hazretleri, sualler vardır. 
Haıkikı Sâmii Bey suallerinizi sorunuz. 

HAKKI SAMİ BEY (Sinop) — Paşa Hazretleri 
«Karadeniz'e geçecek olan saf akı müıktarı Karadenliz'-
de mevcut olan hükümetlerden en ziyade bahriye 
ikuvvetini haiz olan bir devletin sefaini harbiye mik
tarını tecavüz etmiyecek» buyurdunuz. Paşa Hazret-
ıleri, bu gün bir takım zümreler vardır. Meselâ: İn
giltere, Fransa, İtalya bu gün aynı gayeyi takip eder 
bir zümre olmak itlibarile, bunların her üçü namına 
da Karadeniz'e sefain geçecek mi? Yoksa bunlardan 
yalınız birisinin sefaini mi geçecektir? Bugün taaz-
zuv etmiş zümreler vardır. Meselâ: İtalya orada bu
lundukça diğerleri gecmeyeceiktir. Konferansda bu 
söylenmiş inlidir? Nazarı dikkate alınmış mıdır? Yok -
sa söylenmemiş ve hiç mevzuubahis olmamış mıdır? 

İSMET PAŞA (Haridiye Vekilü) (Edirne) — 
Bir zümrei ittifaka yenin geçireceği kuvveti cem'an 
Karadenizdöki en kuvvetli donanma kadar olmak. 
Şöyle yapalım. Meselâ: On gemi geçecetk. Bu on ge
mi, İtalya ayrı, İngiltere ayrı, Fransa ayrı, her bM 
böyle ayrı ayn onar gemi geçirmök halk/kına mı ma
liktir? Yoksa itilâf namı altındaki altı devlet cem'an 
on gemi mi geçirecelktir? Hakkı Beyin tavzihine is
tedikleri hususun bu olduğunu zannediyorum. 

Bizim kabul etçiğimiz, mevzuubahis olan Boğaz
lardan her devlet ayrı ayrı on gemi geçirecek. Beye
fendinin buyurdukları gibi, bir zümrei ittifakiyeriin 
cem'an on gemi geçirmesi mevzuubahis olmuştur. Bir 
çok teklifat gerek onlar tarafından, gerek bizim ta
rafımızdan yapılmıştır. Fakat kabul edilmemiştir. Bu 
şekil kabul edilmiştir. 

HAKKI SAMİ BEY (Sinop) — Müsaade buyu
rurlarsa : Şu halde, devleti müttefikanın Boğazlar
dan serbestii müruru hakkındaki teklifatının suikaste 
ve niyete müstenit olduğu bu teklifi ret etmeleri ile 
meydanda iken İstanbul'un emniyetini temin ettik di
ye biz ne suretle kanaatte bulunacağız? 
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İSMET PAŞA (Devamla) — İstanbul'un emniyeti 
için birinci derecede mevzuubahis olan vasıta, hali 
harp karşısında bulunursak, vesaiti müdafaayı bilâ 
kaydüşart AiıHanmaktır. Hali harbte vesaiti müdafaa
yı kullanmak elimizdedir. Sonra, gayri müstahkem 
mrntaka o kadar tahdit edilmiştir ki İstanbul Boğa
zının iki tarafından, yani Şark tarafından ve Garp ta
rafından on beşer kilometre, yani üç saatlik mesafe 
dahilinde (12) bin kişilik hazarî bir kuvvet bulundu
racağız ki bu mühim bir kuvvettir. Bunun haricinde 
istediğimiz kadar kuvvet bulundurabiliriz. 

Şimdi arkadaşlar, bundan daha fazlası, yani eski
si gibi tahkim edip müdafaa etmek bu esas itiba
riyle başlı başına bir siyasettir ve biz bunu Misaki 
Millîde bir esas olarak kaydetmemişizdir. Bir feda
kârlık kabul etmişizdir. Kabul ettiğimiz esas dahi
linde azami emniyet istihsal edilmiştir. 

HAKKI SAMİ BEY (Sinop) — Paşa Hazretleri 
bir de Gelibolu sahilinde düşman tarafından Ça
nakkale muharebesinde tahtı işgalde bulundurulmuş 
ve düşman maktullerini ihtiva eden kabristanın İngil
tere'ye terk edildiği söyleniliyor. Bu terk, İngiltere' 
nin kendi bir Cüz'ü arazisi gibi, istediği şekilde tasar
ruf mahiyetinde ve binaenaleyh imtiyazı haiz bir şe
kilde midir? Yoksa ancak orada bulunan mekabiri mu
hafaza etmek ve başka surete bir hakka taalluk et
memek şeklinde midir? 

İSMET PAŞA (Cevaben) — Efendim arazi ter
kinde, hâkimiyetin muhafazası veya terki başlı ba
şına bir şeydir. Eğer hakkı hâkimiyet bir devlete terk 
olunursa oraya her suretle tasarruf eder. Bir de tabi-
ratı tamamiyle yerinde sarf edebilecek mi bilmiyor. 
Temellük vardır. Satın almış, temlük etmiştir. Fakat 
esası itibariyle başka bir şekilde istifade eder. Bura
da mevzuubahis olan milletin hakkı hükümranlsini 
terk etmek değildir. Hakkı hükümet, hakkı hükümranı 
bizdedir. Sonra, o araziden istifade mevzuubahis olu
yor. İstanbul'daki İngiliz kabristanı nasıl terk olun
muş ise, onların malı ise, bunlar da onlardan daha 
hafif şerait dahilinde tahtı tasarruftadır. Bu vaziyet
tedir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Paşam; bütün münakaşatı 
siyasiye esnafında Trakya'da ve İstanbul'da hüküme
ti milliye tesis etmemiş olsa idiniz, daha cesur dav
ranacağınızı ümit eder mi idiniz? 

İSMET PAŞA (Oeva!ben) — Bilâkis. Eğer İstan
bul'da ve Trakya'da mevcudiyetimiz olmasaydı bu
günkü vaziyetimizden daha zaif olurduk. Çünkü; bü
tün millet karşısında İstanbul'da ve Trakya'da mev

cudiyeti milletimiz karşısında ve bütün dünya kar
şısında anlaşılmış olurdu. Şimdi biz Mudanya mu
kavelenamesinde Trakya'nın tasarrufunu bir emri va
ki olarak istirdat etmiş olduğumuzdan, bütün konfe
rans esnasında Şarkî Trakya'dan hiç bahsedilmemiş
tir ve hiç bahsettirmedik. Eğer öyle olsa idi, Yunan 
tasarrufuna İstanbul'un kapıcından müzakere başlar
dı ve Meclise karşı da, Hükümete karşı da bunu iti-
lafçılar ellerinde bulunduracaklardı. Diyeceklerdi ki, 
Şarkî Trakya'yı, İstanbul'u alır mısınız, yoksa bütün 
şeraiti sulhiyeyi tasdik eder misiniz? Tasavvur bu
yurunuz, Meclisimizi bütün millet karşısında daha zi
yade tazyik altında bulunduracaklardı. Diyeceklerdi 
ki, İstanbul'u ve Trakya'yı almıyorlar. Veriyorlar, al
mıyorlar. Fakat bugün bütün Konferans esnasında si-
yaseten İstanbul'un tasarrufuna, Trakya'nın tasarru
funa dair harfi vahit geçmemiştir. Kabul olunmuş bir 
emri vakidir. Eğer Konferansın herhangi bir zama-
emri vaktidir. Eğer Konferansın herhangi bir zama
nında Şarkî Trakya'nın ve İstanbul'un tasarrufuna da
ir bir söz geçse idi, haklı olarak, bütün dünya mu
vacehesinde dera'kap kendileri kafi bir vaziyet alabi
lirlerdi. Meric'in sevahilindeki arazi hiç mevzuu'ba-
his olmamıştır. Eğer, biz Meric'in sevahirinde ve İs
tanbul'dan Trakya'nın tasarrufundan bahis ettirme
yerek diğer mesaüden bahsettirmiş isek, Şarkî Trakya' 
nın tasarrufunu ve İstanbul'un sulh akdinde tahliyesi 
meselesini emri vaki olarak kabul etıirememizden-
dir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Münakaşalım esnasında bu 
husustaki noktai nazarımı ayrıca zatı âlinize arz ede
ceğim. Son dakikada düveli müttefikanın tarafı âli
nizden verilen notada bazı maddeleri kabul ve bazı 
maddeleri ret etmek suretiyle bir teklifte bulundu
nuz. Bu teklifi dermeyan ederken Heyeti Vekileden 
salâhiyet aldınız mı idi? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim malumu âli
niz, ben Başmurahhasım. Elimde talimat vardı. İmza 
eder gelirdim. Değil dermeyan etmek, bu gördüğü-

,, nüz maddelerin on beş misli aramızda teati olun-
* muştur ve günlerce müzakere edilerek karar verdiği

niz maddelerin on beş mislini biz yirmi dört saat 
içinde almışız ve vermişizdir. Tamamen salâhiyetim 
dahilinde idi. Yalnız bir şey vardı. Bana verilen sa
lâhiyeti tatbik hususunda ittihaz ettiğim hattı hare
ket hükümetin ve Büyük Millet Meclisinin tashihat 
ve mükarreratına muvafık mı idi, değil mi idi? Bu 
bizim dirayetimiz meselesi idi ve dirayetimize muhav-
vel bir şeydi ve bunu da Heyeti Celilenin takdirine 
vaz ettim. Tetkik buyurursunuz. Eğer verdiğiniz sa-



1 : 4 4 , 3 , 1339 C : 1 

lâhiyetîeri, verdiğiniz fikirleri anlayarak tatbik etmiş 
isek, tasvip ettiğiniz salâhiyetleri verdiğiniz fikirleri 
anlayarak tatbik etmiş isek tasvip edeceksiniz. Onu 
anlayacağımı. 

SIRRI BEY (tamît) — Bu maddeleri tespit eder-
Jöen müşavirlerinizle müdaveM efkâr buyurdunuz 
mu? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Gerek murahhasla
rımla ve gerek müşavirlerimle görüşnıüşümdür. Fakat 
ben Meclisi Âliye, müşavirlere karşı olan münasebatı-
mızı bu münasebette arz edeyim. Her meselede mü
şavirlerin fikrini almaya atfı ehemmiyet etmemişim-
dir. Amma, her mesele için, her müşaviri, toplayıp 
münhasıran böyle umumî bir içtima akdetmeye ne im
kân hâsıl olmuştur ve ne de bir mecburiyetim var
dır. Ben demiştim ki, eğer herhangi bir müşavir ken
di mütalâasının dinlenmediği kanaatinde bulunursa; 
burada alenen söylüyorum; hakkı vardır, mütalâası
nı yazar, bana verir, der ki : Yaptığınız halttı ha-
Jieket bizim telâkkiyatı fenniye ve ihtisasımıza ve gö
rüşümüze mugayirdir diye bir layiha verse idi imza 
eder, kendisine iade ederdim. Maaşşükran söylerim 
ki hiçbir müşavirimiz kendi mütalâası dinlenmediğini 
ifade edecek böyle bir vesikaya malik değildir. Hep
sini dinledim ve onların kanaatları haricinde hiçbir 
şey yapmadım. Hepsini dinledikten sonra onların ka
naatları haricinde bir şey yapmadığıma en büyük de
lil, hiçbirinin elinde böyle bir vesika bulunmamasıdır. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bendeniz anlıyorum ki, za
tı devletiniz projeyi vermezden evvel kendilerini ha
berdar ettiniz. Haberdar ettiğiniz için kabul ettikleri 
hakkında bir imza verdiler mi? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Her müşavirler iç
timainin, meclisi içtimai gibi zaptını tutmuş değiliz. 
4 Şubat sabahı tarihli bir teklif yapmıştım. 3/4 gece
si müşavirlerle beraber sabaha kadar çalışmışadır. 

NECATI BEY (Saruhan) — Paşa Hazretleri sual 
ve cevapla vakit geçerse üç gün geçer. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Yusuf Ziya Beyin 
ta'kriri sualini ve cevabını arz ediyorum. 

Şarir hudutlarımızda alâkadaranla yaptığımız mu-
anedatın mevzuubahis edilerek alelusul düveli itilafi-
yede tasdik ve teyit ettirilmesi lâzimeden iken mev
zubahis edilmemesi ve tasdik ettirilmesine Cevessül ' 
olunmaması esbabı nedir? Ve bahsedilmemesinden fai-
de mi, mazarrat mı mutasevverdir? 

2. Cenup hudutlarımızın vaziyeti gayri tabiiydi 
§ayanı nazar ve bu cihet konferansa gidilirken ihsas 

edilmiş iken mevzuubahis edilmemesi tashihine teves
sül olunmaması esbap ve hi'kmeti neden ibarettir? 

BMs 
Yusuf Ziya 

Efendim evvela birinci maddeyi izah edeyim. 
Bizim elimizde bulunan muahhede projesinde dü

veli itilafiyenin diğer devletlerle yaptığı muahhede-
leri tasdi'k etmeyi bize teklif ediyorlardı. Almanlar
la, Avusturyalılarla, Bulgarlarla, vesaire. Buna muka
bil bizim de Şarktaki hükümetlerle yaptığımız muah-
hedatı tasdik ettirmek varit hatır olmuştur. Bunu ben 
mevzuı1 bahis etmedim. Sebebi şudur ki, Ruslarla dü
veli itilafliye arasındaki münasebat henüz tanzim olun
mamıştır. Bu teklif ve Ruslarla düveli ifcilafiye ara
sındaki münasebatı mevzuubahis ettirecekti. Bu ise 
salâhiyetimiz ve ahdimiz haricinde olduğundan böy
le bir şey bahsedersek Ruslarla Fransızlar ve diğer 
devletler arasındaki münasebatı derakap mevzuuba
his edecekler. Bu ise bize temas etmeyen bir mesele
dir. O noktai nazardan temas etmeye lüzum görme
dim. 

Cenup hudutlarımızın gayri tabiî vaziyetine gelin
ce : «Bahis olunmuş mudur?» diyor arkadaşlar Kon
feransın ilk gününde hissettiğimiz şekil şu idi : İngi
lizler müzakereye başlamazdan evvel veçhe vahdetini 
temin etmek istediler. Derhatır buyurursunuz ki B 
Teşrinisanide Konferans içtima edecekti. Halbuki 13 
Teşrinisanide içtima etmediler. 20 Teşrinisanide içti
ma ettiler. Bu müddet zarfında - tereşşuh ettiğine gö
re - İngilizler, evvelemirde, müttefiklerle Şark me
selesini müttehliden hal etmeye tevessül etmiştir. Ka
bul edilmiştir, edilmemiş midir; bu, müttefiklerin ken
di aralarında geçmiştir. Tahmin olduğuna göre arala
rında bir takım hututu esasiyeyi tayin etmeye çalış
tılar. İtalya'nın işgalinde bulunan Adalar Ankara iti-
lafnamesiyle İtalya'nın işgalinde bulunan adalar, An
kara itilaf namesi yle Suriye hududu ve Musul mesa
ili, bu üç meseleyi arazi meselesi olarak düveli selâ-
se aralarında tevhit ettiler. Gazetelere teveşşuh eden 
budur. Şimdi onlar istiyorlardı ki her üç meseleyi bir
den mevzuubahis edelim. Evet veya hayır cevabiyle 
konferansı kat etsinler. Bunu vazıhan ve sarahaten 
gördük. Diğer mesailden Ankara itilafnamesi akto-
lunmuş ve Meclisi Âlide de programımı söylerken de
miştim ki; imza ettiğimiz uhudata riayetkarız, bu na-

' zar altında hal olunacak. Yalnız Musul meselesi var
dır. Bu hatta hareketi takip ettik ve bütün kuvveti
mizi Musul üzefine baştan nihayete kadar tevcih et
tim. Af kadaşlar sizi temin ederim ki bu mücadelât 
gayet ciddi ve haşin olmuştur ve bütün dünyaya kar-
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şı olmuştur. Fennî, ilmî, siyasî bir tarzda bu müca-
delâtı her gün matbuata vermişimdir. Bu mücade-
kıt üzerine İngilizler istilzam ettiler ki, diğer hudut
ları mevzuubahiis edelim. Mevzuubahis eder etmez 
kertdt müttefikleriyle yakinen alâkadar olduğu içlin 
hep beraber meseleyi ret etmek tedbirini ittihaz etti
ler. Böyle siyasete ve gayri müsait bir vaziyete gir
mekten itiraz ettik. Neticede tuttuğumuz hattı hare
ketlin selâmet ve isabetini teeyyü't ötmiştir. 

REİS — Servet Efendi. 
SERVET EFENDİ (Bursa) — Vazgeçtim. 
M. DURAK BEY (Erzurum) — Soracağım şey; 

efendim İstanbul'da bir tahdidatı askeriye vardır. Ma
lûmu devletiniz İstanbul'da 12 bin kişiden fazla bu
lundurmayacağız. Bu tahdidatı askeriye bir komis-
yon marifetiyle mi icra edilecektir? Yoksa ne suret
le icra edilecektir? Oraya bir komisyon ve bir kontrol 
mu koyacaklar? 

İSMET PAŞA (Devaml-a) — Durak Beyefendi 
esaslı bir noktaya temas ettiler. Dün Boğazlar ko
misyonundan bahsederken «vazifesi sulara münhasır 
sefaini harbiyenin miktarı ve sefalini harbiyenin geçe
cek miktarını takip ile muvazzaf» böyle ifade etmiş
tim. Esas bu komisyonun vaziyeti gayri askeri teda 
biri murakabe, yani bu komisyon İstanbul'da ve Ça
nakkale etrafında tayin ettiğimiz m intaka dahilinde 
12 bin kişi bulunduruyoruz. Bunu murakebe için ba
zı yerlerde tahkimat yapmayacağız. İstediği zaman 
murakabe edecek. Hâsılı diğer gayri askeri millet
lere, diğer mağlup milletlere tatbik ettikleri askerî 
tedabir gibi murakabe edecek bir komisyon, bir şey. 
Ben böyle evham ettim. Bunun için esaslı mücadele 
olmuştur. Konferansı açıktan açığa inkıta etmek de
recesinde idi. Vaz ettikleri suali ben defaatle vaz et-
mliştim. O halde gayri askeri mınta'kayı, İstanbul et
rafında, bunu siz idare edeceksiniz. On iki bin kişi 
bulunacak nasıl bulunacak ve nasıl anlaşılacaktır? 
Bunu anlamak İçin bütün İstanbul'da bulunan hükü
metin kuyudatına bakmak ve muayene etmek lâzım
dır. Bu hususta o mınta'kayı - mütarekede ihdas edil
miş olan komisyonlar gibi - herhangi bir vesile ile 
tahttı murakabeye tutmak demektir. Bu mücadele o 
kadar ileri vardı ki biz öğle vakti Lort Gürzon ve 
Fransız heyeti murah'hasası son sözünü söylemek için 
geldi. Bu komisyonun askerliğini kabul ettikten son
ra, bunun murakabe edilmesi zaruridir. Binaenaleyh 
bunu kabul edeceksiniz, dedi. Bu öğle vakti idi. Son 
sözünüz bu mudur ve ciddi midlir dedim. Eğer İs
tanbul'da yapılacak bir komisyon ile murakabe düşü
nüyorsanız ve bu murakabe fikrini son ve kat'i bir 

çare olarak söylüyorsanız şimdi söyleyiniz. Telgraf 
dahi gelmeden derakap Ankara'ya hareket ederim, de
dim. O kadar ciddi ve kafidir dedi. Biz memleketi
miz dahilinde, her memleket gibi müstakil ve hür 
yaşamak murat ettiğimiz zaman, hiçbir murakabe ol
maksızın yaşamaya ahdettik. Siz de bu kafa varsa 
şimdi söylersiniz, derakap hareket ederim, dedim. Me
sele bu kadar inkita derecesine kadar vardıktan son
ra vazgeçmişlerdir. Biz ahden muah'bedenin diğer 
maddelerini ne kadar tattil, tebdil etmiş isek de tstan-
buPda kuvvetimiz 12 bin bunları ahden taahhüt et
mişizdir. Mesele bundan ibarettir. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Şayet bir gün 
olur da siz de burada 12 bin değil, 15 bin bulunduru
yorsunuz kontrol edeceğiz derlerse ne yapacaksınız? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Red edeceğiniz. 12 
binden fazla bulunduruyorsunuz derlerse derhal bü
yük bir müzakeratı siyasiye açılır. Bu muahedei sui-
hüye. bir münakaşai siyasiyedir. O vakit onu devlet bir 
meseleyi münferide olarak hal eder. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Yani istedikleri 
zaman kontrol edemeyecek değil mi? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Asla! 
REİS — Biga Mebusu Mehmet Beyin sual tak

ririni okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

Evvelki gün Hariciye Vekili İsmet Paşa Hazret
lerinden Anadoluya mücavir adalar hakkında sordu
ğum suale henüz bir cevap vermediler. Berveçıhiâti 
sualimi tekrar ediyorum. 

1. Lümrii, Midilli, Sakız, Sisaım doğrudan doğru
ya Türkiye asayişini ihlale müsait bir vaziyeti coğra-
fiyede bulunan adaların Yunanlılara terkine Lozan'da 
rıza göstermişler midir? Göstermişler ise vatanımızın 
Yunan egkiyasından Vikayesini teminen Lozan'da ne 
gibi teminat alabilmişlerdir? 

Boğaz medbalinde Bozcaada, İmroz adalarında 
emniyetimiz için asker ve jandarma bulundurabilecek 
miyiz? Aksi takdirde selâmeti vatan için ne gibi ted
birler ittihazı mukarrerdir? Şu iki sualime şimdi Mec
liste cevap ita etmelerini rica ederim. 

Biga Mebusu 
Mehmet 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) — Efen
dim, Limni, Midilli, Sakız ve Sisam gibi adaların Yu
nan tasarrufundan hariç olarak, gayri askeri ve muh
tar olmalarını iddia ettük. Esasen bizim mevzuubahis 
ettiğimiz zemin bu idi. Fakat nihayet bunların gayri 
askeri olmalarına iktifaya mecbur kaldık. Bu adaları 
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istihsal etmek için ne Meclisi Âlinin kararı ve ne de 
milletin arzusu ve ne de bana verilmiş bir talimat 
vardı. Bunu orada görür görmez gayri askeri tedabi-
rini bir faidei munzama olarak istihsal ettim. 

MEHMET BEY (Biga) — Boğaz methalinde Boz
caada ve İmroz adalarında emniyet için bir kuvvet 
bulundurabilecek miyiz? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim, bu adalar 
on seneden beri Yunan işgalindedir. Bu adalar hak
kında, hatırınıza getireyim, Balkan harbi nihayetinde 
düveli müttefika bize bir nota vermişlerdi. Bozada 
ile İmroz adasını bize iade edeceklerdi. Limni ve 
Midilli adalarını da Yunanlılara vereceklerdi. Bu mu
allak kaldı. O zamanki hükümet bunu kabul etmemiş
tir. Kabul etmedi, amma Bozcaada ile İmroz adasını 
aldı da mabadini kabul etmedi değil. Bunu kabul et
memişti. Bunu kabul etmemekle Bozcaada, İmroz ada
sı Yunanlılar işgalinde devam ededurdu. On sene
den beri münhasıran Rum meskûn olan bu adalar
da Yunan kıtaatı işgali altındadır. Şimdi biz bu ada
ları Yunanlılardan almışızdır ve Boğazlar mıntaka 
sının tabi olduğu gayri askeri bir şekle tabi kılınması 
zaruridir. Çünkü Bozcaada ile İmroz adasını tahkim 
öttük mi, Boğazları kapamışız demektir. Bir taraftan 
Çanakkale Boğazının ve diğer adaların Yunan ada
larının gayri askeri tabirine tabi olması zaruridir. 
Jandarma bulundurabileceğiz, istediğimiz kadar. 

Mehmet Beyin sualinden bir parça : Selâmeti va
tan için ne gibi tedbirler ittihaz edilmiştir? 

Selâmeti vatan için tedabiri bugünkü vaziyetimi? 
tamamen göstermektedir. Kuvvetli bir ordu, sağlam 
ve mamur bir memleket halinde bugünkü vaziyette 
bulunursak, dünya onların ittifakında iken Bozcaada' 
dan İmroz adasından çıkmaya mecbur ise, tekrar el
lerine geçmek imkânı yoktur. 

Oemal Paşanın suali : Ankara ibilafnamesi... 
1. Fransa itilaf name ahkâmına riayet etmemiş. 
2. Fransa Hükümeti Meclisleri itilaf nam ey i tas

dik etmemiş. 
3. Gürzon meselesinin mevzuubahis olmasını tek

lif etmiş iken niçin cenup hududu mevzuubahis ol
mamıştır?.. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim, biraz ev
vel arz ettim ki Fransa'nın Suriye ile cenup hudu
dunu tercihan mevzuubahis etmek, diğer muallakta 
bulunan arazi meselelerini de düveli müttefikanın ara
sındaki resaneti aleyhimize olarak tahrik etmekten 
ibarettir. Sonra «Fransa itilafname ahkâmına riayet 
etmemişlerdir.» Bunu bendeniz tekraren söyledim ve 

daima şikâyet ettim. Benim şikâyet ettiğim şu idi : 
ttilafnameye göre Fransa sulh müzakeresi esnasında 
Fransa gerek kapitülasyonlarda ve .gerek diğer mesa-
ilde müsait bir hattı hareket takip etmek; müsait 
bir hattı hareket takip etmiyorsunuz diye şikâyet et
tim. «Fransa Hükümeti Meclisleri it'ilafnatngyi tas
dik etmemişlerdir» ve nitekim şimdiye kadar etme
mişlerdir. 

Malumu âlileri Meclisi Âlide bu itilafnameyi tas
dik etmemişlerdir.» «Gürzon meselesinin mevzuuba
his olmasını teklif etmiş» elbette görüyorsunuz, is
tiyordu. Görüyormusunuz beraber bu cepheyi sök
mek lâzımdır. Beraber bu cepheyi sökelim. Bu işe 
başlayalım. Son zamana kadar Fransızlar buna giriş
memiş iseler Fransızlar kendilerini Musul meselesi ile 
yakinen alâkadar addetmişlerdir. 

REÎS — Tahsin Bey (İzmir) Sual ediyor, okuyo
rum. 

İsmet Paşa Hazretlerine : Sulh projesinde İstan
bul'un derhal tahliyesi hakkında ne bizim tarafımız
dan ve ne de mukabil taraftan hiç bir kayıt yoktur. 
İstanbul ne vakit, ne şartla ve ne suretle tahliye edi
lecektir? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Bütün konferansı
mız esnasında sulh olur olmaz İstanbul'un ve boğaz
ların tahliyesi emri tabiî ve şartı mukaddim olarak 
görüşülmüştür. Mevzuubahis olmamıştır. Daima bahs-
olunurken onlar dediler ki tahliye olunacak. Biz de
dik ki elbet tahliye olunacak. Son anda bu tahliye 
meselesini mevzuubahis ettik. Onların söyledikleri 
konferans tarafından bir beyanname yapacaklar; di
yecekler ki sulhun tasdikinden on beş gün... 

REİS — Hacı Şükrü Bey... 

İSMET PAŞA (Devamla) — Zarfında tahliye 
edilmiş bulunacaktır. Muahedenin tastikini dün He
yeti Celileye arz ettiğimi zannediyorum. Büyük Mil
let Meclisinden başka diğer üç parlamentonun tasti-
ki ile bu muahede tatbik olunacak. Bu muahede tas
dik edilmiştir. Demekki biz meseleyi tasrih etmek 
için ve diğer parlamentoların tasdikina kadar tavik 
etmemek için mukabil teklifimizi de dün arz ettim. 
Hatırınızda kalmamış. Biz ayrıca madde ilâve ediyo
ruz ve diyoruz ki : Bu muahede Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti tarafından tasdik olunur olun
maz, düveli müttefike elinde bulunan Türkiye aksa
mı derhal tahliye olunacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim Hakkı 
Hilmi Beyin sualleri vesilesiyle buyuruldu ki, evvel
ki yedi yüz nefere mukabil bu sefer on iki bin asker 
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kabul ettifdik hakikaten bir muvaffakiyettir. Paşa 
hazretleri yalnız bir nokta vardır, ki bir memlekette 
yani o memleketin emnu asayişini kuvayı askeriye
nin miktarı ile temin edecek olursa, onun iktisadiya
tı ınütezeîzil olur ve atisi tahtı emniyete alınmamış 
olur. Şu halde bizim muvaffakiyetimiz, âti itibariyle, 
müemmen bir muvaffakiyet midir? Ben binlerce as
ker bekledikten... 

İSMET PAŞA (Devamla) — Emniyet vardır efen
dim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ben binlerce 
asker besledikten sonra İstanbul'u tahtı emniyete al
maktan feragat ediyorum paşam. 

REİS — Konya Mebusu Refik Beyin sualini oku
yorum : 

Paşa Hazretleri; eğer isabet ediyorsam, gerek ta
rafı âlilerinden ve gerek Heyeti Murahhasamızdan di
ğer zevat taraflarından şimdiye kadar vaki izahat ne
ticesi son teklifte izrar manasını göstermektedir. 

1. Karaağaç'ın terki, Gelibolu'da mezar satılması, 
'Musul'un ve mesaili iktisadiyenin bilahare muayyen 
bir müddet zarfında hal edilmek üzere muahededen 
ihracı üzerine, evvelki teklif tekrar edilse, başkaca 
bir teklif karşısında bırakılmayarak muhasimlarımız 
sulhu kabul edecekler mi? 

2. Lozan'dan ayrılırken yapılan teklif, bilahare 
anlaşıldığı veçhile, muhasımlarca kabul edilmemişken 
yine tarafımızdan aynı noktai nazarda sebat edilme
sine sebebi hakiki nedir? 

Konya 
Refik 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim; bizim yap
tığımız teklif, elimize aldığımız proje gibi, elimize 
aldığımız müsve'tte gibi bizim de mukabil bir teklif 
yapmamız lâzımdı, (işitmiyoruz sesleri) Muahede 
projesini kısmı küllisi bir taraflı olarak ihzar olun
muştur. Yani esaslı mesail konuşulmuş, fakat şura
sında sonra konuşulan mesail bir araya getirilerek 
yazılmıştır. Bu yazılma, onlar tarafından kısmı kül
lisi yazılma. Binaenaleyh esaslı mesailde ihtilafımız 
var. Ondan soma ufak tefek şurada ve burada bir 
çok tashih olunacak şeyler vardır. Onlar karşı kar
şıya gelirse -gayet makul ve mantıkidir kabul edilme
si. Bir kısmı vardır ki mesaili esasiyeye taalluk 
eder. Tatmin ile uğraşıyorlar. Onlar için müzakere 
ötmek lâzımdır. Şimdi biz muahede projesi üzerinde 
evvelâ; büyük hutut üzerinde muvafakat istihsaline 
çalıştık. Evvelâ bunların projesini ele aldık. Bunda, 
taroîrat vardır. Para istiyorsunuz tamirat için. Para 

— 19 

vermeyiz. Evvelâ bunu anlayalım. Şimdi veririz ve
remeyiz diye mücadele ettikten sonra bir hale koy
duk. Ama yazmak lâzım. Bunlar oraya beş on mad
de yazılmıştır. Şimdi bunları bu esas üzerine yeniden 
yazmak lâzımdı. Biz nasıl yazmayı > düşünüyorsak, 
bunu, mukabil projemizde yazıyoruz. İnkıta olduğu 
zamandan beri bir takım esaslar üzerinde teklif ver
dik. Bu teklif intaç edilmeden ayrıldık. Şimdi nevi-
ma aynı teklifi yapıyoruz. Kutulu esasiye üzerinde 
çok şeyler burada görülmüştür. Hükümette ve Mec
liste tezahür eden efkâra göre bizim düşündükleri
mizden daha vâsi bir surette bir tadilât yaptık. Bu 
tadilâtı kamilen, tahriren bildiriyoruz. Şimdi anlaşa
cağız, baştan nihayete kadar muahede için ne düşü
nüyoruz? Anlaşacağız. Bunun üzerine, eskisi gibi ret 
ederlerse, ret etmiş vaziyette onlar kalacaktır. Yeni 
vaziyet olacaktır. Onu ayrıca müzakere edeceğiz bu 
muahedeyi vereceğiz, kabul edecekler veya etmiye-
çeklerdir. Buna dair bir şey yoktur. Fakat ayrıldık
tan sonra, bütün gazeteler, umumiyetle dünyadaki ef
kârı sulhcuyâne görülmüştür. Bu hakikatrmdir? Ya
hut sadece propaganda mıdır? Bunu tespit neticesin
de anlayacağız. Eğer bu hakiki ise teşebbüs devam 
edebilir, hakiki değilse vaziyet tavazzuh eder. Şimdi 
Hariciye Vekili olarak makul bir sulh için son ve
saite teşebbüs eden ve son şu'bheleri izale için Mec
lisi Âlinin karşısına her vasıtaya müracaat etmiş ola
rak çıkıyoruz. Şu veya bu kadar ordu var, yok de
mek, yahut sulh şu tarzda var veyahut yoktur diye
bilmek için teşebbüs etmek lâzımdır. Kendi kanaatim 
ve kendi görüşlerim; yeniden bir teşebbüsle vaziyeti 
yeniden meydana çıkarmaktır. 

REİS — Efendim Maraş Mebusu Hasib Beyin 
suali var okunacak. 

Lozan'a teşrifiniz anlarında Meclisi Âliden veri
len veçhelerle Heyeti Vekilenin verdiği talimat ara
sında tezat teşkil edecek noktalar var mıdır? Varsa 
hangileridir? Sual eylerim. 

Maraş 
Hasib 

İSMET PAŞA (Devamla) — Tezat yoktur. Ge
rek Meclisi Âlinizden akhğımız veçhede, gerek He
yeti Vekileden aldığımız talimatta tezat yoktur. 

HASİB BEY (Maraş) — Bendeniz isbat edece
ğim ki tezat vardır. Lozan'a teşrif ettiğiniz zaman 
üç gün devam eden celseyi hafiyede Meclisi Âlinin 
verdiği veçhelerde, yegâne nokta olarak Antakya, 
Beylan, İskenderun havalisindeki beş yüz bin Türkün 
tahliyesi istirham edilmiş iken, Heyeti Vekilenin ver
diği talimatta bu mevzuu bahis olmamıştır. Eğer He-
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yeti Vekile ile bu mevzuubahis olsaydı Konferansta 
da za'U âliniz mevzuubahis ederdiniz. Bundan anlıyo
rum ki, Meclisi Âlinin verdiği veçhe ile hükümetin 
vefd'iği talimatta tezat vardır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (icra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Heyeti Vekilenin vereceği cevabı 
Heyeti Murahhasa Reisinden sormak doğru olmaz, 
talimatı ben vermişimdir. Benden sormak lâzımdır. 

IHASÎIB BEY (Maraş) — Ben alandan soruyorum. 
RAUF BEY (Devamla) — Ben talimatı Heyeti 

Vekile namına verdim benden sormak icabeder. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) — Yalnız bir 
şey arz edeyim. Meclisi Âli her mesele hakkında fi
kirlerini izhar, eder. Şimdi biz bunlardan tenevvür 
ediyoruz. Meclis azayı muhteremesinden bir aza ve
yahut yüz arkadaş beraber kanattadır. Bunu anlıyo
ruz. Fakat takibe medbur olduğumuz, arkadaşın mün
feriden ve müştemian izhar ettiği efkârı değildir. Ka
rardır. 'Biz kararı tatbik ederiz. İzhar ettiğimiz ef-
kâfdan müstefit oluyoruz. 

HASÎB BEY (Maraş) — Bu zemindeki maruza
tım ve verilen tekarir Heyeti Murahhasaya verilmişti. 
Paşa Hazretleri. Demek ki şekli kanuniyet iktisab et
miştir. 

REİS — Hasi'b Bey, nazarı dikkate alındı. 
Mehmet Kadri Beyin bir suali var okuyoruz. 

Sual 
ıMusul vilâyetinin bir sene zarfında İngiltere ile 

aramızda müzekere ve hal edilemediği takdirde Ce
miyeti Akvama havale edilmesi hususunda Heyeti 
Vekile tarafından zatı âlilerine salâhiyet verilmişini 
idi? 

Siirt 
Mehmet Kadri 

İSMET PAŞA (Devamla) — Evvelce böyle bir 
şey mevzuubahis olmamıştır. Heyeti Vekile de buna 
dair bir talimat vermemiştir. Ne salâhiyet vermiştir. 
Ne de mevzuubahis etmiştir. Vazifem Musul vilâye
tini- istihsal etmekti, bunun için çalışmıştım. 

RBfS — Efendim Dursun Beyin takririni okuyo
ruz. 

Sual 
İstanbul Hıristiyanlarının mübadeleden istisnası 

hususu neden neş'et etmiştir? İstanbul'un mübadele 
edilerek Anadolu Hıristiyanlarının ipkası ciheti mü
nakaşa edildi mi? 

Çorum 
Dursun 

İSMET PAŞA (Devamla) — İyi aniıyorsan İs
tanbul'daki çıkaralım. 

DURSUN BEY (Çorum) — Paşa Hazretleri Ana
dolu Hıristiyanları mübadelesi takarrür etti. istanbul 
Hıristiyanlar! da yerlerinde kaldı. Birinci sualim, İs
tanbul'u mübadeleye tabi tutmak, imkânsızlık ikti-
ham edilecek derecede mi idi? Bu imkâsızhk neden 
ref edilemedi. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim, istanbul 
Hıristiyanlarının mübadele edilememesinin sebebi bü
tün müttefiklerin İsrar etmelerindendir. 

DURSUN BEY (Çorum) — İstanbul Hıristiyan
larının mübadelesi mümkün olmadıysa Anadolu'da 
bunlardan daha iyi müstahsil olan Anadolu Hıristi
yanları münakaşa edildi mi edilmedi mi? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim, münakaşa 
etmedik. Anadolu'daki Hıristiyanların her hangi bir 
şekilde ipkasını gösterir mi göstermez mi? Emri vaki 
olarak istihsal ettiğimiz mübadele meselesini müba
deleden rücu etmek için çok oyun yapmışlardır ve 
en çok çektiğimiz sıkıntı, gerek harbi umumide ve 
gerek şark taraflarında ve gerek bü sefer esnasında 
Anadolu'dan gittiği iddia olunan, ki aslı yoktur, se
kiz yüz bjn Ermeninin memleketine iadesi idi bunu 
mevzuubahis etmedik. Bunda çektiğimizi biz biliriz. 

Sual 
Musul meselesi bir sene zarfında menafii milliye-

mize muvafık bir tarzda hal edilemezse netice ne 
olacaktır? Yani İngilizlerle muharebe mi edilecektir? 
Yoksa Musul'dan bütün bütün vaz mı geçilecektir? 
Lütfen izahı. 

4 Mart 1339 
Erzincan Mebusu 

Hüseyin 

İSMET PAŞA (Devamla) — Harp ve sulh mün
hasıran Meclisi Âlinin kararına vabestedir. Bilmem 
bir sene sonra harp için veya sulh için ne karar ve
recekti. Bunun üzerinde söz söylemek salâhiyetim 
haricindedir. İdrakim haricindedir. Tahmin ederim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Paşa Hazret
leri, malumu âliniz sulh muahedesinde halifenin di
yarı ecnebiyede bulunan islâmlar üzerindeki hakkı 
iskat ediliyor. İşittim ki, Hindistan, Mısır vesair bi-
ladı İslâmiyeden komiteler Lozan'a geldi. Bu komi
teleri Lozan'da hukuku hilafet üzerinde yani halife
nin kendi üzerlerinde olan hakkı kazasına ait kon
feransta bir muhtıra verdiler mi vermediler mi? Bu 
bir. 
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Hindistan'lda bulunan îevce heyetinin azayı tabii
sinden olan kaliyülkuzatın memuriyetinin halife ta
rafından tasvibi üzerinde İsrar ettiler mi etmediler 
mi? Mısır'a bir kadı'nın gönderilmesi hakkında Mı
sır Komitesi 'bir muhtıra verdi mi vermedi mi? Bu
na dair tenevvür etmek istiyorum. Bu sualin de, 1 teş
rin kararının son maddesidir, ki halife Meclisi Mil
liye istinat eder, sözünden cüret alarak zatı âlinize 
'bu sualindi soruyorum. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Hindistan'a ve Mı
sır'a bir kadı tayin edilmiş ve kadıulkuzatın memuriye
tinin halife tarafından tasdiki ve halifenin Türkiye 
haricindeki İslâm memaliki üzerindeki hakkı kazası
nı tanımaktır. Böyle resmî teşebbüsattan haberdar 
değilim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Sevr ahidname-
sini kabul etmeye zaten mecburuz bu gibi hususatta. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Evvelce muahede 
projesinde Türkiye sultanın, halifenin Türkiye hari- j 
cinde hakkı kazasını iptal etmişlerdir. 1 Teşrinisani ! 
'kararının mesut bir neticesi olmak üzere elimizdeki 
muahede projesinde bunu yapamadık. Çünki burada 
Türkiye hududu haricinde kalan yerlerde Türkiye'nin 
ve Türk memurlarının müdahalesinden feragati taah
hüt etmişlerdir. Halife der demez bütün âlemi İslama 
ait bir meseledir. Bizim salâhiyetimiz dairesinde olan j 
ve buradaki konferanstan husule gelecek bir mesele 
değildir. Halife âlemi islâm üzerinde olan vazifesini 
ne suretle ifa edecektir? Buna kanşamayız ve bu hu
susta bir fikir dermeyan edemeyiz demişizdir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Eh, bravo öyle 
ise. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Onun için bir mua
hede de sulh jrojesinde Türkiye'nin hudutları haricin
de kalan arazi üzerinde Türk memurlarının müdahe-
lesiriden feragat edilecektir, dendiği zaman halifeye 
ait Hiç bir tahdit kabul etmiyoruz.. Ne Teşkilâtı Esa
siye Kanununda ve ne de bütün cihana karşı olan 
taabJhüdatımızda ve beyanatımızda halife hazretleri
nin âlemi Islâhı üzerinde olan vazaifine dair hiç bir 
müdahele kabul edilmemesini Türkiye'nin idaresi 
hakkında 1 Teşrinisani tarihli verdiğimiz kararın bir 
neîicei mesudesi olarak telâkki ettik ve iktitaf ettik. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Sizce öyle. 
SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bu tefsir yan

lıştır. 
NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Bu tefsir yan

lıştır. 
İSMET PAŞA (Devamla) — Hayır, olmuştur. 

— SI 

REİS — Muş Mebusu İlyas Sami Beyin sualini 
okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vek'ilenin mukabil teklifatşnda bir seneye 

talik edilen Musul için bir sene zarfında hal edilmez
se Cemiyeti Akvama tevcihine sarihen bir taahhüt 
var mıdır ve Musul Türkiye'nin vahdeti meselesi ola
rak muhasımlara gösterilmiş rriidir ve Heyeti Vekilö 
bu telâkki olduğunu isbat için sulh olsa bile bu mak
sadını istihsal edinceye kadar harbi millet için hali 
tabiidir diye ilân edebilir mi? 

Muş 
İlyas Samı 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim dün muka
bil bir proje arz ettim ve oradaki ifadem budur. İn
giltere ile Türkiye arasında muahedenin tasdikinden 
bir sene sonra Cemiyeti Akvama havale deoeğiz. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Paşam müsaade 
buyrulur mu? Cem'iyeti Akvama gitmek buyurdunuz. 
Bir taahhüt ederek gitmek vardır. Yani şimdiden ka
bul vardır. Bir de hakem denilen bir heyet tarafın
dan olur. Bir de tarafeynce muvafakat olurda sonra 
mı Cemiyeti Akvama gider, yoksa bir sene bitmeden 
mi Cemiyeti Akvama gidecek, yoksa iki taraf kabul 
etmedikçe mi Cemiyeti Akvama gidecek? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Hayır, hayır. 
İYAS SAMİ BEY (Muş) — Yani Camiyeti Ak

vama esasen tevdi ediliyor, taahhüt ediliyor değil mi? 
İSMET PAŞA (Devamla) — Türkiye'nin gayri 

kabili fek aksamamdan olarak bütün dünyaya karşı 
taahhüt ettik. Sulh olsa bile bu maksadı istihsal edin
ceye kadar çalışacağız ve onun için yapıyoruz. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Evet sulhu istihsal 
için yaparız. Harp de olmazsa nasıl olur? Musul mual
lak olarak sulh olursa, sonra Musul'u istihsal için ne 
yapacağız? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Musul muallak ola
rak sulh olursa, Musul'u istihsal için bir sene zarfın
da görüşeceğiz. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Olmadı? 

İSMET PAŞA (Devamla) — Ne karar verir isek 
o olacaktır. Meselâ, harb diyeceğiz... (Gürültüler) 

REİS — Suallerin kifayeti hakkında takrir vardır. 
Daha Heyeti Vekile Reisi söyliyecekt'ir. Diğer söz 
alanlar söyliyecektir. Şimdi yalnız sualler hakkında bir 
takrir vardır. Takriri kabul edenler..."Kabul olundu. 

Buyurunuz Rauf Beyefendi. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Heyeti Vekile Reisi) 

(Sivas) — Efendim müsaade buyurun, dün murah-
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haslardan sonra Heyeti Vekilenîn beyanatta bulunup, 
ondan sonra arkadaşların beyanatta bulunması takar
rür etmişti. Necati Beyin bu takriri ile o kararda te
zat vardır. Bunu... (Müdahaleler, gürültüler...) Böyle 
müzakere devam edemez. 

REİS — Müsaade buyurunuz, evvelâ murahhas
ları, bilâhare müşavirleri dinleyecektiniz, ondan son
ra Heyeti Vekileyi dinleyecektiniz. Daha sonra Mec
lisi Ali azaları söz söyliyecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Suallerin kâffesine ce
vap verilmiş midir? 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Paşa Hazretleri, He
yeti Vekile kendi noktai nazarını tesbvt etmiştir. Her 
halde bizden sonra bir şey alacaktır. Yani bizim mü
talaamızı aldıktan sonra kendi noktai nazarım der-
meyan eder. Herkes istifade eder. Şimdi Heyeti Mu-
rah'hasayı dinledik efendim. Sual cevaba ne vakit ge
çebileceğimiz malûm değildir. Her kes kanaatim izhar 
için çıkar bu kürsüden anlatır, onun üzerine Heyeti 
Vekile de ya bizi tasvip eder, yahut etmez. Heyeti 
Murahhasanın mütalaatını üç günden beri dinledik. 
Heyeti Vekileyi dinlemeden evvel karar veremeyiz. 
Binaenaleyh söz Rauf Beyin olması lâzım gelir? 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Sualler tamamiyle bit
melidir. Asıl ondan hakikati anlıyoruz. 

REİS — Heyeti Vekileden evvel arkadaşların söz 
söylemesini reye koydum. İki kişi el kaldırdı. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — İsmet Paşadan vaki olan 
suallere cevap verilmelidir. Bunlar nizamnamei da
hilimizde de her suretle musarrahtır. Zaten sual sa
hipleri söz almışlardır. İstedikleri gibi söylerler. 

REİS — Bir buçuk saattir sual devam ediyor. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim Meclisi Âli
nin kalbül ettiği takrir henüz infaz edilmemiştir. Mü
şavirleri henüz dinlemedik. Müşavirleri de dinleyece
ğiz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Onun için de malûmat vereceğim. 

REİS — Takrir de böyledir, .efendim. Heyeti Ve
kile, murahhaslar, ondan sonra müşavirler. (Hayır 
hayır sesleri) en son söz onlarındır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müşavir 
!bey arkadaşlarımızın istima meselesini bir az tahlil 
etmek lüzumu vardır. İsmet Paşa Hazretleri ve ben 
aynı kanaatte olarak arz ederiz ki; Heyeti Murahhasa 
ile müşavirler arasında bir ihtilâfı nazar olsaydı ve 
bu ihtilâf nazarlarını sonuna kadar getirse idiler ve 
ibu güne kadar da baki olsa idi, Heyeti Âliyeniz o ih
tilâfı nazara hakem olmak için Heyeti Murahhasayı 

ve ayrıca ihtilâf halinde bulunan müşavirliği istima 
etmek isteyebilirdiniz. Fakat bu gün de sarahaten 
başmurahhasımızın ifade buyurdukları gibi, dediler 
ki müşavirlerle her noktada mutaoık ve müttehit idik. 
Her noktayı müzakere ettik. Bunun aksini isbat eden 
ellerinde bir vesika olmakla mübahiyim dediler. Şu 
halde... (Onlar söylesin) 

Sırrı Beyefendi zatıâliniz bir az gençleşiyorsunuz 
rica ederim. Bir az sözümü bitireyim söylersiniz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ağızları 
tıkamaktır. 

REİS — Rica ederim, ağız tıkayacak kimse yok
tur. Avni Bey dört gündür herkes istediği gibi söy
lüyor. Yapmayınız. Meclisi Âlide her şeyi serbesttir. 
Dinleyelim efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şu halde 
efendiler, eğer müşavir beylerden bir kişi var ise, ki 
ben Heyeti Murahhasamızda sonuna kadar muhalif
tim, ben şöyle söyledim, yapmadılar, şuna sebep ol
dular, buna sdbep oldular. Mevcut ise kendisi ifade 
etsin denirse çıkar. Halbuki başmurahh asamız da bu
nu alenen ifade etmiştir. Müşavirleri de aynı mesele 
üzerinde, aynı iş üzerinde bir daha tekrar ettirmek
ten ne faide' vardır? Şu halde arkadaşlar müsaade 
buyurursanız bu gün Heyeti Murahhasamızın buradan 
m'emuen azimeti tarihinden Heyeti Vekilenizin mu
kabil proje diye tasavvur ettiği mukabil esasatın tes-
bit ettiği, son gününe kadar muttali olduğu esasat 
üzerinde yürüttüğü müzakerat, münakaşat ve muha-
kemat neticesinde vasıl olduğu kanaati Heyeti Veki
lenizin Heyeti Celile namına... (Müdahaleler) Rica 
ederim, sözümü bitireyim. Nihayetinde Heyeti Âli
niz bizi enine boyuna istediğiniz kadar tenkit etme
ye, cerh etmeye salâhiyettardır. 

REFİK BEY (Konya) — Yalnız bendeniz bir şey 
söylüyorum. Meclisi Âlinin bir kararı vardır. Müşa
virleri de dinlemek. Eğer şimdi vaz geçiyorsak tek
rar yine bir karar vermekliğimiz lâzımdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arkadaş
lar, muazzam mücahedei milliyemizin ilk gününde bu 
milletin hazinesini hiç bir emel, emek sarf etmeden 
ekil ve bel'e kendilerini minterefiHah memur zanne
den pek az insanlar müstesna olmak üzere, azim et
tikleri gaye bu millete Türkiye d'iye çizmiş oldukları 
hudutlar dahilinde bir hayat kazandırmak idi. (Amin 
sesleri) Bu duada, hâlâ müştereksiniz. İftihar ediyo
rum, hâlâ bu kanaatinizi tebdil etmemişsiniz, kanaa-
tınızda sa'bitsin'iz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Şüphe edi
yorsunuz zannedersem kanaatlardan, 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu azim 
üe. bu iman ile sözden ziyade düşmanlarımıza kö
teğin kâr edeceğine kani olan millet, orduları ihzar 
etti. Anadolumuzu fiilen süngüsüyie tathir etti. İs
tanbul ve Şarkı Trakya'mızı onun tesiriyle ve siya
setle tathir etti. İtilâf kuvvetlerinin istanbul'da mu
vakkat bir zaman için mevcudiyetlerini kabul etti. 
Vazıyet bu halde iken gayemizi, teamül olduğu veç-
hüle, mualhedatı siyasiye iîe tesbfit etmek için bu em
niyeti temînen Lozan'daki müttefiklerle Yunanlıla
rındır. Dahil olduğu sulh konferansına gönderdik, pek 
âlâ biliyorsunuz. Hiç şüphesiz müşterek kanaatimiz
dir ki tekmil muharebatımızı bir sulh yapmak için 
yapmıştık. Hiç şüphesiz muharebe yapmak için de
ğildi. Ve her fırsat zuhurunda sulhi temînen memur
lar gönderdik, teşebbüsatı siyasiyede bulunduk. Mu
vaffak olamadık ve devam ettik ve hiç bir zaman 
muvaıffak oHamadık diye namütenahi harp edeceğine 
kanaatına gelmedik. İşte arkadaşlar Lozan konfe
ransında Heyeti Muraihhasanız, malumunuz olduğu 
veçhile misakı millimizin ana hatları üzerinde niüna-
kaşat ve müzakeratta bulunmak ve onu istihsal etmek 
emediyle gittiler. 

NEBİDĞLU HAMDİ BEY — Rauf Beyefendi 
misa'kı millî ana hatlarını anlayamadık. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Okuyayım 
mı? Bir ufak takrir var Meclisten çıkarılmıştır. Okur
sanız anılarsınız. 

iRlEFİK BEY (Konya) — Töberrükân zapta ge
dikli. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yalnız ar
kadaşlarımdan kemali hürmet ve tevazu ile istirham 
ederim. Müsaade buyursunlar. Malûmatımı mümkün 
olduğu kadar muvazzalh ve müşekkel olduğu kadar 
arz etmek mecburiyetim. Çünki vaziyetim gayet na-
asrktir? Heyeti Vekileyi teşkil eden muhterem arkadaş
larımın kanaati müşterekesini arz ediyorum. O iti
barla belki sualler karşısında sürçü lisan bir hata 
yapabilirim. Yalnız size karşı değil emniyetlerine 
mazhar olduğum vekil arkadaşlarımın dahi hilâfında 
hareket etmiş bulunuyorum. Bunun için istirham ede
rim. Sözlerimi bitireyim. Ondan sonra istediğiniz ka
dar tenkit buyurun. 

liste arkadaşlar Heyeti Murahhasamız Lozan'da 
müzakereye başladıktan bu güne gelinceye kadar ce
reyan eden müzakeratın mühim kısımlarının aleni 
celsede ifade edilmesinde mahzur olmayanları bizzat 
nem İcra VlekJueri Reisi ve hem de Hariciye Vekâ
leti Vekü sıfatiyie arz eylediğimi zannediyorum. 

zatı âlileri de derhattr buyurursunuz. Hafi celsefct-
de telgrafları aynen okumak suretiyle malûmatın 
ettim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Gazetelerde d 3 
gördük.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Salih Efen
di konferansında müzakerata da'ir gazeteler meskirt 
değil, onlarda pazarlar. 

ZİYA BEY (Bitlis) — Zati âliniz söylemezden 
evvel oralarda gördük. (Rica ederim, dinleyelim ses
leri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu arkadaşı
nız İcra Vekilleri Reisi diye mazhan itimadınız ola
rak ve o mesuliyeti müdrik olarak maruzatta bulu
nuyor. Gazeteler muhabirlerinin iş'aratına atfen soy
uyor. Tabii aradaki farkı takdir, buyurursunuz. Mu
rahhaslarımız Meclisimizin emel ettiği gayeyi istih
sal için, azim ile, iman ile, sükût ile, metanetle çalış
tıklarını mükerrer ve vesilelerle imanım olarak arz 
etmiştim ve bu mesailerinde ne dereceye kadar mu
vaffak oldular, ne dereceye kadar muvaffak olama
dılar? Bunu tespit* ve tahlil etmek neticenin sureti mut-
lakada tatbik ve file* intikali halinde ancak müm-
kin olabiliyor. Efendiler, murahhaslarımız çalışmış
lardır. Fakat bir noktaya gelmiş dayanmışlardır. Ora
dan ilerisini misaki millinin hututu asliyesini... Etmek 
şartiyle temin etmek~ ahkâmına mazhar olmamışlar
dır. Bu vaziyet hasıl olunca ve behemehal müzakera
tın tatil edileceğine kani olduktan sonra, bize sor
muşlardır. Derhatır buyurursunuz, inkita muhakkak 
görünüyor. Gördüğümüz vaziyet şudur. Sudur, şu
dur ve bu husustaki noktai nazarımz nedir, diye bize 
sormuşlardır. Ben de telgrafları aynen heyeti aHye-
lerine arz etmek suretiyle ve Heyeti Vekilenin nok
tai nazarını da kıraat ederek Heyeti Âlinizin mütte-
fikan kararına iktiran eden bir talimatı, isal etmiş
tim. Bu talimattan sonra heyeti murahhasamız aynı 
esasat üzerinde devam etmiş ve aym muhakkak inki
ta olduğunu gözüyle gördükten sonra hiç bir kaydı 
siyasiyi tazammun ve teahhüt etmemek şartiyle ha
riç ve dahil efkârı umumiyeye sulhperverhğimizi bir 
daha söylemiş olmak ve fakat hiç bir teahhüdü ta
zammun etmemek üzere beyanatta bulunmuştur ve 
bu kendilerinin salâhiyeti «tahliyeleri dahilinde idi. 

Arkadaşlar; murahhaslarınız, müzakere ile mü
kellef olan murahhaslarınız gayeyi istihsal için ma-
hallerindeki ihtisasatlan, mahallindeki tetkikatlan ve 
malûmatların hülâsasından kendi ruhları ve ilimleri 
üzerinde hâsıl olacak ruhtan istima* ederler. Eğer 
neticeden mazarrat zuhur ederse mesul olurlar, ma* 
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zarrat zuhur etmezse kendi salâhiyetlerini hüsnü is
timal etmiş olurlar. Bunun usuli budur. Yani müzake
renin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Makam olan 
Ankara'dan tarzı cereyanı ve kelimelerin şeklini ida
re etmenin imkân ve ihtimali olmadığına sizinle be
nimle müttefik olduğunuza kaniim. Murahhaslarımız 
böyle hareket etmiş ve hakikat bu mukabil teklifler 
vaki olduğu zaman İngiltere Hariciye Nazırı ve Baş-
murahhası trene binmiş ve gitmiştir. Fakat inkita 
oldu dememiştir. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Alacağını almış 
ve gitmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Eline hiç 
bir şey girmemiştir, Şükrü Bey, emin olabilirsiniz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Görürüz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hay hay. 
Bendeniz de maruzatımla iknaa çalışacağım. Yalınız 
müsaadenizle sözüme devam edebilmek imkânını ba
na bahşedin. 

Bunu müteakip Fransız murahhasları gelmişler he
yeti murahhasamıza kendi verdikleri projede bazı 
tadilatı gösterir bir nota vermişlerdir ve bu notada 
şunu şöyle yapabiliriz, Bunu böyle yapabiliriz, şunu 
da şöyle edebiliriz. Buradan gitmeyin demiştir. Fakat 
kendileri trene binip gitmişlerdir. Bu vaziyet karşı
sında bizim murahhaslarımız da inkitai ifade etme
den ve böyle bir manaya maruz kalmayarak makar-
rı hükümetimize gelerek vaziyeti hazıradan heyeti âli
nizi tenvir edebilmek için onlar da trene binmiş ve 
Ankara'ya gelmişlerdir. 

Şu halde vaziyet nedir? Efendiler, vaziyeti bir 
levha halinde şu suretle tasvir edebiliriz. Heyeti mu-
rahhasamız buraya geldi, onların verdiği mukabil 
projeyi tetkik ettik Fransız ve İtalyan murahhasla
rının tadilat diye verdikleri mevaddı tetkik ettik. Mü
tehassısların ihtisaslarını istima ettik, o ihtisaslar hak
kındaki şüphelerini istifsar ettik. Şöyle bir malûmata 
bu gün sahibiz. Heyeti murahhasamızı teşkil eden üç 
arkadaşımızın sırasiyle arz ve ifade ettikleri gibi, ar-
zî, malî. iktisadî ve adlî olmak üzere üç mühim ve 
istiklâlimizle yakından alâkadar ve eğer fedakârlık 
edilirse istiklâl mefhumiyle tearuz teşkil edecek ni-
kat vardır. Bunlardan arzî olanlarını heyeti vekileniz 
şu suretle mütalaa etmiştir: Musul'u bir sene İngilte
re ile başlı başına halletmek üzere talika çalışmak 
ve bilahare halle çalışmak, olmazsa cemiyeti Akva
ma tevdi etmek şekli misaki millimizin ruhu aslisiy-
le - anahattı ile - telif edilemez bir şekilde görülmüş
tür, 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Bunda ne 
faide var acaba?( 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arazi kıs
mında bu noktai misaki millimizle sarahaten telif 
eder görmemiştir. 

Adlî vaziyeti tetkik ettik. Adlî vaziyette en son an
laşılan şekil - ki şu noktayı tasrih etmek istiyorum ve 
nazarı dikkati âlinizi ehemmiyetle celbetmek isterim. 
İngilizler henüz buna sarahaten evet dememişlerdir. 
İtalyan ve Fransız murahhaslarının mukabil olarak 
kabul ettiklerini ifade buyurduğunuz, heyeti âlini
zin müttefikan kabl edip heyeti murahhasanıza ver
diğiniz müşavir şeklindeki... 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bu şart ile değil, 
Rauf Bey; 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bu şart ile değil, 
buyurunuz yalınız bir arkadaş olarak bana hakkı ke
lâm bahşedersiniz değil mi efendim? Sözümü ikmal 
edeyim, ondan sonra söyleyiniz. Heyeti âliyeniz hü
kümetiniz tarafından intihap edilip parası bizden su
reti hususiyede - muahedeye girmemek üzere - mü
şavirler istihdamını ve bunları tutmayı ve tarzını he
yeti murahhasanıza bahsetmiştiniz. Biz de bu kararı 
heyeti murahhasanıza arz ettik bu günki, yani Fran
sız, İngiliz murahhaslarının muvafik gördükleri ve 
kabul ettikleri şekilde tarafımızdan hususi surette ve 
muahedeye derç edilmemek şartiyle alınacak bu mü
şavirler İstanbul ve İzmir'de ecanibin hem mesaki-
ninin taharrisi, cürüm ve cinayet yüzünden tevkifleri 
halinde kendi taraflarından vaki olacak şikâyati havi 
kâğıdı almağa, okuyup Adliye Vekiline arz etmek 
hakkı verilmiştir. Bu hakkı kim vermiştir sesleri) 
Kimse vermemiştir. Tekliftir diyorum, çok rica ede
rim. Müsaade ediniz başka türlü nasıl anlatırım, an
latmak için Allah'ın bana bahşettiği bir lisan var, 
Onu kullandırmazsanız yoktur mesele. Mukabil tek
lifte bu vardır efendiler. Her hangi bir müfettişimiz 
bizim memurumuz olmak şartiyle Maliye müfettişi
miz de Adliye müfettişimiz de zannederim edilen, ve
rilen şikâyeti dinlemek hakkıdır ve bu şikâyeti men
sup olduğu vekâlete arz etmek vazifesidir. Bunu da 
biz istiklâli adlimizle gayri kabili telif görmedik. He
yeti Vekilenizin kanaatini arz ediyorum. 

Bundan sonra ahkâmı Maliye vardır. Mukabil 
proje; yani onların verdikleri proje ahkâmı Maliye 
hakkındaki mevaddı sırasiyle Hasan Bey arkadaşımız 
vaziyeti heyeti âlinize arz ettiler ve mukabilinde tas-
hihen düşündüğümüz eşkâli de izah buyurdular bun
lar anlaşıldıktan sonra heyeti vekilenizin ve noktai 
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nazarlarını arz etmekte olduğum arkadaşlarımın ve • 
benim nazarımda sivril'ip böyle tebarüz eden bir kaç i 
mühim nokta vardır, onları misal olarak arz eder- I 
sem ne dereceye kadar gayri kabili kabul olduğunu I 
anlarsınız. I 

Ahkâmı Maliyede ve düyunu umumiye meselesin- I 
de sermayenin bizden ayrılmakta olan memalikte I 
tevzii esası kabul edildikten sonra, hududu millimiz I 
dahilinde bulunan aksama ait olan borç miktarı se- I 
nevi itfa ve faiz hisselerinin mecmuu, alettahmin, on I 
beş milyon lira tutabilecek. Tahmini olarak söyliyo- I 
ram. I 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hangi paraya 
göre. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Arz-ede
ceğim, takribi olarak bu on beş milyonu arz ettik- I 
ten sonra, faizini teşkil ettiği istikrazların ahkâmın- I 
dan da biraz hadisedeyim. I 

Malumu âliniz bu istikrazlar Fransa'dan, fngilte- I 
re'deri şuradan buradan yapılmıştır ve bunların mu- I 
kavelelerinde bazı sarih mevat derç edilmiş ve ta- I 
rafeyni akideyince tasdik edilmiştir. Fakat bu istik- I 
fazlar hükümetler arasında akdedilmiş. Türkiye ha- I 
zınesiyle Fransız milleti arasında, İngiliz milleti ara- I 
sında hisse senedatı çıkarılmış ve bir şekilde alınmış- I 
tır. Bu mükavelatta kabul edilen ve memleketimiz için I 
bu gün pek muzir olan bir madde vardır. O da is- I 
tikraz karşılıkları hangi bankaya arz edilirse o mem- I 
leketin parası ile tediye edilecektir, şartı sarihi var
dır. Şimdi o şarta istinaden hamileri hak olarak id- I 
dia edebilirki, ben paramı ingilizlerden Londra I 
bankasına götürüp vereceğim İngiliz parası İngiliz 
liraisıdır.Bunu da öyle olarak vereceksiniz ve bunu I 
75'le darb edeceksiniz, senede yüz küsur milyon lira I 
olacak ve şu halde senevi veridatımızı vercek eda I 
edemeyiz. 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüş- 1 
hane) Bize kalacak düyunun mürettebatı seneviyesi I 
faiz olarak beş milyonu tecavüz edemez. I 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Amortis
manı?.. I 

HASAN FEHMİ BEY (Maliye Vekili) (Gümüşhane) 
— YaJlnz o hazine ıtahvilleririin müddeti azdırki sökiz on 
seneden fazla resulmalı imha etmek zarureti vardır. I 
Bu azamî altı milyonu tecavüz edemez. Franlk olurjsa I 
azamî on beş müyon olur. İngiliz olursa beşi 7,'5'la I 
derb etmek lâzım gelir. I 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade bu-
yurursamz bu noktada yanlış maruzatta bulunmuştum. I 
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Beş milyonu esaismdan alırsanız, İngiliz bankalarından 
alırsanız 7,'5Ta darbe mecbursunuz, eğer Fransız banka
larından alırsanız bu günki farkı fiyat meselâ 2,5'sa 
onunla darb «dersliniz ve anlarsınız. Fakat Türk kâğıdı 
üzerinden almayacakları anlaşılmıştır. Bunu sarî'h hakla
rına istünalt ettiriyorlar. Efendiler, bu devletler arasında 
değil hazinemlizle milletler arasındadır. Böyle olmakla 
beraber Heyeti Vekileniz her ne pahasına olursa ol
sun bunu kabul etmeyi istiklâli millimizle gayri ka
bili telif görmüştür ve demiştirki, iki hakiki telif ede
bilmek için bunu Frank üzerinden kabul edeceğiz ve 
her yerde frank olarak tesviye edeceğiz. Bunların 
teklifi ise her yerde İngiliz akım üzerinden tediyesi-
dir. İşte bu gibi malî mesaildie esaslı noktaları kabul 
etmek kudretini kendimizde göremedik ve mukabil 
projemizde sarahaten zikrettik ve efendiler bu ka'bull 
edilmezse biz de kabul edemeyiz. Vaziyet budur. Bu 
meyanda mesaili iktisadiye vardır. Mevaddı iktisadi
ye; bunlardan misal arz edeyim Heyeti Âliyenize. Fa
raza, sermayesi ecnebi olup da Türk kanunlarına tabi 
olarak teşekkül etmiş şirketler var. Tüık şirketleri. 
Fakat sermayeleri ecnebidir. Bu insanlar kendilerini 
Lozan konferansında bir ecnebi kunpanyası şekline 
koymak, Türkiye'den istifade etmek ve devletlerin 
«akreditesi» altında zarar Ziyanları tazmin ettirmeğe 
çalışıyorlar. Biz bunu istiklâl ile, hakikat ile ve be-
dihiyatla gayri kabili telif gördük ve daha konferansa 
gütmeden evvel Maliye Vekâletimiz, İktisat Vekâleti
miz bu gibi alâkadarlara tebligat icra etmiş ve de
miştirki ait olduğu vekâletlerle kunpanyalarımız ara
sındaki münaziinfih mesaili hal edelim. Bunun üzenine 
Fransız şirketlerinden biri'si mümessilini İzmir'e kadar 
göndermiştir. Bu adam İzmir'e çıkmış, buradan da 
davet edildiği halde, Lozan'da konferans içtima eder 
etmez, İzmir'i terk ederek Lozan'a gitti ve orada bunu 
beynelmilel bir hale koyup devletimizi, milletimizi 
naimeşru emellerine ram etmek tarîkini iltizam etmiş
lerdir. Bunu kabul etmedik ve etmeyeceeğiz ve bu 
şirketlerle hükümetimiz arasındadır ve bunu böyle 
hal edeceğiz. Şekli tabisi de budur, tarafeynin men
faati da budur. Gasıblığa tahammül etmeyeceğiz ve 
bu gibi mesaili, esasen İktisat namı altında sulhun 
akdinden sonraya talik ejümeyi de kalbul etmedik. 

BİR MEBUS — Ledünniyatını sonra anlarsınız. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mesaili 
Maliyedeki mütebariz bir noktayı misal olarak arz et
tim. Bu iktisadi mesailde sirkelere taalluk eden mesaili 
arz ettim. Bu gibi Miklâlimlizle, haysüyeiii milliyemizle 
kabili teklif görmediğimiz mevaddı ret veya kabul olu-
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nacalk rtrkatı üç murahhas arkadşınız sırasiyle muad
deli ve musahhah eşkâlini arz ettiler. Yeni bir proje 
ihzar ettik. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Şimendifer, mi? 
HÜSEYİN RUAF BEY (Devamla) — Şimendifer 

meselesini de dün zannederim Hasan Beyefendi izah 
ettiler. Anadolu hatları diye malûm olan Bağdat imti-
dait hattından evvelki inşa edilmiş kısmını düveli 
müfjtefilka bize satın alınız, satın aldıktan sonra müş
terek bir şirJket yapalım, hepimiz birer hisse alalım, işle
telim, diyorlar. Belki bundan sonra diyeceklerki sizö is
tikraz veririz. Biz bunu kabul etmiyoruz ve edemeyiz. 
Alman şirketi ile, Almanlarla Versay'da müttefiklerin 
akdettiği muahhede mucibince Almanlar haklarını 
müttefiklerine feda ettilerse, devrestilerse o onların 
bilceği bir şeydir. Bizimle Alman şirketleri arasında 
mukavele mevcuttur. Onlarla anlaşırız, yok Alman
ların da değilse başka milletlerinse onlar gelir, Tür
kiye ile görüşür. Müttefiklerin arzusu veçhile biz on
lardan borç alalım, yüzlerce faiz verelim, ondan sonra 
borçlara girelim, ondan sonra da gelin dördümüz 
•müşterek olalım. Birtakım adamlardan satın alalım 
şeklini, menafii maliye ve iktisadiyemiz muvafık ola
rak bir şekil görmedik. 

ÖMER LÜTFl BEY (Amasya) — Beyefendi, ufak 
bir noktayı zatı âlinize hatırlatayım mı? Beyin şimdi 
söylediği söz Fransız itilâfnamasine mugayir düşü
yor, bunu söylemek istiyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şimen
diferler ha'kkında da vaziyet budur. 

Şimdi arkadaşlar itimat buyurunuzki, her türlü 
hissiyat şahsiyeden tecerrüt ederek kanaatimi Heyeti 
Âlinize arz ediyorum ve benim kanaati halbem ve 
hakikiyem mükerrer defa her türlü meuuliye'ti müd
rik olarak Heyeti Âlinize şimdiye kadar vaki olan 
maruzatımda mukayyettir. Filhakika bazı rüfeka, la
tife de olsa, siyaset mi yaptınız dedilerse de, ka
naati hakikiyem bu kürsüden vaki olan maruzatımın 
isabet ettiği şeklindedir ve bu gün de o fikir içerisin
de sabitim. Meselede arzı olarak Karaağacı terk et
mek Edirne'nin bir mahallesi olarak mevzuubahis 
olduğu için* çok güç görüldü. Alenî celsede derha'tır 
buyurursunuz Edirne iktisadiyatı ndktai nazarından 
muhakeme ederek bunu yapamtyacağımızı harice kar
şı ifade etmişimdir. Bu gün Heyeti Vekileniz mütte-
fikan bu Karaağaç istasyonun bir vesilei harb olma
sını kabul etmiyor yani ya Karaağaç- alacağız yahut 
harb edeceğiz fiıkrinde değillerdir. Bu sarih olarak 
malûmdur. Şu halde bu mevzuu bahis değildir. 

Bundan sonra Musul gelir. Musul'un elimizden 
çıkması vatanı müşterekemiz için en büyük tehlikedir 
kanaati vardır. " -

ABİ DİN BEY (Lâzistan) — O kanaati muhafa
za... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Musul de
yince ekresiyeti kahiresi Türk ve Kürt olan, denen 
hatta aslen bir olan ve bir millet olmamak için hiç 
bir sebep mevcut olmayan ve bu iki ırkla meskûn olan 
mırttakayı murat ediyorum. Bu mırttaka mütlalk ve 
mutlak Türkiye halkını teşkil eylemeli ve hududa da
hil olmadı. Bu gün heyeti murahhasınızın aylardan 
beri mesaisi, münakaşatı ve intibaatının kendilerine 
verdiği bir kanaat, ki katidir, Musul'u behemehal 
alacağız fikrinde İsrar edersek, mutlaka ordu ile 
almak imkânı vardır. Çünki bunun siyaseten almak 
imkânı olmadığına heyeti murahhasamız kani olmuş
tur ve bize izah edince biz de kani olmuşuzdur. Eğer 
bir sene tehir edersek ve bu bir sene zarfında kuv
vetle çalışırsak hakiki teşe'bbüsatta bulunursak vazi
yetimizi idare edebileceğiz ve siyaseten bizim tarafa 
geçirmek imkânı mevcut olacaktır (Ne ile sesleri) 
Eğer bir sene zarfında İngilizlerle başbaşa anlaşamaz-
sak Cemiyeti akvama havale etmek şekli kabul edil
miştir. Heyeti murahhasanız arız âmik düşündükten 
sonra, bazı mahzurlarına rağmen, Heyeti Vekilenizde 
bunu kabul etmiştir? 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — MüJtefikan 
mı kabul ettiniz? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlar, Cemiyetli Akvama gittikten sonra Cemiyeti 
Akvam aleyhimizde karar verirse, ki herhalde öyle 
karar verecektir, kabul etmeyeceğiz. Kanaatimiz bu
dur. 

HACI HAMDİ EFENDİ (Muş) — Lâhey mah
kemesine müracaat etsek daha iyi değil mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — S.z tenden 
de genç değilsiniz herhalde. Biraz sükûnetinizi mu
hafaza ediniz anlatacağım. Bu gün arz ettiğim gibi, 
heyeti murahhasanızın kanatları ve izahatları üzerine 
Heyeti Vekilenizin de kanaati mutlaka harekâtı as
keriye yapmaktır. Bu gün hareketi askeriye yapmadan 
almak ihtimali talik ile mevcuttur. İhtimalle arz edi
yorum, muhakkak bir şey yoktur. Olmazsa cemiyeti 
akvama gidecektir. Zaif bir ihtimal vardır. Cemiyeti 
akvam aleyhimizde karar verirse kabul etmemek 
elimizdedir. Efendiler, dünyada her şeyin kuvvei 
müeyyidesi olarak kendi kuvvetimizi kabul etmek 
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(mecburiyetindeyiz; her şeyi, yarin imza edeceğimiz 
muahhede için dahi 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — O haMe bizde 
o yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Musul hak
kındaki kanaatlannızda arz ettiğim esa&ata istinat 
ediyor. Adlî esadli arz ettim. Şayanı kabul görüyorum. 
Malî mesaili, istiklâl malimizle gayri kabili telif gör
düğümüz için ret ediyoruz. Bazı mukabil teklifat ya-
pryoruz. 

'Boğazlar meselesine gelince: Zannedenim arkadaş
lardan bazıları anlamak istediler ve İsmet Paşa Haz
retlerimden de isıtizah buyurdular. Arkadaşlar bu ar
kadaşınızı mesaili Bahriye'de bir talebe olarak kabul 
buyurursanız (Estağfurullah mütehassıs sesleri) Ali 
Şükrü Beyefendi de o talebelerden biridir. Boğazlar
da esas serbestü kabul ettikten sonra azami emniyet 
tertibatı alınmıştır. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — 12 bin asker... 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — On iki bin 

asker gayri askeri kabul dütiğimiz istanbul mırataka-
sına mahsustur ve gayri askeri olan yerlere mahsus^ 
tur. Zıt olarak yalnız oraya mahsustur. Trakya'da 
vesairede istediğiniz kadar asker bulunduracaksınız. 
Öyle değil mi İsmet Paşa Hazretleri. 

İSMET PAŞA (Edirne) — Evet. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — On iki bin 
askeri az telâkki etmeyin; hiç asker bulundurmamayı 
aihden kabul ettiğimiz yerlerde on iki bin aislker bu
lunduracağız. Onun haricindeki yerlerde istediğimiz 
kadar bulunduracağız. Size resim halinde arz edebi
leceğim birkaç noktalan söyliyeyim. Şayet herhangi 
bir devlet milletimiz aleyhine harb ederse Boğazlar 
üzerinde her türlü tedabiri jlCtihaza bi!lakaydü.sart salâ-
hiyettarız. Demekki demin hepiniz yüksek sadalarla 
mütefikan endişe buyurduğunuz gibi, bir tehlike yok
tur. Dersenizki, kaleler yıkılyor, şu oluyor bu olu
yor. Efendiler kalelerden çok kuvvetli ve metin olaralk 
Boğazları müdafaa edecek esbap ve vesait tekemmül 
eömjştir. Saniyen kaleye lüzum yoktur. 

Tetkik buyurdunuzsa Boğazlar müdafaasında Mar
mara havzasına torpil koymak hakkı bizde yoktur. Sabit 
torpil koymak hakkı bizden ref edilmıişlfcir. Bundada mah
zur görülebilir. Fakat tetîkikatınızı daha talmlik ederseniz, 
bunda da tehlike yoktur. Çürtki seyyar torpil bulun-
duralbHeceğiz. Çünki istediğimiz kadar tahtelbahir, 
istediğimiz kadar deniz tayyaresi Hdundurabileceğiz. 
Bunları bulundurduktan sonra bizatihi müteharrik ola
rak derhal taarruz ve tedafüi hareket imkânı mevcult-

. tur. Bunun gayri denebilir, ki - sualli mukaddere cevap 
veriyorum. Çünki çok keskin asker arkadaşlarımın 

• ıbemi dikkatle dinlediklerini biliyorum - denebilirki 
niçin fîlan hududu aynı askeri hale koydurmadınız, 
niçin her türlü harekâta karşı cihan muhasemaltını 
üzerlerine atacak bir şekli taahhüdü kabul ettirme
diniz? Bunların hepsi denebilir. Bunların hepsine ben 
ve heyeti murahhasa arkadaşlarımız çok çalısJUk ve 
muvaffak olamadık. Farz edinki muvaffak olsaydık, 
bunların hepsü bir beyaz kâğıt üzerine kara mürek
keple yazılmış şeylerdir. Bunu teyit edecek yin© Türk' 

I ün kuvvetidir. Hiç birine inanmayın. Kuvvetinizi zayi 
etniğiniz anda muahhedeyi sigara kâğıdı gibi yırtarlar 

I ve istedikleri gibi yaparlar. İşte arkadaşlar bu malû-
[ matı da telhisen arz ettikten sonra Heyeti Vekileni-
I zin istirhamını kısaca arz edeceğim iki cümledir. 

I Evvelce de bilvesile arz ettiğim veçhile, size mu-
I aıhhede projesi - olarak verdikleri şekli heyeti umumi-
I yesiyle 'kabul etmek imkân ve ihtimali yoktur. Hiç bir 
I Türk, hiç bir müslüman müstakil memleket ararken 
I bunu kabul edemez ve bu gün onu atmalı ve muha-
I rebe yapmalıdır. Fakat heyeti murafohasamızın ora-
I dan ayrılmadan evvel verdikleri mukabil teklifler ve 
I intibaat bize bir ümit dalba vermiştir. Bu ümit de 
I mukabil tadilâtla, Musul hariç talik edilmek, Kiara-
I ağaç'ı terk etmek, umuru adlileyi arz ettiğim gibi 
I kabul etmek, ki hiç istiklâli adlimize muzir bir şekil 
I yoktur. Tekrar bir müzakere açarsak, mutlak değil, 
I yüzde muayyen bir nisbette soyuyorum melsele yüzde 
I altmış nisbetinde haırbsiz bir sual yapmak imkânını 
I görüyoruz ve Heyeiüi Âl'iyenize bunu teklif ediyoruz. 
I Sarahaten... 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Ne kadar müddette 
j hitama erer? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Lâyalemül-
gaıybü illallah. Bunu bilirsiniz böyledir. 

İBRAHİM BEY (Mardin) — Ben biliyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bu tarzda 
I bir sufiı aramak* ve sulhu bir daha harp etmeden ve 

fedakârlık yapmadan ve bunlara mecbur odmaidan 
suîhe daha kuvvetli olarak geçmek rtoktai nazarından 
muvafık görüyoruz Eğer Heyeti Âliyenizöe bu muah
hedeyi hiç münakaşa etmeyip kaldırıp yüzlerine a'tmak 

I fikri varsa, bun/H Heyeti Vekilortiz muvafık değil
dir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bundan dana gay
ri bir şekil vardır. Hayır bu muahhede şayanı kabul 

I değildir. Mukabil projeyi verip bilmem ne yapalım. 

87 — 



t : 4 4 s 3 . 1339 C : 1 

O da nasıl olur? Bekliydim bir az, bu mütalaata buz 
•şahit olmuşuzdur. Biz bekliyelim. Nasıl geldi Frank-
len Bruyyon ayağımıza, gelsinler sulh yapalım. 

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — İddiasıdır 
işte bu. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, 
kanaaltlar muhteremdir. Nitekim lütuf buyuruyorsa
nız, benim de kanaatimi istima buyurursunuz. Yani 
marizi şikâyette arz etmiyorum. Böyle fikirlerde var
dır. Müşahidi oldum, onun için arz ediyorum. Heyeti 
Vekileniz ki, bu şekle taraftar değildir, bu şekil çok 
tehlikelidir. Zira,.. 

ALÎ SURURÎ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Reis Paşa Hazretleri mukadderatı memleket hürme
tine olsun hatibin sözünü kesmesinler. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Sende daha ziya
de kesersin. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
İzahat bittikten sonra herkes söyliyecektir. Fakat ha
tibin sözünü kesmesinler. 

REİS — Rica ederim oturunuz. 

TUNALİ HİLMl BEY (Bolu) — Herkes hatibin 
sözünü kesiyor. Gürültü oluyor, dinliyemiyoruz. Mu
kadderatı memlekete hürmeiten dinleyelim. 

REİS — Bu sözü söylemekle siz de hatibin sözünü 
kesüyorsunuz 

TUNALİ HİLMİ BEY (Bolu) — İşte şimdi bir 
defa ve son olmak üzere soyuyorum bu kadar. Sabah
tan beri bu kadar arkadaş itiraz etmediler de kırk 
yııldan beri bir söz söyledim bana mı soyuyorsunuz. 

REİS — İhtar ediyorum, susunuz. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Bolu) — Bana mı? 
REİS — Evet size. 
TUNALİ HİLMİ BEY (Bolu) — Af ederainüz 

Paşa Hazretleri. 
REİS — Sen af edersin. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Bolu) — Ben af etmi
yorum. 

REİS — Ben de hiç af etmiyorum. (Handeler) 
Devam buyurunuz efendim. 

(HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
Heyeti Âliyenize sükûnetle maruzatımın istknaını is
tirham ederken çok müşkilâta ve sükûnetle maruzatı
mı kalbul ettirebilmek imkânını taharri ederken çok 
ımü^kiilâta maruz kalıyorum. Müsaade buyurunuz, sö
zümü Jkmal edeyim ve fazla da tasdi dtmiyeceğim. 

'İşte arkadaşlar bu ikinci şekli de Heyeti Vekileniz 
muvafık bulmuyor. Çüriki çok tehlikelidir. Malumu 
âlinizdirM Mudanya muahhedatiyle rmıkavelâtımızı 
Lozan Konferansınnı neticesine kadardır ve bu ne
ticeyi alfelfevr kabul etmiş olinaoıak için, heyeti mu-
rahhasamızın buraya avdeti ve Heyeti Âliyenüzde 
acele tetkik ve tahlil ederken bir karar verebilmek im
kânını taharri için inkıta ifade edilmemiştir. Ne bizim 
tarafımızdan, ne de mukabil taraftan. Eğer inkıta 
ifade edilmiş olsaydı bu gün halı harbte idik. Buna 
meydan vermemek için inkıta ifade etmemiş,, heyeti 
ımurahhasamız diğerlerine takaddüm ederek etme
miştir. Bu vaziyet güya Lozan konferansı hali içti-
ımada, fakat hali müzakerede değil vasiyeti hukuku-
ydsihdedir. Şimdi bu hali temdit edersek bir kere İs
tanbul'un içinde ve civarında mevcutlarını Mudanya 
mukavelenamesiyle kabul ettiğimiz ecnebi kuvvetle
rinin devamı ikametini kabul mevkiinde kalacağımız
da ve bu müddetin daha ziyade uzamasını bendeniz 
menafii ha'kikiyömizle gayri kabili telif görüyorum. 
Bunların ya biccebir veyahut bilahit çıkmaları memle
ketimiz için birinci derecede ehemmiyeti olan bir va
ziyet ve haldir. Bunları bir kere hudutlarımız haricine 
çıkarsak bu günden daha ziyade kuvvetli olacağız ve 
bir sulh akdiyle Yunan ordusunu terhis ettirebilirsek 
bu, kuvvetimizi tazif edecektir. Şu halde Musul kala
caktır. Musul için vaziyetimizi daha sükûnetle, daha 
kudretle ve kuvvetle tetkik, tahlil ve avakibmi idrâk 
vaziyetine düşeriz. Şimdi uzatalım. Uzatırken efen
diler, istjtlaatımız, istihbaratımız mukabil tarafın uzat
mak istemediği noktasındadır ve bunda kendi çeh
relerini meydana vermiyorlar. Ne İngilizler, ne Fran
sızlar ne İtalyan uzatmak arzusunda olmadıklarını 
göstermedikleri gibi, istedikleri halde o arzuyu da gös
termiyorlar. O günde yine vesait saldırmışlardır. 
Her an İstanbul'da bir hadise zuhur eder, her an 
hudutta bir hadise zuhur eder ve gayri mesul bir 
kuvvet yaptı denir ve bizi üzerine cezp eder. Harkâtı 
askeriye yapmak için o zaman idaremiz ne kadar katı 
olursa olsun, icabatı harbiye, icabatı askeriye selâmeti 
mülki millet bizi cebrederki, harbi açar. Bunu sarih 
olarak soyuyorum. Çüriki vatanıma ve size karşı her 
türlü mesuliyetti bütün gözümün önünde görüyorum 
ve onun altında ezilerek, açik olarak söyliyorum. Bu 
gayet mühim bir tehlikedir ve bu tehlikenin vukuun
da tamiri gayri mümkündür ve çok müşkildir. Bu iti
barla uzaması taraftarı değiîiz. Bu gün bu muahedeyi 
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atın, harb edin derseniz, buna taraftar olduğumuz gi
bi, yegâne hif sureti hal var. Muaddel ve sahih olarak 
ihzar ettiğimiz mukabil projeyi, müzakereyi teklif 
etmek ve onda muvaffak olmaya çalışmak, muvaf
fak olamazsak artık harbe nihayet vermek için He
yetti Âlinize gelip arzı hal etmektir. Yani bu noktai 
nazarımızın Heyetli Vökitenizce makbul olup olmadı
ğını şimdi cereyan edeoefk münakaşanız neticesinde ih

zar buyuracağınız kımızı, beyaz kâğıtlarınızla gör
mekle iktifa edeceğim. 

REİS — Şimdi sualler vardır. (Sual sormağa ha
cet yok, teneffüs edelim, sesleri) 

REİS — Efendim on dalkika teneffüs ile celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı CeSse Saat : 4,29 

cuttur. Berideniz kâfi derecede izah edebiGnim. Yani 
neden dolayı muhalletfet edilmiş ve neden dolayı ka
bul edümi-Ştlir. 

RiBÎS — Efendimi Zdkâi bey buyıuruyorlarlki Mu
rahhas Hasan bey k'âıfi derecede meşşul oldukları 
'kısımlarda izah alt verdiler bu izahat kâfi değOlse fazla 
malûmat almak istiyorlar sual etsinler cevabını ve
reyim. 

NECATİ BEY (ıLâzDstan) — Fazla malûmatları 
var mkkr? 

ZESCÂİÎ BEY <tAdana) — Fazla malûmat ne de
mek eferedıjm? EHbette fazla malûmat vardır. Müza-
Ikereyi zaten handeniz yaptım. Binaenaleyh her mes'ele 
üzerinde cereyan eden mlünaficaşatı arz ve izaha ben
deniz hazırım. Yani ariz ve amıik izahata mecburum. 

Hasan Beyefendi mesaili iktisadi: yen" n hey'etü 
'umoımLyasi haktkınıda, sureti umumiyede, cereyan 
eden münakaşatın calibi dikkat olan yerlcriimi üzalh 
ettiler ve buyıurdularkii; eğer daha fazla izahat iner
seniz bunu münakaşa eden Zekâi beyidir. Zekaü bey 
gelsin, söylesin. Arzu ederseniz .bendemiz teferruata 
dajr her maddedinden başlryaralk söyîiyeyim. Falkat 
yerilen izahatı kâfi gördünüzjse benlim tekrar izahıma 
lüzum ytakfaır. 

ZÜLFİ BEY (D;yarbakir) — Efendim, müşavir
lerin vazifesi hey'eti çelikçe malûmdur. Yalınız fcen-
diteıtna tavdi edilen vazifeyi ifa ile mtüikeHefCİTİ'er. 
Raporunu yazar ve hey'eti murahhasaya arz eier. 

•»• m>9< 

ÜKIİNOİ < 

Açılma Saa 

REÎS — Reisi Sâni AE 

KÂTİP : Refik 

(RIEİİS — Celiseyf açıyorum efendiin, Geçenlende 
•usul hakkında variten iblir taiksıirde bir de möşalvür me
bus arlkaıdaşları dinlıamıeği kabul etmıişüinüz. Ş mdıi 
yalınız Zekıi Bey ile Züllfi ıBey ikatoıigiüT. Onu Meettsi 
âlinize arz ediyorum. Hey'eüi Veikliie Reisi sözünü bi
tirdi. Zekâ*.beyden başlayalım. Yalınız şumı arz ede
yim ki Ve3i ©ey harefcet ademüyöcdk ıkadar hasta imiş, 
ifai dafa tıeîgnalf veniyor. Halita İzmir Vaflİsi btis fcılr 
telgraf çeflciiyor. Binaenaleyih söz isöyiiyecelk Ski aaüca-
daşıımız vaıldır. Falkat ıher gelenden sual sıormak ka
bul «düdüğü taktirde usulü tamamüle tatbük edeceğiz. 

YLAlHYlA OAUÎB BEY (Kjışeffıjr) — Paşam mıı-
raMıasflan dmıledök <mü%a)viirleaü niçin dinleyelim? 

RiECS — efendim, MeoM âıli kabul iOtmaştk. Yine 
sizin eMzdedj:.- Müızaikeneye geçelim derseniz ge
çelim. 

rreVFİK" RÜŞTÜ BEY ıflMcnûeıse)- — Möclisee ft-
tJJhiaGS edülmjş karara 'Mlba Olmak üzere mıüşaıvir bey
ler mürtahihaslanin tveneceği izahata ilâve olarak, bir 
izahat verciMJeoekler ise dinleyelim, yoksa onların 
söylediği vadide söz Söyıîliiyecdklerse zaman gaip eftrrîe-
<mdk içki kâfi gönelim. 

HÜSNÜ BEY (Bitlis) — Müsaade ediniz sualleri
mi soracağım, 

REtK — Efendim, sualler- yalınız bu gSbıi müzak'e-
relerde soruluyordu. Heyeti celle sual sorulmasın diye 
(kabul etti 

ZEKA1 (BEY (Adama) — Efendim murahhaslaTan 
vendükleri malûmat kafi değilse proje elinizde mev-

ÜKIİNOİ GEUSE 

AçJma Saati : 4.30 

REÎS — Reisi Sâni AE Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Refik Bey (Konya) 
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Tâzıım geften siyasî, iktisadî her şey gösterilmiştir. 
Taflcuiıtj oma aittir. Devletii'n siyaseti umumiyesin'i 
tedvir edecelk murahhaslardır. Müşavirler kendileri-
min bildilkleriinli söyler Sulh Konferansı 3-4 devre ge-

t çiıjmiilştiifl. ismet Paşa burada ço(k dirayet göstermiştir. 
Onlara Lort Gürzion razı olmamıştır. Bir muhtıra seki
limde vermiştir, ikinci, üçüncü muhtıra verilim/iştir. 
Müşavirler. ıbu üçüncü seferide bunlar -kafiyen bize 
(bir yer vermediler, hatta hudut bile vermediler. Zan-
edersem yazılan muhtıralar hey'eti celilenih malû-
mudıur,. Gerek matbuatta ve gerek hey'eti ce'lile ve 
(Hariciye 'vekâletince Hey'eti Celıllenize arz edilmiştir. 
Mevzubahis olmayacağını demiştir. Ben de Paris'e 
Igidûyoruim, li&ter'semlz müşavirlerimizle sizin müşavir-. 
Heriniz görüşsün demişleridir. Nihayet bir gün tezkere 
aldı'k, yenli murahhas paşa bir tezkere almıştı. Omda 
Musul mes'elesıimi ne aramızda hal edelim, ne de 
mekjüupia filan (hey'eti umumiyede hal ederiz, diyor
lardı. Yani cüz'i bir tadilat yapmak istediler. Yalınız 
Van vilâyetinden alınan (İmadliye) vardır. Omun et
rafından yer vermek işitiyorlardı. Esasımda petrol 
(mes'eiesi idi. Hatta biz petrol lebden bazı menafi 
almak suretiyle de ona razı olduk. Fakat ona da 
ımıuvafaikat etmiyorlardı. Kendileri için namus ve 
şeref telaktai ediyorlardı. Bir gün saiba'h cdsesiydti. 
Öğleye kadar .fcâllil .ettik. Ertesi güne bırakmadılar. 
Bumu hey'eti urnuım iyeye arz edeceğiz, dediler. Öğ
leden sonra celse açıldı, Lort Gürzon riyaset edi
yordu. O celsede Lort Garzan hezeyanda bulundu. 
(Kürtleri, Türkleri tahkir etti. Orada İsmet Paşa haz
retleri Ordu kumandanı gitti lâzım gelen sözleri söy
ledi. ıBunu söylemeyi taı vazife add'ede.'Lm. Ve-Tıasıl 
her hezeyanı yapitılktan sonra celseyi tatil elıl ve 
Musul'u da Cemüyeti Akvama bıraktım, dedi. Biz bu
nu ret ettik ve Musul'u alacağız dedik. Musul mi-
sa'kü milli dairesindedir dedik, bütün kanatta bize 
ibakjıyordu. Heman inikrtaa hazırdık. Biz hiç -bir şey 
ıkjaibul etmeyiz, deyerek raporumuzu verdik. Cemiyeti 
Akvama kabul etmediğimizi 'bildirdik. Arkadaşlar, 
ben Fransızlara, 'italyanlara, Japonlara, Sırplara, Ro-
(menlera hepsine 'bandıktan sonra, yine bunu Cemiyeti 
Akvama 'bıraktı'k, dedi. Bunun üzerine de Musul me
selesi kaldı. Falfcat kafi mümasdbet etmedi. Yarin yi
ne müzakere. edileceğini söyledi. Bunun, üzerine beş 
Igün slonra manzuru âiliniz olan bir, projeyi verdi. 
Taibdi ha proje içersinde yalınız sMusui jnes'eiesi de
ğildi. Tabii ben Musul liçin^illa harbediniz deyemem. 
Musul mıes'elesi, istiklâli, adiî, iktisadî malî gibi 
(hayatî mes'ele olduğunu da söyledim ve onu kendileri 
de takjdiJr fculyurduiar. Fakat üst tarafının muhake-

mesıi, naşı} tedviir edileceği murahhaslarımıza aitti. 
Eğer ıbendıe o salahiyet olrnıuş olsaydı, o mes'eleleri 
'böyle yapın derdim. Musul mes'elesi böyledir. 

Hudut me&'eles'i; malûmu aliniz, buradan gider-
(kea arkadaşlar 70,80 imzalı bir takriri ben/denize 
venm/işlerdlir ve hey'eti celile de temenni takririmi hü-
Ikümeie vermişti. Maateessüf diyeceğim.. Franklem 
ıBuyyon'un buraya gelip yaptığı itilafmamede şifahi 
olarak Musul mes'elesi hal olundukdan sonra, hudut 
mes'elesıinin tashihi nazarı itibar© alınır denmişti. 
Fakat itilafrtamede öyle bir şey yciktu. Buna dü
şündük mademki fou böyledUr. Framsızlan üzerinde 
.koşturmamak için evvela Musul mes'elesinii hal ede
lim, dedik. Lort Gürzönsa 'bunu düşünerek Musul'la 
Iba'şka 'bir şey araya karıştı, ismet Paşa ona karşı 
da bu yalınız hudut mes'elesi değil, kül mas'elesi-
dıi-r. Hepsini kül haline tahvil edelim dediği halde 
ona itiraz ettiler. Kalbul edilmedi. Mesele 'bundan 
ibarettir. Başka, bir şey varsa söy'iyeyim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlüs) — Paşa hazretleri 
Zülfi beyin kendi hareketleri hakkında bir malûma
tlım vardır. Sahih değil raidir, onu soracağım, Mu
sul mes'eleri etrafındaki son verilen teklif üzerine 
istifa etmiş, ahiren istifasını geri almış. Böyle bir 
şey vaki midir, değil midir? 

ZÜLFİ BEY (Diyanibdkıir) — Hayır efendim 
hasta idim gelmek istedim. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — İstifa ettiğiniz 
söylüyorlar. 

ZÜLFİ BEY (Diyanlbeklir) — Müsaade edin ben 
Allahdan 'başka kimseden korkmam yapamıyacağım 
vazifeyi de kafiyen ifa etmem. (Bravo sesleri) -
Musul meselesinden zaten sıkılmıştım ve hatlta o za
manda hasta idim. Gelmeyi münasip görmedim. Za
ten gelseydim. İzmit veya Adapazarı'nda oturacak-
trnı. (Veli bey gifbıi sesleri) Veli mes'elesi bankadır. 
Rica ederim arkadaşlar onu söylliyelim. Ben buraya 
gellirsem, sulhda bozulursa üzerime mes'uliyet alamıaz-
dım. Bu 'bundan ibaretti. Yine ben diyorum ki Musul 
mes'elesi istiklâli malî istiklâli ilkti sadi gibi şark/i 
Anadolu için hayatı bir mds'eledir. 

'ALİ ŞÜKRÜ 'BEY (Trabzon) — Yani Musul 
licin siz tarafdar değilsiniz değil mi? 

ZÜLFİ BEY (Diyarıbekir) — Evet ben değilim. 
(Bravo sadaları) Paşa Hazretlerinin vicdanlarına hava
le ediyorum. Öyle değil mi Paşa Hazretleri? Ben is
temem ki Musul kalsın, sona kalan dona kalır. Mem
leketimizin! nısfı gitmiş. Biz buraya gelmeyip de o 
mesuliyet Hükümetin üzerinde kalsaydı, böyle bir şey 
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olmazdı. Çünki Meclisi Âli müdaıhale ettiğinden do
layı böyle bir şey olmazdı. Bize mesele kalmamıştır. 
Çünki Meclise arz etmiştim. Meclis muvafakat etmiş 
ve bu suretle Suriye'de Urfa ve Kilis'in jıısfı gitmiş
tir. Mesuliyet Hükümetin üzerinde kalır. €>na müda
hale etmediğimden dolayı gitmiştir. 

HULUSİ BEY (Karahisan Sahip) — îtilâfname 
muvakkattir. 

ZÜLFÎ BEY (Diyanbekir) — Eğer bu itilâfname 
muvakkat ise bu kürsü muallâda Rauf Beyin beya
natı vardı. Onu hatırlatmak isterim. O beyanatta 
her yerd^fı bahsedildiği halde, niçin arkadaşlarımız
dan birisi Fransız hududu meselesini sormadı? (Sor
dular sesleri) Fakat gazetelerde okumadık celsei ale-
niyedc sorulmadı. 

YUSUF ZÎYA BEY (Bitlis) — Sorulmuş ve söy
lenmiştir., 

ZÜLFÎ BEY (Diyarbekir) — Yalnız arkadaşlar
dan Necip Bey söylemiştir. Cenup hududu demiş, 
•başka bir şey söyleyen olmamıştır. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Söyletmedi
ler efendim. Siyaseten muvafık olmaz dediler. 

LÜTFİ BEY (Diyarbekir) — Efendim, söyletmedi
ler olur mu? 

REÎS — Efendim; işmdi kabul etmiş olduğunuz 
takrir mucibince murahhas ve müşavirlerin beyanatı 
bitmiştir .Mardin'li Necip Bey ve sekiz refikinin bir 
takriri var, okutuyorum. 

RiyaseUi GeMeye 
Daha ziyade rüfekai kiramın tenevvürü için heye

ti murahhasadan sonra îstihzaratı Sul'hiye Komisyo
nunda bulunan rüfekai kiramın malî ve adlî mesail 
hakkında izahat ita buyurmalarını arz ve teklif ede
riz. 

3 .3 . 1339 
Antalya Kayseri 

Rasih Ahrnet Hilmi 
Mardin Sarühan 
Necib Reşat 

Erzurum Edirne 
Hüseyin Avni Faik 

îzmit Edirne 
Sırn Şeref 

Siirt 
Kadri 

HÜSEYİN RAUF BEY (fcra Vekilleri Heyeti Re
isi) (Sivas) — Söz istiyorum Paşa Hazretleri. 

Arkadaşlar, eğer bu takrir esas olarak kabul edi
lirse dört seneden beri Babıâlide isti'hzaratı sul'hiye ile 
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meşgul olan zevatın da buraya gelmesi lâzım gelecek
tir. (Hayır, sesleri) Müsaade buyurunuz, izah edeyim. 
Yine karar verecek sizsiniz. Efendiler. Dört senedir 
sulh isti'hzaratı için istanbul'da çalışılmış ve bunun 
hulasası berayı istifade murahhaslarımıza verilmiştir. 
Bundan başka dört mücahede senesinin icabatından j 
olarak... Hulasa i esasatı da burada Maliye Vekilinin i 
mesuliyeti altında teşekkül ile îstihzaratı Sul'hiye Ko- ] 
misyonunca tespit edilmiş, ve riyasetin bulunan Hasan j 
Beyefendi vedaatiyle onlar da heyeti murahhasamı- ş 
zın nazarı istifadesine vaz edilmiştir . Heyeti murafa-
hasamız bunlarla mücehhez ve malûmattar olarak ora
ya gitmişlerdir. Her malûmatın konferansta mutlaka 
mövzuübahis olması kaydı nereden çıktı? Heyeti mu-
rahhasanız bununla mücehhez olduktan sonra, icabe-
den silahı kullanır icabetmeyeni kullanmaz ve size 
yapabilidiğimiz budur, dedi. Arkadaşlar takrir hak
kında söz söylemek Hükümetin hakkıdır. Böyle gider
se İstanbul'a gidip isti'hzaratı sulhiyede bulunan ar
kadaşları da buraya getirmek icâbedecektir. insaf bu
nu mu emreder -ve böyle müzakere devam eder mi 
efendiler? Bu mesele üzerinde ariz ve amik tetkikatta 
bulunmak her mebus arkadaşımızın hakkıdır. Fakat 
isti'hzaratı sülhiye şekli doğru değildir. Çünki mese
leyi namütenahi uzatırız. Kemali hürmetle arz edi
yorum ki, inanınız efendiler, gün geçtikçe düşmanları
mızın cephesi kuvvetleniyor. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Şimdi îstih
zaratı Sul'hiye Komisyonunda bulunan Meclis arka
daşlarımızın bir kısmı heyeti murahhasamîz meya-
nındadır ve bir kısmı da söz almıştır. Onlar da sıra
sı geldikçe söyliyeceklerdir. Mamafih arzu ederseniz 
bu takriri reyi âlinize arz edeyim. Takriri kabul eden
ler el kaldırsın... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi efendim tensip ederseniz müzakereye baş
lıyoruz. 

Söz Hüseyin Avni Beyindir. 

NEGATÎ IBEY (Lâzis'tan) — Paşa Hazretleri söz 
söyletmeden evvel şunu 'söyliyeceğim !ki, ben üç gün 
evvel söz aldım sırada beş veya altıncı idim. Şimdi 
bakıyorum defterde ismim bile yok. Binaenaleyh bu
nun esbabı nedir? 

R'BİiS — Esbabını izah edeyim, iki gün doğrudan 
doğruya müzakereye girmeyi kabul etmiştik. Her ta
raf dan söz istendi. Gerek kâtibler, gerek bendeniz 
yazmıştım. Ondan sonra usul mevzuubaîıis oldu. Üç 
dsf'a usul müzakere edilmiştir. Arkadaşlarımızın bir 
çoğu usul hakkında söz ""almıştır. Bendeniz diyorum 
ki Necati (Beyin söz almış olması, pek muhtemeldir. 
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fofimatki usul haJkilcıhda söz almıştır ve orada dördün
cü beşinci olabilir. Fakat burada kâtiplerle benim yaz
dığım listede mukayyet değildirler. 

NECATİ BEY (Lâzistan) — Makamı Riyaset ka
rıştırmış. Sözüm usul hakkında değildi. 

REİS — Rica ederim, Makamı Riyaset karıştır-
mamıştır. Makamı Riyaset sonuna kadar vazifesini 
rfa edecektir. İhtimalki bazı arkadaşların arzularını 
zamanında ifa edemez. 350 'kişiyi aynı salonda kayit 
etmek mümkün değildir. (Lehde ve aleyhde söz tas
nif ed'ilisin sadaları) 

YUSUF. ZİYA BEY '(Bitlis) — Kanunların leh 
ve aleyhinde söz olur. Kanun müzakere etmiyoruz. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz bir defa söz 
ajan esamiyi okuyayım. Arkadaşlar buraya geliyor ve 
Makamı Riya'setin vazifesini işgal ediyor. Hüseyin Av-
nİ 'Bey, Şeref Bey (Edirne) Sırrı Bey (İzmit) Tevfik 
Rüştü Bey, Ali Şükrü Bey .(Trabzon), Şunu da arz 
edeyim ki Ali Şükrü 'Bey Müfit Efendinin yerine söz 
almıştır. Müfit Efendi kendi rızalariyle A1K Şükrü Be
yin sırasına gitmişlerdir. Murat Bey (Erzurum) Vehbi 
Bey (Bitlis), Yahya Galip Bey (Kırşehir), Şükrü Bey 
(Karahisar), Abidin Bey (Lâzistan), Fuat Bey (Bolu), 
Zamir Bey (Adana), Nuri Hilmi Bey, Hacı Şükrü Bey 
(Diyarıbekir), Ali Cenani ©ey (Gazianteb), Ham'di Bey 
(Trabzon), Osman Bey (Kayseri), İsmail Suphi Bey, 
Osman Bey (Lâzistan), Hakkı Bey (Van), Emin Bey 
(Eskişehir), (Rifat Bey (Kayseri), Emin Bey (Erzincan), 
Osman »Kadri Bey (Muş), İhsan Bey (Cebelibereket), 
Şeyh Servet Efendi (Bursa), Rifat Bey (Tokat), Emin 
Bey (Bursa), Yunus Nadi Bey (İzmir), Haydar Bey 
(Van), Zülfi Bey, îlya's Sami Bey, Hakkı Hami Bey, 
Salâhattin Bey, Cemil Bey (Kütahya), Müfit Efendi, 
Rasih Efendi, Basri Bey, Salih Efendi (Erzurum), Sü-
4eyman Sırrı (Bey, Ali Riza Efendi (Batum), Mustafa 
Bey, Abdülkadir 'Kemal Bey, Musa Kâzım Efendi, 
Hafız İbrahim Efendi, Refik Bey (Konya), Yusuf Zi
ya Bey (Mersin), Tahsin Bey (izmir), Reşat Bey, Sıtkı 
Bey (Malatya), Lütfü Bey, Faik Bey (Cebelibereket), 
Faik Bey (Erdirne), Necati Bey (Lâzistan), Hoca Şük
rü Efendi. Eğer bundan başka söz isteyen varsa ka
yıt edeyim efendim (Gürültüler) Efendim rica ederim 
isimleri burada olmayan zevat varsa lütfen isimlerini 
kâtip beylere yazdırsınlar. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Rifat Bey (Kay
seri) Sözünü bendenize vermiştir. Sıram yirmi ikinci
dir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Paşa Hazret
leri ben Ali Canani Beyle sıramı değiştiriyorum. 
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REİS — Rica ederim. O, şimdi olmaz. 
HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Efendim, 

Gürültü olursa muhakeme gaip oluyor, tabii söyliye-
mem. Her şeyden evvel şunu arz ediyorum ki Mecli
si Âlide Milletin aleyhine harbin bir gün devamını 
arzu eden bir tek kimse yoktur. Hepimiz Sulhe teşne
yiz. Fakat Sulh değil de Sevr ahitnamesi de bir sulh 
idi, bunu da istemeyiz. Yani muhakememizi salim yü-
tütme'k için hiç bir tazyik altında değiliz. Affınıza 
mağruren mütalaamı esaslı yürütmek için bir az ma
ziye rücu etmek mecburiyetindeyim. Efendiler, biz 
Kuvayi Milliye Teşkilâtı yaparken karşımızda Yunan
lılar yoktu ve biz Yunan harbi için hazırlanmış değil
dik. İstiklâli millimize, hâkimiyeti mill'iyemizin esa
sına tecavüz vukubulmuştur. Buna sahip olmak için 
en başda mukaddes tanılan Padişaha bile isyan ede
rek, telin ederek ledelhace o bedii şehirlere bile veda 
ederek, İstanbul'dan, Trakya'dan Adana'dan izmir' 
den bile elimizi muvakkat h'ir zaman için çekdi'k ve 
bayrağa yapıştık. Oraların alınmasına koştuk ve al
dık. Fena günlerinizi hatırlatacağım arkadaşlar bilmi
yorum o kudretli kumandanlar, o katı kalpli insan
lar ne olduda erimiş gibi bir vaziyette çıkıyorlar? 
Hayret ediyorum. (Gürültüler) İstirham ederim efen
diler, vicdanımın duygularını serbestçe heyeti celileye 
arz edeceğemim. Son harbi yapan paşa hazretleri, 
bütün cihana karşı bir tek silahımız yokken düşman
dan silah alarak bizim kalbimize kuvvet aşılayan Pa
şa Hazretleri ve Ayaşa kadar düşman gelmiş iken he
pinizde ümitsizlik varken, Başkumandan harita üzerin
de gelerek, bize hayat serpiyordu efendiler. Bize kuv
vet veriyor, ümidimizi takviye ediyordu. Fevzi Paşa 
yine aynı şekilde istikbal için ordular çiziyordu. Bu 
harp için de memleketlerimiz gidiyor diye kalbimizden 
ağlıyorduk. Bir tarafdan İzmir işgal edilmiş, bir ta-
rafdan Bursa'ya kadar düşman geliyor. Diğer taraf
dan Eskişehire kadar düşman ilerliyor. Biz buradan 
hicret ediyoruz. O gün mukavemet gösterdiniz efen
diler. O gün mukavemet gösterirken ve beş senelik 
bir harbden çıkmış olan millet yavrusiyle, evladiyle 
yanıyorken üç dört yüz bin kişilik bir ordu ihzar ede
rek, gayenin istihsadine sevk eden bu millet, bu Mec
lis, ne olduki_efendiler, memleketlerini istirdat, ara
zisine bir misli zam, evladını bir misli tezyit ettiği hal
de karşısında bir düşman olmadığı halde, bir kurşun 
atmadığı halde bu gün yanlış bir harekette devam edi
yor. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Hayır, Hayır, 
Meclise bir ş-ey olmamıştır. Meclis bu hususta mütte
hittir. 
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HÜSEYİN AVNİ ©EY {Devamla) — Efendiler, 
Sulhe 'teşne olmakla beraber yalvarmadık, isulhe da
vet edildik. Avrupalılar 'bizi sulhe davet etti. Düşünü
nüz Jehülhamd bu, milletin, ordunun zaferidir, şanı
dır. Katiyen hissiyatıma hakimim efendiler. Hiç bir 
zaman harbci ve zaaf düşünen insanlardan değilim. 
İtidalle düşünüyorum. 

YAHYA GALİPBEY (Kırşehir) — Biz buraya 
kadar -beraberiz. 

HÜSEYİN AVNİ DEY (Devamla) — Efendiler 
karşımızda yegâne düşmanımız İngîlizdir. Bu gün de, 
yarın da, o bir gün de İngiliz dostluğuna inananlar 
aldanırlar. Memlekete b'ilmiyerek hiyanet ederler. İn
gilizler bu millete ebediyen dost olmaz. Bu gün İn
gilizleri yıkmak için bize tuzak kuruyorlar. Efendi
ler, İngilizlerin bizimle birinci münasebeti, hakim ol
duğu yüz milyon insanın kolu bir müddet için sarsıntı
ya uğramıştır. O sarsıntısına bir suretle nail oldu. İkin
ci defa bu milleti imhaya matuftur. Ben paşa haz
retlerinden aciz bir asker olarak, bir mülazim olarak, 
kumandandan soruyorum: Buyurdular ki 'Musul, bu 
gün. için ihraç edilmiştir. Şayet, gittiğimiz zaman Ce
miyeti akvam denilen heyula, İngiliz uşakları. Ce
miyeti Akvamı .tanımamıştır ve tanımıyacaktrr. Ne va
kit kendisinden bir aza intihap olunursa ve her mille
tin efradından giderse o zaman inanırım. Binaenaleyh 
buna bir şaki tuzağı derler efendiler. Bizim heyeti 
murahhasanın ağzından cemiyeti akvam kelimesini 
işitir işitmez hayret ettim. Efendi Cemiyeti Akvam İn
giliz şurasından başka bir şey değildir. Cihanı aldat
mak için sahte meşrutiyetlere müşabih olan şu maka
mı tanımıyalım. Eğer aczimiz varsa resmen veririz. 
Kendi kendimizi aldatmayız efendiler. Musul bir se
ne hali intizarda bulunacak. Bu ne demektir Efendiler? 
Bu milletele istihzadır. İngilizlerden Mısırı aldınız, 
Kıbrı'sı aldınız mı efendiler? Musulu. bu gün sana ver
meyen n;e için yarın versin? Gayesi orada bir kurt 
hükümeti teşkil edip, senin memleketini parçalayıp 
neticede bir Ermenistan teşkil etmek değil midir. 
- Kürdistarf size soyuyorum - Kürdistan hükümeti ya
pamaz. Kürdün lisanı yoktur. Yazısı yoktur.-Kürdün 
harfi yoktur. Yarın oralara Ermeniler hâkim olacak
tır. Ermeni harsı hakim olacaktır. Yarın orada Er
meniler hükümet kuracaklardır. '(Bravo sesleri, şiddet
li alkışlar) »Ben Paşa Hazreetlerinin dirayetinden bek
lerim ki İngilizler DirzorMa, Süleymaniyede Cephe dut-
tuğumuz zaman, kürdün münevverani bize gelecek
tir efendiler. İngilizlerin içerisinde durmayacaktır efen
diler. Âcizleri orada İngilizlerin boyunduruğuna ge

çecektir. Biçareleri orada körü körüne öldürtemezsi-
niz. İnıgilterenin cazip parası onun cehföne hakim ola
caktır. Bunun neticesi kendi memleketine kadar 
Malatya'ya kadar, korkarım ki İngiliz hilesile münev-
veram kesilip acezesi orada esir olur. Ben bu tehlike
den korkarım. Netice itibariyle yine Ermenistan mey
dana çıkar efendiler. Ben Ermeni idealinden korka
rım. Onun huzurunda biz korkmalıyız. Allah bize na
sip etsin de Türk idealini de görelim. 

Şimdi efendiler, eğer feda etmek icabediyorsa mil
lete yalancı bir sulh, yarım bir sulh geti t meyiniz. Ba
kınız arz ediyorum. Musul'u bir sene sonraya talik et
mek demek, milleti idlâl etmek demektir. Bunu hem 
alamıyoruz. Hem de aynı zamanda harbi devam et
tirmek ne kadar yanlış. Efendiler, eğer veriyorsanız 
Millete deyiniz ki, müddeti muvakkate için bunu İngi
lizlere verdik. Harb devam etsin, memlekette sefer
berlik itimatsızlık devam etsin. Bir sene sonra Cemi
yeti Akvam vermezse harb edeceğim, diyerek aldat
mayınız. Bir asker kafasının bunu selâmetle düşün
mesini istemem, Bahusus akıllara hayret verici mu
zafferlerine şahit olduğumuz İsmet Paşa, Türk Ku
mandanı bizi ikna edemez. Bir sene sonra ben teca
vüz edeceğim, ordu toplayacağım. Efendiler, bu gün 
senin ordu zinde, senin ordu muzafferken, senin elin
de çünkü her şey varken sulh oluyorum diye yarım 
sulh ile güya Fransızlarla, İngilizlerin arasına girili
yor. Bu diploması tariki değildir. Efendiler. Eğer 
Fransız İngiliz ihtilafı devam etseydi Fransızlar bizim 
ipliğini boyadıkdan sonra İngilizlerle birleşmezlerdi. 
Bu gün birinci düşmanımız Fransa oldu, İkinci İngi
liz oldu. Halbuki biz tavizimizi Fransızlara vermiştik. 
Bu ufak muhakeme bizi o neticeye götürür idi ki bun
dan sonra onlar bize bu istifadeyi yapamayız yine 
Türk için bir itilafdır. Türk aleyhinde yine ikisi müt
tehittir. Türk için Fransızla İngilizin arasına ihtilaf 
giremez. Nitekim birleşmek için aldıkları tavizi bir
leştirmek istemiyorlar. Bir diğeri de Antakya İsken
derun'u alıyor. Antakya ile İskenderun'u Almanlar
dan aldığımız zaman geri alabiİTseniz alırsınız. Bina
enaleyh demekki bizim aleymize müttehittir. Bu siya
set suya düşmüş bir siyasettir. Yanlrş bir siyasettir. 

YAHYA GALİP BEY »(Kırşehir) — Elbise değiş-
titirin, elbise dinleyin. 

HÜSEYİN AVNİ BEY ((Devamla) — Tabii hata 
edersem ihtar edersiniz efendiler. İngilizler şu mesele 
için bizimle harp edeceklerdir. Yalnız dünyada Türk 
ile kalmamışlardır. Bizim için Harbi Umumi kopmaz. 
Yunanlıları eğer Trakyaya sevk ederse, biz İngilizin 
boynuna binmekte pek haklıyız. Çünki onun ettiğine 
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îmanımız vardır. İngiliz bu ufak muhakemeyi yapar 
ve cihan harbine de meydan vermez. Çünki talep et
tiği şey gayet ba'sictir. 

HÜSEYİN RAUF ©EY (İcra Vekilleri Reisi) (Si
vas) — Ben öyle 'bir şey söylemedim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY ^Devamla) — Arz etme
mişse bendeniz bu 'tehlikeyi görüyorum. 

Sonra yine askerlere ve kumandan hazretına so
ruyorum. Erkânı Harbiye Reisi Paşa Hazretlerinden 
sual ediyorum. Boğazlardan şu miktar gemi geçdik-
den sonra, Ordusunu kime emniyet edipde (Kocaeli gi
bi bir mıntakada (bulunduracaktır? Neresidir ki? İs-
tanbulun bir buçuk milyon ahalisini besliyecek bir or
du gibi bırakacak. Her hangi gün İngilizlerin bir gemi
si sağdan soldan gelirse, istanbulun emniyeti varmı ki 
bana K.araağaçdan bahsediyorlar? İstanbul'a gideeek-
mişiz. 

Efendiler, İstanbul gayet cazipdir ve dimağımız-
dır. Efendiler nasıl biz İstanbulu almak için Anadolu-
da böyle kuvvet bularak ordu hazırladık ve bu gün 
yarın .hakim olduk ise ve yarin hâkim olmak istiyor
sanız her 'türlü İngilizlerin, Fransızların amalini Ana-
doluda kabul ettirecek bir şdkilde değil, ıhâkim olarak 
giriniz. Efendiler bu gün hakim olarak girmiyorsu
nuz. Misaki Milliye hâkim olmuyorsunuz. Misaki Mil
li âmirdir. Efendiler, Misaki Millinin çoğu tadil edil
miştir. Aleyhimizde cihetlerine âmir oluyoruz da, 
lehimize ait cihetlerine olamıyoruz. Efendiler, o iki 
fıkrayı ihtiva eder. Boğazlar açıktır. Marmaranın 
emniyeti mahdut demektir. Kara deniz devletlerinin 
hangisi buna muvafakat .etmiştir. Romanya mı rica 
ederim? Marmaranın teminatı nerededir? Yüz gemi 
girdiği zaman Marmara emniyet midir? İstanbul'a as-
•ker gider mi? Kocaeli şibihceziresinin irikıtaı ile ma
nası var mıdır? Ve oraya ordu 'gönderebilir misiniz? 
Efendiler, heyeti murahhasa elbette biliyorlar, mem
leket yorgundur. Memleket sulbe muhtaçdır. İstanbul' 
da soyuyordu. Efendim İstanbul bizim can damarı-
mızdı. Ya İstanbul'u-basarlarsa. Bassınlar. Bize İstik
lâl lâzımdır. Yarin harp ederiz yine alırız, bundan. 
Biz giCti'kden sonra İstanbulun manası kalmaz, dedik 
ve bu iddiamızı ispat ettik bugün. 

Sonra sulh 'kelimesi ile sinirlerin gevşeyeceğini 
^düşünmek lâzımdır. Şayet Musul'a ikinci bir kuvvei 
seferiye ihzar ettirerek İngilizlere ka&ı gönderecek 
olursanız, İngilizin kolu bağlı değildir. iKb-fk elli gemi 
ile «eni 'tehdit etmek elindedir. Sen bu gün elinde dinç, 
genç bir ordu ile, âciz mevkide bulunan bir şey'i teh
dit edemedikden sonra, yarin kuvvet kesbetrniş Kür

dü, arabı müslümanı müslimanı kırdırmak için bir 
ordu ihzar etmesin. Ben buna hayretle bakarım. Bir 
sene düşmanın kuvvetini takviye için düşünmüşlerdir. 
Halbuki bu gün efendiler zinde, faal bir ordumuz var
dır. Bununla harb etme'k taraftarı değilim. Tarikler 
vardır. Onu arz edeceğim. Elbette heyeti murahhasa 
arkadaşlarımız benim gibi düşünmüşlerdir. Onlarda 
âzami istifadeye çalışmışlardır. Onlar da memleketin 
bir zerresini istiklâlin bir zerresini feda etmek iste
medikleri gibi, Heyeti Vekile arkadaşlarımız da bu
nunla meşgul olmuşlardır, tah'te etmek istemiyorum. 
Onlar im'kânı böyle görüyorlar. Fakat ben imkânın ak
sini görüyorum. 23 kararını verdiğiniz zaman karşı
nızda yalnız Yunanlı değil, dünya idi. Kontrollar ya
parken ordumuz yoktu. Fakat insani şekilde feryat 
ediyorduk. Anladık ki bunu dinleyen yoktur. Maksat
ları bizi imha etmek, beyefendi bizi imha ederken ev
vela milleti oyalıyacağım. (Memleketin bir tarafı yal
nız sulh yapıp da bir kısmı devam edecek.. Efendim, 
yalnız Musul değildir^ Bütün sahil, ada içindedir, 
Sonra şunu da söyl iyeyim. Zaman geçsin, oradaki 
kürtler birbirlerine karşı aksi propagandalarla zehir
lensin, nasıl sevk edeceksin beyefendi. İmkânı yok
tur. (Açık söyle sesleri) İngiliz Kürt hükümeti teşkil 

. ettirmiştir. Fakat muvakkattir. O evsafı haiz henüz 
o millet değildir. Olsa olsa ancak Türklerle yüksele
bilir. 

HÜSEYİN BEY (Erzincan) — Biz istemiyoruz, 
siz ayırıyorsunuz. 

HULUSİ BEY (Karahisar) — Hayır veren yok. 
HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — İngiliz ve

riyor. Kürtler böyle düşünmiyorlar 'kürtler Türk har
sı ile büyümüştür. Tür'kten başka bir şey değildir efen
diler. Biz de hile yoktur. Biz çok mert • insanlarız. 
Onlar çok hilekâr, çok namussuz insanlardır ve yine 
bizi çiğner. Bu gün'ki teklifleri Paşa Hazretlerine soy
uyorum, yanlış vaki olmuştur. Bu gün-sullha talip ol
mak için heyeti vekile bizden İngilizlere taviz alıyor. 
Taviz verilmek lâzım gelirse, Meclis karariyle sulh 
içirt verilir. Bu gün sulha atalip olup yeni bir müzakere 
açabilmek için Musul'dan kat'i sarfınazar ediyorum. 
Bunu milleti aldatamam. Musul'u satmıştır diye bu 
kürsüden bağıracağım. Bunun aslını ne suretle bildiri
yorsunuz? İğfal ediyorlar derim. Çünki bunun hilafını 
söyliyemezsiniz. Mısır vardır. Kıbrıs vardır. Bunun 
emsali vardır. Alamazsınız, o vakit alamazsınız. Fakat 
verirken bedava vermeyiniz. Muvakkaten lâzım ise 
onu biraz pahalı verin efendiler. İngilizlerin Muza
heretini göreceğim diye zan etmeyin. İngilizler her za
man için yine bir tekme vurmağa hazırdır, her za-
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man. Ben sulhun kapılarının kapandığına kanı deği- I 
lim. Bizim vaziyetimiz !bu güne kadar 'bir efsane idi, I 
bu gün efsane mahiyetinden çıkmıştır. Fransız - îngi- I 
ÜZ itilafı vardır. Onlar da bizi bırakıp bu gün bir an I 
evvel kendi 'işlerine bakmaları lâzımdır. Fakat bizi bı- I 
rakmadıkları zaman, her vakit aleyhimizdedirler. Bi- I 
zi bırakdıkdan sonra kendi işlerine bakmak için on- I 
lar da bizim kadar sulha teşnedirler. Fakat biz sulhu I 
pek ucuz yapıyoruz. Sulh yapmıyoruz, yarım sulh ile 
memleketti bolşevikljğe sürüklüyoruz. I 

NURİ EFENDİ (Bolu) — Pahalı vermek için yüz 
bin Anadoluluyu daha öldürmek mi lâzım? I 

HÜSEYİN AVNit BEY (Devamla) — Efendiler, 
ben 'de bir Türküm, öyle Misak'i Milliyi çizerken Türk 
kurt düşünmemiştik. .(Gürültüler) I 

RlBtS — Mustafa Bey rica ederim sükut ediniz. 

MUSTAFA BEY (Dersim) — Oraya söyle, rica 
ederim. I 

-REİS — Ben öyle bir şey işitmedim. Siz kendi 
kendinize .soyuyorsunuz. I 

(HÜSEYİN AVNİ BEY {Devamla) — Efendiler 
biz yaşamak kabiliyetini gördük, biz bunun için ah- I 
dü peyman ettik. Kendi bayatımız nasıl birbirimizin I 
tahtı tekeffülünde ise, bizimle yaşaması lâzım gelen 
in'sanlann aynı hakka, aynı salahiyete malik oldukla
rını ve onlar yaşamazsa bizim de yaşamaya hakkımız I 
yoktur. ıBuridan zerre inhiraf etmeye imkân yoktur. I 
Bundan inhiraf etmek, memleket için söz verip arka- I 
sini getirmemek demektir. Bundan inbiraf edemeyiz I 
Olanlarla o muhitte beraber yaşayacağız. İzmir, Mu- I 
sul istanbul, hepsi bizim nazarımızda müsavidir. I 

ATİF BEY (Beyazit) — Ölenler ne için öldü? T 

«HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Ben bu me 
selede isticale lüzum görmemekteyim, istanbul'a taar
ruz Yunanlıların haddi değildir. İngilizlerin taarruzu
na hiç bir zaman ihtimal göremiyorum. Çünki zinde, I 
küdretgâr bir ordu lehülhamt daima başlarında bek- I 
Iiyor. Ondan sonra efendiler, onlar bizi davet etti. 
Franklen Buyyon İzmir'e nasıl koştu. Bize. şaki ve çe
te diyenler, Mustafa Kemal Paşa bir bardak su içeri
sinde boğarım diyen İngiliz amirali, nasıl geldi? Bu
nu düşününüz O sizin arzunuzdan Ve yalnız Milletin 
iradesinden doğdu .ve yine temin ediyorum, murahhas 
Paşa Hazretleri tevakkuf ettiği zaman metin ve fakat 
ihüilafkâr değil, müttehit. Efendiler her türlü cereyan
lardan azade kalmak şartiyle düşman Sakarya'ya gelip-
de kalplerimiz titrerken nasıl uğraştığımız gibi, hâlâ 
sulh olmadığı için memleketini sevenler, vatanını se
venler o vahdeti muhafaza etmelidir. Yoksa entrika- j 
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ya uyarlarsa memlekti izmihlale girer efendiler. 
Başkumandan Paşaya soyuyorum ki; Paşa ordunun 
başına otur, başka işin yoktur. Mukaddes tanıdığın işi 
bende tanıyorum, bende seninle beraber çömez ola
rak çalışayım. Fakat Başkumandanlık vazifesini ifa 
et ve hudutlara bayrağını rekzet; bayrağını, süngünü 
gırtlağına daya. Dahili bozuk ananeden gelmiş bizi 
fenalığa götüren çok şeyler var. 'Ben de senin tarafta
rınım. Fakat o gün efendiler, bu gün çok istical edi
yorsunuz (Alkışlar) 

HÜSEYİN RAUF BEY (ter* Vekileri Reisi) 
(Sivas) — Süngüyü dayatmak için kararınız lâzam-
dır. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Hayır 
efendim, hayır. Noksan sulh iılie, yanlış zihniyetle ya
pılacak harekât hüsranla neticelenir. Ismuet Paşa haz
retlerinden son ricam: Avrupayı gezdiler dolaştılar. 
Görsünlenktt kandlistini dlinleyen daha böyle bir mu-
zaffariiyet klirnseye nasip olmamıştır. İnönü Zaferi 
o kadar büyükrürki başındaki kalpağı ile, elimi arka
sına koyarak gitti. Efendiler bu hangi sayede, bu 
hangi kuvvetle? İnönü sayesinde, Sakarya sayesinde, 
İzmir sayesinde gitfciğM unutmasın ve onunla dtfti-
har etslin. Yine o büyüklüklerin ipkasına çalışsınlar. 
Aksi taktirde Avrupa hize karşı başka suretle tesir 
gösterebilir. Avrupa'ya muzaffer güden insan, giM-
ği glJbi dönemliyen zat. Çok iyi gitti, fakat iyi döne
medi. 

RİZA NUR BEY (Sinop) — Kırk kişilik top gö
türmeliydi. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Evet, kırk 
kişilik. Geçen senekıi notalarımızdia Trakyadam bah> 
sedemiyordunıuz. Buradan İzmir'in muhtariyetine 
zımmen muvafakat ediyorduk efendiler. (Hayır, ha
yır sesleri) Razı idük efendiler. Vaziyet böyle idi. 
Trakyayı arkadaşınız iddia ettliğfi zaman, aman bira
der hele şu müşkıilât var, şimdi hele biraz dur, onu 
sonra yaparız dediler. Sonra efendiler Loatjorj Hin
distan'da statükoyu muhafaza ediyor. Istatiko muha
faza edilecek diyen herif, bu gün İzmir'den bahsedil 
yor mu? Halbuki geçen sene statükoyu muhafaza 
ediyorlardı. O düşmanlar yine o düşmıanlar değil mi
dir efendiler? Yalınız Yunan mı idi bizim düşmanı
mız? Binaenaleyh zalif kalp istemiyorum. Başkuman
dan ordu kumandanından heyeti murahhasa vazife
si bitmiş. İsmet Paşa cenk elbisesini giysin (Teşrif 
etsin sadaları) Hariciye Vekili olan zat, efendiler bu 
sulh bizim şerefimizle mütenasib değildir. Bu şeraliıt 
dahilinde sulh istiyoruz. Eğer fedakârhlksa, bizi ilk-
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na etsinler Musul'u bûr sene sonraya değil, belki pa
zarlığa girerseniz bir sene sonra gireceğimiz Musul' 
dan bu gün istifade mümikündtür. Binaenaleyh açık, 
samimi kajt'i bir sulh talep ediyoruz, yoksa bulaşık, 
yarım, zeHüânıe sulh istemiyoruz. (Cıvık sesleri) Mu
sul'un vaziyeti katliyen zelilânedıir, cidden zasiftfir. 
Bu milletin vaziyeti ile velevki Rauf Bey bana müs-
tehziyame gülsün. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Estağfurullah, hürmetkârane dinli
yorum ve çoik istifade ediiyorum. 

, HÜSEYİN AVNÎ BEY (Devamla) — Ben yine 
kendÜerintin zahiriydin ve yine muvaffak olmaları 
için var kuvvetimle çalışıyorum. Burası bir aile oca
ğıdır. ŞekiHenlie oynaıyamıayız. Hata ettiiılerse hatala-
raı tashih etsinler. Biz yine müzahiriz, alsınlar bu 
projeyii bu milletin kabiliyeti ile kiaıt'i olarak, bulaşık 
değil, katli yemi bir kapı açmağa çailışsınlar ve bu 
Ikapuyu açmıağa düşmanlarımız teşnedir. Paşa haz
retleri de bu vazifelerinin burada ikmal olduğuna 
kani olsunlar. Bunun altında zannediyorumki, hayır
lı bir sulh dlaha esaslı, daha kaıt'i sulhe doğru gidebi
liriz. Alksti taskıtirde efendiler.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Sarulhan) — Yeni açı
lacak kapının anahtarı nedir? 

HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Söylüyece-
ğ|im. Efendiler gördüğüm şudur. Ekalliyetlerin huku
kundan Paşa Hazretleri müzaıkerat esnasında her 
hangi meselede konferans müzakenatını birer birer 
takip ediyorduk. Zan ediyorum ki İngilizler bize yüz 
çeviriıHken, iskandil ediyorlardı. Biz bir az zaaf gös
terdik. Paşa hazretleri dediğim siyaseti talfcip etmek 
üzere İngilizlere taviz gösterir. Bu, kanaat olabilir, 
başka bir şey olamaz. Fransızlar hallimese ederce
sine Frajnsızların yazıp inkâr ettikleri 11 maddelik 
mesele, kü Heyeti Vekilenin mukabil proje dedikleri 
İsmet Paşanın veripde Avrupalıların emniyet etme
dikleri hususatı takviyeden başka bir şey değildir. 
Yani İsmet Paşa hazretleriniin her hangi kanaatla 
vermiş olduğu sözün aricaisından Heyeti Veklilece 
takviye etmek üzere gidiyor ve arkasından da bizi 
götürüyor. Ben rica ediyorum. Mena'ifi vatanliye içıin 
Paşa hazretlerinin verdiği varittir. Bu gün İngiltere 
ile Fransanın arasında ne tesir yapmıştır? Malî, ikti
sadî vaziyeti söyleyebilir mi? Aradan bir ay geçmfiş-
tir efendiler. Malî vaziyet talik, iktisadî vaziyet ta
lak, Musul bir sene talik. O halde, Allaha şükür, ya
rım teklifle bir sene sonra Boğazlar Allaha emanet 
garbi Trakya... 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti Re
isi) (Sivas) — Malî talik değildir. 

HÜSEYİN AVNt BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, pazarlık için istiyorsunuz. Taviz ile pazarlığa 
girişmek istiyorsunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Hayır efendim teklif edeceğiniz ve 
müzakere edip uyuşacağınız. 

HÜSEYİN AVNÎ BEY (Devamla) — Siyasetin 
en mühim noktası tam nazik yeri burasıdır. İnkita 
etmiş midir, etmemiş midir? Avrupalılar bize bir tek
me vururlardı. Fethi Bey gittiği zaman, yanlarına bi
zi almadılar halbuki sonra davet ettiler. Kıyamet 
kadar müzakere cereyan etti. Fethi Beyden istirham 
ederim. Fethi Beyi ret etmek demek milleti ret et
mek demektir. Fethi Bey şahsi için bir şey telâkki 
buyurmasın. Büyük Millet Meclisi içindir. Onun na
mına gittiler, sonra arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
Heyeti Vekile bu projeyi getirmemiş mevzuubahis 
olmamış gibi İsmet Paşa Hazretleri, Allah şifalar 
versin, yalandan hasta olmak şartiyle orduya (Han
deler) Heyeti Vekile Avrupa'ya karşı efendiler bir 
kısım murahhaslar vardırki bunu tertip ediyorsunuz. 
Binaenaleyh hepsii şayanı münasefedir. Bu güzel bir 
girizgâhtır. Bize verdikleri projeyi biz müzakere et
mediğimiz halde alın buyrun diyor. Bize hakaret 
ediyorsunuz bahsi diğer efendiler. İngilizler bu iş 
için harbe girmezler. Fransızın parası için. Musul 
için de fedakârlıkta bir sene sonra için kalmayacak
tır. Çünkü sulh ile harbin arasında beş dakika var. 
Bu sene bir kısmını alabildim. Gelecek sene tama
mını alırım. Bu sağlam bir şeydir. Memlekette ya
rım bir sulh yoktur. Nasıl Fransızlar bizimle itilâf 
ettiler. Yusuf Kemal Bey geldi. Burada mektup üze
rine mektup okudu. Hani o mektuplar. İşte o mektup
lar gibi menafii aliyei vatanın mektupları böyle bi
ter, benim hakkım budur. Nasılki İngilizler benim 
hesabım için sulh ediyor. Eğer mantıkla düşünecek 
olursak Suriye'de ne hakkımız var. Musul'da ne hak
kımız var, diyebiliriz. Yarın o vaziyet hasıl olduğu 
gibi ne yapsınlar, Musul'dan fedakârlık oluyorsa va
ziyeti siyasiyemizi vaziyeti coğrafiyamızı tehlikeye 
koymak, dahilde bir ümitsizlikle yarım sulh yapmak
tansa böyle bir sulh yoktur, diye kesmeli. Büyük Mil
let Meclisi İskenderun'u verdiniz Batum'u verdik. 
Fakat verdik mi ben namusumla temin ediyorum ki 
sinemde misaki millî bağıracaktır. Buna söz verdim, 
iman haline soktum. (Alkışlar) 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Yaşa Hüse
yin Avni Beŷ  

— 96 — 



t : 4 4 . 3 . 1339 C : 2 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Devamla) — Bu gün için 
efendiler, fedakârMc şu ntfktadadan zaruridir. Bu 
mıntıkadan bile bile şu kadar keseceğiz. Fakat da
hile refah ve sükûn vereceğiz. Ümran, irfan ile işti
gal edeceğiz, demiyoruz. Ya ne diyoruz? Cemiyeti Ak
vama müracaat edeceğiz, İngilizlerin himmetine mü-
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racafett edeceğiz. Kurdun eline kuzuyu veriyorsun, 
sonra himmet bekliyorsun. Ne Paşa Hazretlerinin ar
zularına ve ne de hakikate muvaffak bir netice ola
caktır. Paşa şunu alacaktır. Fakat ne zaman? Bu 
gün şu noktada fedakârlık vardır. Fakat evvela dine 
bile misali milli vardır. Müslümanlıkta iman budur. 
Bu imanı yaşatacaksın. Ben muvaffak olamadım, sen 
muvaffak ol. Asker ol evladım, git bunu al. Bu alır 
misaki milliyi; Misaki milliden sarfı nazar emiş deği
liz. Batumdan da sarfı nazar etmiş değilim. Yalnız 
pazarlığımız sağlam olmalıdır. (Bravo sesleri.) Rauf 
Beyefendi gitsin Sivas'ta gemisi ile yoksa memleketi 
bendeniz de biliyorum. Yalnız Heyeti Vekileden bir 
ricam var. Bizim dört günlük ömrümüz vardır. Bu 
dört günlük ömrümüzde memleketi sefaletten sefale
te, felâketten felâkete atmıyalım, memlekete zararı
mız dokunmasın. Avrupa'da bir cereyan var. Türki
ye'de Büyük Millet Meclisinde iki parti vardır. Bir 
parti Mustafa Kemalin yanında, onun dalgavuğu 
imiş, yeni intihabda onlar mebus olabilecekmiş. Me
busluktan ümitsiz olanlar harbin devamını istiyorlar
mış. 

Efendiler, dünyada bu düşünceli bir alçak tasav
vur edemem. Bu Meclisin kudsiyeti vardır. Yaman 
günleri vardır. Hepsinin şahidiyiz. Namet, bir arka
daşım da olsa, vallah önüne çıkarım. (Bravo sesleri) 
Biz yekdiğerimizin izzeti nefsine, namusuna böyle 
hürmetle mukabele edelim. Biz mebusluğu, vazifeyi 
mekel ittihaz eden insanlar değiliz. Böyle bir kimse 
içimizde yoktur. (Alkışlar) Bu hezeyanlara meydan 
verenleri, bu hezeyanları takip edenleri hükümetimiz 
bize haber vermelidir. Efendiler bu Meclisin kudsi
yeti vardır. Onun kudsiyetini biz bilmesek bile 100 
sene 500 sene sonra gelen, insanlar her birerimizin na
mına âbide dikeceklerdir. Şerefli adamlar öldükten 
sonra mazharı takdir olmuşlardır: Binaenaleyh bi
zim müttehit,'mukaddes hayattan muradımız saadeti 
milliyedir. Düşüncemiz esasen sabittir. Biz bunda azim
kar olduğumuz nisbette, katiyen efendiler, paşanın 
harp yaptığı günler için değil, çok kudretli olan 
millet gayesini şerefiyle, kudretiyle istihsal edecektir. 
Zelilâne ingiliz uşakları ile değil, lanet olsun. (Al
kışlar.) 

HAFIZ MEHMET EFENDİ (Trabzon) — Hüse
yin Avni Bey biraderimiz lüzumu kadar müheyyiç 
nutkuyle Meclisi Âlinin herhalde hissiyatını uyan
dırdı. Bendenizden tabii böyle müheyyiç sözler bek
lemeyin. Belki bu heyecana biraz soğuk su dökme
ye çalışacağım. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Soğuk su dökersen 
biz de dinleyemeyiz. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — O hak be
nimdir? Sözlerimi söylemedikçe bu kürsüden inmem. 
Hüseyin Avni Bey biraderimiz buyurdularki biz te
şekkül ettiğimiz vakit karşımızda Yunan değil, bugün
kü düşmanlarımız olan düveli itilafiye mevcuttur. 
Hakikaten doğrudur. Onun için ibtidai teklifimizde 
karşımızda bulunan düşmanlara karşı daha âcizken 
gösterdiğimiz azim ve metaneti bugün elimizde mu
zaffer bir ordu olduğu halde needn dolayı düveli iti
lâf iyeye karşı boyun eğiyoruz? Bu pek doğru bir mü
talaa bizi bu azme, bu metane sevk eden hakkı ha
yatımızın inkâr edilmiş olmasıydı. Büyük bir nev-
midi bizi buna sevk etmişti. Karşımızdaki düşma
nın büyüklüğü veya küçüklüğü böyle bir esnada na
zarı dikkate alınamazdı. İnsanların nevmidi zama
nındaki kararları başkadır. Biraz nefes almaya baş
ladığı zamandaki kararları daha mantıki ve daha makul 
şekillerde sormak icabeder. Bir kere ölmeye karar ver
mek var, bir kere de yaşamağa karar vermek var. 
Bizim evvelki kararımız yaşamak için ölmektir. Şim
diki kararımız yaşamak için yaşamaktır. Bizim dava
mızda benim o vakiflki ahalinin hissiyatında, muha-
kematından olan istitlaat ve intibaatım şu idi. Bu da
va hudut meselesi değil, istiklâl davasıdır. Hudut 
mevzubahis değildir. Bize kalacak parçada hissel şa
yia istemiyoruz. Azmış çokmuş meselesi başka bir me
seledir. Evvelce bize kalacak parçada hissei şayia yok 
idi. Adli mali, iktisadi, arzi mesail ikinci meseledir. 
Davamızın bidayetinde halkın duyduğu hissiyat bu 
olduğu gibi, bugün de budur. Geçen gün bilmüna-
sebe arz ettiğim veçhile bendeniz bugün muzaffer 
ordumuzun temin ettiği zaferin akebindeki fırsatlar
dan istifade edememek yüzünden düştüğümüz bugün
kü vaziyeti (Bravo sesleri) ve bütün kabahati tekrar 
millete yükle.Tiek doğru mudur, değil midir? Yani bu 
milletin başında bulunanlar kendisinin temin ettiği 
zaferlerden istifade etmediği için, boyuna kavga mı 
etsin? Şu hale göre millet çocuğundan ihtiyarına va
rıncaya kadar vazifesini ifa etti. Fakat, arz ettiğim 
gibi, bundan istifade yolu-bilinemedi ve kabahat he
pimize aittir. Hükümet, lüzumu veçhile bir teşkilâtı 
siyasiye yaparak Avrupa'nın hissiyatına nüfus et-. 
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mek tarikini aramamıştır. Edememiş demiyorum. 
Aramamış, buna teşebbüs etmek lüzumuna kani ol
mamıştır. Hatta bırak Avrupa'yı İstanbul'da bile bir 
teşkilât vücude getirerek İstanbul'daki harekâtı anla
maya bile lüzum görmemişki, bunu o vakit haber 
alaydı zannederim ki bu vakit İstanbul'daki hareket 
bizim için gayenin nerede olduğunu anlamak için 
kâfi idi. Arz ettim ki biz bu davaya başladığımız 
vakit hakkı hayatımız en küçük bir araziyi üzerinde 
dahi irtkâr edilmişti ve belki bize bugünkü proje ile 
teklif edilen şeraiti havi olsaydı, belki bu harekât mey
dana güç gelirdi ve belki de gelmezdi. Milletler ta-
biidirki hayatı tarihiyesinde yüzlerce, binlerce sene
leri düşünürler, bugün temin ettiğimiz zaferin fai-
desinden yüz iki yüz sene sonra evlâtlarımızın nasıl 
istifade edeceklerini düşünelim. Eğer biz bugün te
min edeceğimiz zaferden yüz sene sonra istifade 
edecek ahfadımız kalmazsa, bizim zaferimizin de 
faidesi yoktur. Onun için 1330 senesinden beri mem
lekette çocuk doğmamıştır. 20 sene sonra kura efra
dı yoktur, belki biraz daha hükümeti, vakıa faidası 
yok. Tehkidin falkat teselli başlı olmak için söyleyece
ğim, bize bir penbe kitap verdi, ben bunu okudum. 
4 gece zahmet çektim dediler ki, bunun aslı yoktur. 
Geldi buraya murahhaslar izahat verdiler. Bir mad
denin aşağısı çıkmış yukarısı karışık kalmış, bilmem 
öteki kabul edilmemiş filân. Hükümetin mukabil pro
jesinin neden ibaret olduğunu affedersiniz anlama-
dım.(Yoktur anlayan sesleri.) 

REFİK BEY (Konya) — Anlayan az. 
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Zan edi

yorum, hükümet ben şöyle bir proje veriyorum. Ba
na ya kırmızı, ya beyaz rey verin. Anlamadım ki ben 
burada murahhasların beyanatını birer birer dinleye
ceğim. Hiç olmazsa üç günde bunun üzerinde ben 
düşüneceğim. Çünkü Avrupalılar bizden bazan bir 
kelimenin tefsiri yüzünden kapitilasyonlarda bir çok 
müddeiyat sokmuşlardır. Onun için kelime üzerinde 
dahi derin derin düşünmeye mecburum. Belki onu 
Fransızca mukabilini arayacağım. Bu kelime muva
fık mıdır, diye. Belkide tam mukabil bir tercüme de
ğildir. Bunu arayacağım. Şimdi bu şekle nazaran 
benim için anlamadığım mukabil bir projenin mevat 
ve ahkâmı umumiyesi hakkında kabul veya ret yo
lunda bugün söz verirsem doğru iş yapmış olmam 
Millet umuruna da tasarrufta fuzuli bir hareket et
miş olurum? Çünkü ben kendi hesabıma arz ediyo
rum. Ne olduğunu bilmiyorum. Murahhasların Lo
zan'daki hareketlerini tenkit etmek manasızdır. Lüzu
mu yoktur. Fakat bugün hükümet gelmelidir. Bize 

dün arz ettiğim gibi, başka türlü bir söz müzakere
sini burada yapamayız. Madde madde kelimeler üze
rinde durarak oynayarak memleketin menfaatına mu-
vafı'k bir şekilde sulh yapmak için hükümet gelmeli de
meli ki ben sulh yapacağım efendiler bana itimadınız 
var mıdır, yok mudur? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Ne ile? 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — İşte bu pen

be kitabla. 
HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Demiyor, 

bana geliyor diyorki efendiler böyle bir proje yap
tım, bilmiyorum okuyor. Benim o kadar hafızam 
yok. 

AVNİ BEY (Saruhan) — Senin hafızan yok, be
nim de parlak cümleleri anlayacak kafanı yok. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — İşte böyle 
bir şeikilde olan hükümet bize derki bana var mı 
itimadınız efendiler? Yoksa atarız. Varsa elbette içi
mizde bunların hepsi bu memleketin evladı ve bu 
dava için buraya gelmiştir. Emniyet edelim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Buraya inanma
maya geldik, inanmaya değil. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Ben de 
inanmaya memurum. Taki aksi zuhur edinceye kadar. 
Onlar da bu memleketin evlâdıdırlar. Herkes hata 
yapabilir, bizde yapabiliriz. Belki böyle Mecliste de 
mantıktan ziyade hissiyat hâkim olur, bir mütehey-
yiç söz Meclisi galeyana sevk eder çıkarır. Fakat 
mantıkça bir seyerinde oturur. Bütün devletlerle ol
duğu gibi, mesuliyeti üzerine yüklenir. Milletin hak
kında nâfi gördüğü bir şekilde bir sulh muahedesi 
yapar. Hükümet ne yapıyor? Üzerine hiç bir me
suliyet kondurmak istemiyor. (Senin orada ne işin var 
o halde sadaları.) 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) -— Teşkilâtı Esasi
ye Kanunu var ortada. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Yani He
yeti Vekilemiz hiç bir meselede üzerine mesuliyet 
koymayacak da Meclisin emrini aynen yapacaksa bir 
Heyeti Vekilenin ne lüzumu vardır? İmzası yoktur. 
Ben diyorum ki bunlar memleketlerin evlâtları. Eğer 
bunlara itimadınız yoksa iskat edelim ve yerine em
niyeti kâmileyi haiz bir Heyeti Vekile getirelim. Bun
lar sulhi yapsınlar. Yoksa bu 350 kişi ile ve bu sulh 
müzakeresi ile sulhi hüsnü neticeye iktiran ettireme
yiz. 

Yalnız şunu arz edeyim ki Musul meselesinin 
tehirinin manası yoktur. Bu bir İngiliz fırıldağı olabi
lir. İstanbul'dan çıkmamak için dünyaya karşı iş bit-
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memiştir, demek için elde bir plakadır. Değil mi 
efendiler? Başka bir şey yoktur. İstanbul'dan çıkma
ya niyeti yoktur. Nitekim sulh konferansında murah
haslarımız bu istanbul meselesinin şeraiti tahliyesini 
hiç mevzubahis etmediler oturdular. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Evet, evet gayet 
güzel. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Murahhas
larımız ve müşavirlerimiz buraya geldiği vakit sordum. 
Dedilerki, efendim tabiidir. Nasıl tabii olur? Bu
rada Rauf Beye sordum. Çıkacak, dedi. Bir sonra 
Lort Gürzon beyanatında statikolar muhafaza edil
mek şartiyle Musul'u tehir ettim diyor. (Ne demek 
sesleri.) Yani hali hazırı. Binaenaleyh Musul mese
lesini vereceksek verelim. Alacaksak alalım. Bir sene 
sonraya tehirin manasını anlamam. Bu aleyhimizde 
bir harekettir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Lüzumsuz yere 
fazla bir kuvvet beslemek mecburiyetinde kalaca
ğız. 

HAFIZ MEHMET BEY (Devamla) — Boğazlar 
meselesinden bahsetmeyeceğim, onu benden daha zi
yade memleketin hamiyetli askerleri, erkânı harple
ri bilhassa İsmet Paşa çok daha iyi bilirler ve o husu
su benden fazla takdir ederler. Bu hususta söz söy
lersem küstahlık etmiş olurum. Çünki bu fenni an
lamam. Ne vakit İstanbul'da bir emniyet teminini bu 
suretle kah il olduğuna erkânı askeriyemiz kail olup, 
ben de buna bir şey demeyi zait buldum. Yalnız tek
rar ediyorum Hükümet gittiği yoiu bilemiyor, tşte 
ben veçhe vermek için umuru maliyeyi bilmeliyim, 
vaziyeti hariciyeyi bilmeliyim. Ben bunu bilmediğim 
için veçhe veremem. Memleketin menfaati ancak va-
ziyetiyle ölçülür, bununla ölçülür vaziyetin tamamını 
bilmekle ölçülür. Bunu ölçmek için elimde bir malû
mat yoktur. 

ŞERBF BEY (Edirne) — Efendiler, 23 Nisan 1336 
tarihinde ve Meclisi Âli burada toplandığı vakit çiz
miş olduğu Misakı Millinin neticesi mutlaka bir sulha 
vasıl olmak içindi. Yoksa Misakı Milli mutlaka har
bi meydana getirmek değildir. Milletin ne kadar mah
rum ve ne kadar fena seneler yaşıyarak, ne kadar uy
gunsuz şerait altında çırpınarak şu günlere geldiğimi
zi bittaibii takdir buyurursunuz. Meclisin ve arkadaş
larımın da ne kadar acı ve tatlı günler geçirdiğini bi
lirsiniz. Netice bir sul'he müncer olmak idi. Misakı 
Milli dahilinde teessüs etmesini temenni ettiğimiz sul
hun birinci kaidesi, öteden beri Şarkın varlığına göz 
dikmiş olan harbin artık Şarkla alacak verecek hi 

bir şeyi kalmıyarak, bütün milli hudutları dahilinde 
müstakil, hür bir Türkiye Devleti meydana getirmiş
ti. Bunu yapabilmek için gönderdiğimiz heyeti murah
hasa değil, yalnız şu yakın senelerin biriktirmiş oldu
ğu mesaili hal etmek belki eski Osmanlı împarator-
luğuyla bugüne kadar Şarkta ne kadar mesail tera
küm ve tahaddüs etmişse hepsinin tasfiyei hesabını 
yapmak mecburiyetinde kaldık ve onun için karşıla
rında büyük bir fikir cephesi gördü. 

Bendeniz meseleleri birer birer tetkik etmezden 
evvel umumî bir şekilde heyeti murahhasamızm Lo
zan'a muvasalatlariyle metin adımlar attı ve son gün
lerde nasıl tezelzül ettiği esbaibını izah etmek istiyo
rum. Ondan sonra mesailin arzı, malî, adlî, iktisadî 
eşkâlini söyliyeceğim ve ondan sonra bir de şimdi 
Musul'u almak, talik etmek, Karaağaç'ı vermek şar
tiyle iktisadî ve malî mesaili hariç bırakmak şartiyle 
teklif edeceğimiz için ne olduğunu izah edeceğim efen
diler. 

Türkiye'nin muzaffer orduları bütün düşmanı Ak-
denize attıktan sonra, ileri doğru giderken ilk hata 
Meclisin peyrameni iclâlını tenkiti ederim. Mudanya 
Mukavelesiyle başlamıştır. Mudanya Mukavelena
mesi Meclisin muazzam mesaisini ortasından kırmış, 
berbat etmiş, ayırmış, çukur açmıştır. O zaman ta
hattur buyurursunuz, Mudanya Mukavelesi için bu
rada cereyan eden müzakeratta Hükümet nıkatı asli
yeyi tamamen izah etmemiştir ve rüfeka tarafından 
sıkıştırıldığı zaman, denmiştir ki, hayır efendiler, bu 
siyasi mahiyeti haiz değildir. Bu ordu işidir. Bunu 
kumandanlar görüşüyor, yalnız size arzı malûmat edi
yoruz demişlerdir. (Bravo sesleri alkışlar). 

HÜSEYİN RAUF BEY (icra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Reis Beyefendi bazı noktada galatı 
rüyet oluyor, Hükümet namına mecburum tashih et
meye (Sonunda sesleri) Sonunda müsaade buyurursa
nız alâ< 

ŞEREF BEY (Devamla) — Efendiler ben hiç bir 
şiddetin, hiç bir hiddetin önünde eğilmem (Bravo 
sesleri alkışlar.) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Şeref Bey, bu celâdeti hepimiz bir
likte düşmana yapacağız. Size ne hiddet gösteren var, 
ne şiddet. Tahdit şeklini gösterip de kendinizi mağ
dur vaziyete düşülmeyiniz. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin İcra Vekilleri Riyasetini işgal eden zatı 
muhterem mutedil, siyasî ve düşünceli olmalıdır. Te
laşa ihiyaç yoktur. Ben sözümde devam ederken 
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Rauf Beyefendiye hiç hitap etmediğim halde, neden 
telâş buyuruyorlar. Rica ederim millet karşısında bi
zim hal edeceğimiz şey bu .aziz Türkiye'nin hayat ve 
istiklâlidir. Rauf Beyefendi hiç bir vakitte ben şahsi 
endişeye düşmüş bir adam değilim ve size demiyorum 
ki düşmüşsünüz bir reculu Hükümete karşı yakışacak 
surette hareket ediniz. '(Devam sesleri) 

REtS — Çok rica ederim oturalım. 
ŞEREF BEY (Devamla) — Evet efendiler, ondan 

sonra davetler vaki oldu, sulh heyeti murahhasası Lo
zan'ı teşrif buyurdukları vakitte Meclisi Âliden veril
miş olan talimat dahilinde oraya girince, ben düşün
düm bir tarzı kaibuli;... Muzaffer ve yüksek bir ku
mandan arkasında milyonlarla süngü dayanmış ve 
'bir çok diritnotlarla geçmiş gibi gittiler. Cidden ora
da bütün Cîarp İsmet Paşa Hazretlerinin huzurunda 
eğildiler ve bu devam etti. Buna hiç şüphem yoktur. 
Zavallı Türkün işte tarihi baştan aşağı hepsi aziz 
Mehmetçiğin süngüsü ile muzaffer olmuş, fakat dai
ma masanın başında vermiş, vermiş, vermişlerdir. 
(Bravo sesleri alkışlar.) 

TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Ağlanacak yer
de alkışlıyorsunuz? 

SIRRI BEY (İzmit) — Sözün isabetini alkışlıyo
ruz. 

BA'SRÎ BEY (Karesi) — Hakkı alkışlıyoruz, (Gü
rültüler) 

ŞEREF BEY (Devamla) — Mevzuubahis olan ca-
nımızdır. ttidal ile düşünelim. Hiç bir şey istemeyiz. 
Her kes düşündüğünü söylesin, herkesin aradığı hak
tır. Lozan'ın ilk celsei muhakemesinde mevzuubahis 
olan mesailden birisi doğrudan doğruya arazi mese
lesidir. Heyeti murahhasadan sırasiyle dinledik, arazi 
meselesi doğrudan doğruya mevzuu'balhis olurken 
Lord Gürzon'un ağzından çıkan ilk söz, bize karşı si
zi Meric'in ötesine geçirmeyiz demekten ibaret oldu. 
Hatta sulh murahhası en çok telaş gösterdi ve dediki: 
Siz şayet Meric'in ötesine geçerseniz Yunanıistan'a bil
fiil hizmet edeceğiz, yardım edeceğiz ve sizi geçirme-
yeceğiz. Soruyorum ben Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti Hariciye Vekâletine bir sene evvel, iş
te oradadır dosyalar, ne için Sırbistan'a bir mümessil 
göndermediler? Niçin şimdiye kadar Türkiye dava
sını Sırbistan nezdinde müdafaa etmediler ve ne için 
Balkan devletleri arasında Türkiye'ye dair siyaset 
takip etmediler? (Çok doğru sesleri) Efendiler, anla
tayım Balkan meselesi doğrudan doğruya Avrupa'nın 
hayatı meselesidir. Balkanlara düşen bir ateş bütün 
Avrupa'yı tutuşturur, Balkanlarda hegemonya kimin 
elinde ise daima o muzafferdir. Daima hegemonya 

bizim elimizdeydi Fakat bizi Sırpların, Bulgarların, 
Yunanlıların ötesine geçirmemekteki sebep nedir? Şu 
sebepledir ki bugün Sırbistan'da bir buçuk, iki mil
yon Türk ve Müslüman tebaa var. Garbi Trakya'nın 
ötesinde ta eski Yunanistan hududuna kadar birçok 
Müslüman var. Bittabi Trakya Müslümandır. Şimdi 
oraya Türkiye'nin adım atması bütün Müslüman
ların bize merbut bulunan kalplerini kabartır. Onun 
için onu istemezler, bir. Mesele burada dursun. 

ikincisi efendiler; bir Bulgar Hükümeti var. Fa
kat bu Bulgar Hükümeti ikidir. Birisi resmi Bulga
ristan, diğeri gayri resmi Bulgaristan, ki, Makedonya 
Komitesidir ve bütün Bulgaristan bunun önünde eğil
meye mecburdur. Makedonya Komitesi mütarekeden 
sonra aldığı vaziyeti Sırbistan üzerine yaptığı bütün 
işlerin tarihçesini tetkik edecek olursanız, göreceksi
niz ki Sırbistan üzerine çizilmiş olan tslâm köylerine 
'birleştirir ve oradan gittikten sonra Bulgar gelir, islâm 
köylerini yakar. Binaenaleyh şimdi bu orta yerde bu
lundukça, bittabii, Sırbistan bir Türk Hükümetinin 
ve bir Türkiye'nin oraya geçmesini ve orasını eline 
almasını istemez. Fakat kiyasetli bir siyaset takip eden 
bir hükümetin bunu vaktiyle düşünmesi icabederdi. 
Diyecekler ki biz Sırbistan'la hali harpte bulunduğu
muz için oraya sefir gönderemeyiz, hâlâ. Fakat efen
diler, daima siyasi işler hususi pazarlıklarla başlar 
ve nihayet resmi pazarlıklarla biter. Bütün dünyanın 
her tarafında böyledir. Şu halde oraya resmi bir mü
messil göndermek imkânı yok muydu? Vardır, işte 
yine söylüyorum, Hariciye Vekâletinin dosyasında 
teşebbüsler, temenniler daima mevcuttur. (Hatta Ha
riciye Encümeninde sesleri) Bu yapılmamıştır. Ya
pılmaması dolayisiyle işte Lozan'da ismet Paşa Haz
retlerinin karşısında müttehit bir cephe çıkmıştır. Bu 
cephe evvelce yarılabilirdi efendiler. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) — Na
sıl? 

ŞEREF BEY (Devamla) — Efendiler, siyaset his 
meselesi değjü, doğrudan doğruya menafi meselesi
dir. 

İSMET PAŞA (HARİCİYE VEKİLİ) (Edirne) — 
Nasıl, bir tane göster? 

ŞEREF BEY (Devamlia) — Sırbistan'la anlaşmak 
lihtimaü varsa onlarla anlaşırız. Meselâ Selanik üze
ri ve orada bulunan islamlardan istifade edebilirdik] 

İSMET PAŞA (HARİCİYE VEKİLİ) (Edirne) — 
Sırbistan'ın bizden istediği menfaat 'M. Birisi Meric'
in Garbine geçmemek, diğeri düyunu umuıniyeye iş
tirak etmemek. Budur istediği kabul eder misiniz? 
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ŞEREF BEY (Devamla) — Fakat Paşa hazret
leri, onların söylediği bu söz Lozan Sulh Konferan
sında söylediği söz idi. Bendenizin bahsettiğim o 
konferansdan evvel geçen eyyamda Sırbistan'da ça
lışmak, Sırbistan'da siyasetini yürütmektir. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) — 
Gerek evvel, gerek âhir istedikleri budur. Ne vakit 
bunları verirseniz teşekkürünü alırsınız. Feda ediniz, 
düyunu umumi yeye iştirak etmemesini kaibul edümliz 
göreyim. Hayalat üzerine konuşmayalım, maddiyat 
ve menafi üzerine devletlerin menafi ini, siyasetini 
tetkflk edelim. 

ŞEREF BEY (DeVairoîa) — Maddiyat ve menafi 
üzerine devletlerin siyasetim tetkik ediyorum. Sır
bistan'la bizim siyasetimizde düyunu umumiye me
selesi işte Sulh Konferansına oturduktan sonra çık
mıştır. Binaenaleyh evvel, daha evvel olsaydı Sırbis
tan meselesinde düyunu umuımfiıye işi birinci derece
de bir iş değildi. Binaenaleyh Sırbistan'ın böyle bir 
menfaati yoktur demek içim Sırbistan'ı evvelce is
kandil etmek, orasını anlamak ve orada bir adamı
mızı bulundurmak lâzımdı. Bu yapılmamıştır. Bu ya
pılmayınca karşımızda bir cephe hadis olmuş ve bit
tabi-onlar da bir cebhe teşkil etmflşftiir. Bu cebhe Yu
nanlılar ve Sirtolardır. Şu halde Meriç halttıniin öte 
tarafına geçmemek, yani 1915 hududunu kabul et
mek üzere yapılan şu mütalaai sulhiye müsvetteslin-
de görüyorum, ki Meriç hattı, yani 1915 deyince bu
nu tetkik buyurursanız Edirne'nin önünden geçen 
Meriç Nehrini 70 metre kat ederek iki k'Jlometre öte
ki sahile geçer. Yani nehir ötede kalır, bu cihet pro
jede tasrih edilmemiş. Birtaibi Edirne'nin mebusu ol
mak Atıibarile tsmet Başa Hazretlerfrnlin reyince bu-
yurdularki, hayır, bu hat Edirne'nin liıkî tarafından 
geçecek, yani Edirne'nin Kum MahaHestnden geçe
cek olan hat değildir. -1915 Hattı değildir- öyle 
olunca bendenüzin bir diyeceğim yok ve tsmet Paşa
nın haklan vardır. 

Karaağaç hakikaten denilıdıiği vedih üzerinde doğ
rudan doğruya misalkı millide zikredilen, yani mü
tarekenin hini akdine Türk silahları altında bulunan 
kıfadan değildir. Buna hiç şüphe yok. Fakat doğru
dan doğruya rriisalkı milinin bir maddesi var, o da 
üçüncü maddesi, ki müstakil maddedir. Onda Garbi 
Trafcyanın doğrudan doğruya arayı ammeye müra
caat edilmesi muharrerdir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Karaağaç da 
onun için dahildir. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Evet, onun içinde 
dahildir. Şimdi Karaağaç onun içinde dahil olunca, 
misalkı milliden acaba Garbı Trakyaya dair misakı 
miDıiyi kabul etmediler, bu iddiayı buyuruyorlar. 
Bendeniz işhat ediyorum. Erkânı Harbiyei Umumi
ye Reisli Fevzi Paşa Hazretleri - tşte cedvel burada
dır. tsmet Paşa Hazretlerinin kumandaları altında 
taarruz başladığı vakit Garbı Trakya, Karaağaç fe-

halkının bütün himmet ve gayretüle Yunanın 
iki fırkası orada tutulmuş ve bütün bu işler şuradaki 
görülen işleri - oranın halkı yapmıştır. Niçin? Bir 
ümiittiir. Hepsi müslüman. Anadolu kurtulacak, Ana
vatan kurtulacak diye kanını dökmüş, gStmiş şimendi
ferleri tahrip etmiş, harb yapmış, çeteler yapılmış, 
Anavatan kurtulacak, orada ondan sonra Meclisin 
misakı millisinde benim de halâsım - âraıyı umumiye 
müracaatla kurtuluş günüm - doğacaktır, demiş ve 
o aşkıla işler bizim davayı millıimizde muvaffaküye-
timizi temin edici bir hareket olduğu halde Lozan 
Sulh Konferansında ârâyı umumiye müracaatı kat'-
liıyen ret etmiştir. Fakat bu ret hininde diğer bir iş 
daha ölmuşturki Mesto Karasu lile Ustruma arasın
da bulunan kıt'ai arz Trakya hududundan ad olun
mamış, oradaki halk da mübadeleye tabi tuıtülimuş-
tur. Felâkettin en büyüğü de budur. Halbuki efendi
ler, mübadeleye tabi tuıtuı!!an kit'aı arzda Garbı Trak-
yanm altınlar getiren, en güzel en feyyaz arazistai 
havi olan parçadır. Bu arazii baştan başa - bir dönüm 
hırıstıyanda bulunmamak şartile - Türk oğlu Türk'-
ĞÜT. tşte oynanan siyasetin en inceliği oradaki Türk
leri, nakil ve tehcir etmekle orasının feyyaz olan top
raklarını ele geçirmektedir. Binaenaleyh bu mübade
le meselesinde burada hata yapılmıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — BSiyorlar mi 
idi, öyle olduğunu bakalım? 

ŞEREF BEY (Devamla) — Demin Trakya mese
lesinde Karaağacı bırakmak ve Musul'u talik etmek 
diğer malî ve iktisadî olan şeyleri çııkarmak şartale 
bir sulhun akdi imkânından bahsettiler. Ben zan edi
yorum, ki asırlardan beri toplanan bir çok fenalık
lar vardır. Demin ds arz ettiğim g)Jbi, artık hal edi
leceği dakikaya geldü. Bu hal edileceği zaman mutta
sıl dışarıdakilerine vesile vermek ve daima bir sene 
daha, kim bilir ne olacağını meçhul bir sene daha bi
zi yarım sulh oldu, ne olacak dedirtmektense kafi 
bir adımla hal edilemez mi? Ben ümit ediyorum, ki 
hal edilir. 

Çünkü diyorlar, ki ey ne yapardık? Harb eder
dik. Daima burada tekrar edilen hükümetin lisanın
dan işittiğim gibi efendiler zaten bizim sulh ettiği -
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ıriiz yoktur. Esasen ordular silah başında harb için
deyiz. Faika* harb ederiz diyen de yok, yalnız bir 
şey düşünelim. Eğer harb edelim sözü bizde varsa 
karşımızdakilerde de vardır. Bir misal ile tavzif ede
yim. Vaktaki Musul meselesi Lozan Konferansında 
münakaşa olunduğu vakıtta başmurahhasımız paşa 
hazretlerile İngiliz murahhası arasında geçen müza
kereyi zabıtta okudulk. Lort Gürzon diyor, kü İsmet 
Paşa seminle harb etmem,, meselesi için bak, ben 
Musul mesefestLni Cemiyetli Akvama havale ediyo
rum. Siz de gelin Cemüyemi Akvama. İşte nizamname
si, okuyunuz. Amma dtyeceksiİTniz, ki biz Cemiyeti 
Akvamdan değiliz. Âla, ben sazı davet ediyorum, bu
yurun ginin. Görmeyiz. Efendim bir korku yoktur, 
giriniz diyor, nizamnameyi dkuyor. Cemiyeti Ak
vam nizamnamesinden Cemiyeti Akvam kararının 
müttefıiiban verilmesi mevzuu mechuriyetıi var. Bina
enaleyh birlisi muhalif rey beyan ederse hükmü yok
tur. 

Amma, siz girmediniz, sizi yine Cemiyeti Akvama 
şikâyet edeceğim. Ne olacak? Cemiyeti Akvam yine 
sizi davet edecek. Ya murahhas göndereceksiniz, ya 
göndermeyeceksiniz. Murahhas gönderdiğiniz taktir
de bir karar verilecek ve aleyhinize bir karar çıkacak 
olursa, o vakit siz kabul etmezsiniz kabul etmedi
ğiniz taktirde, onun vesaiti tazyikiyesine müracaat 
ederiz. Demek ki benim harb etmem Musul için
dir, diyor. 

Efendiler ben tebliğ ederim ki Heyeti Murahhasa-
mız İngilizlerin elinden iki şey almıştır. 

Birisi; şöyle böyle. Fakat akalliyetler için İngil
tere harb ederdi efendi. Ne için? Çünkü, hırıstiyan 
vicdanı, gavur vicdanı idi. Onu İngilizlerin eijnden 
almıştır. İsmet Paşa Hazretleri o harb tehlikesini 
atlatmıştır. 

İkincisi; Boğazlar meselesi. İngiltere kendileri 
için de harb eder. Onu da suya düşürdükten sonra 
İngilizler harb etmez. (Doğru sözleri.) Musul mese
lesinin petrol meselesi olmak üzere mevzubahis edil
mesi de, o kadar ehemmiyetli bir şey değildir. Çün
kü petrol meselesi -izah etmeyeyim Heyeti Âliyenize 
-orada- kendileri de biliyor- bir ahş veriş mesele
si olmuştur. Onun etrafında bir dalavereler olmuş
tur. Bittabi Heyeti Murahhasasız metin bir seciye, te
miz bir azimle onların hepsini def etmiş, hepsine 
cevap ret vermiştir. Kovmuştur. Musul meselesinde 
bir vesile harp olabilmesini düşünmek doğru de
ğildir. Bendeniz zihniyetleri mukayese ediyorum. Bi
zim için «harp edilmemesi» demek nasıl varit değil
se, İngiltere için de varit değildir. İngilizlerin elin

den vesilei harp alınmıştır. Binaenaleyh Musul için 
ingiliz harp etmez, etmesinin de ihtimali yoktur. Şu 
bir şey «Süspansiyon? için şu bir sene talik içinde 
eğer biz, neticesinden filhakika muvaffak olacağımı
za emin isek -kemali kanaaila söylüyorum- biz, mu
vaffak olacağımıza emin isek, iyi düşününüz efendi
ler, bunun için mahzur yoktur. Bir şartla; Devletlerin 
siyaseti umumiyesi... Fransa ne olacak? İtalya ne ola
cak? Çünkü tasfiyei hesap günündeyiz. Onların bü
tün hesaplarını tasfiye edipde hepsinden kurtulduk
tan sonra biz İngiltere ile bir Musul meselesi için 
karşı karşıya kalırsak bu gayet kolay hal edilir. Bu
na hiç şüphe yoktur. Kolay hallediliyor. Amma İn
giltere ile karşı karşıya kalırız. Sorduğum sual... Çün
kü efendiler, bilirsinizki, bir Musul meselesi Ana
dolu'nun hayati meselesidir. Anadolu'nun kan damarı, 
can damarı meselesidir. Onun için Musul meselesi, 
Heyeti Mıırahhasamıza burada dediğim veçhile, biz 
Fransızlarla burada şunu hallediyoruz, bunu halledi
yoruz. bu kadar mesele... Hepsi bitmiştir, hiç bir şey 
kalmamıştır. Yalmz bir Musul meselesi kalmıştır. 
Bir de Karaağac'ın fedası... Hayır efendiler, daha fe
da edemeyiz. Evet ağlaya ağlaya, ağlaya, inleye, inle
ye. feryatları duya duya veya feda etmek lâzım ge
len daha bir çok şeyler vardır. Bir vücudu kurtar
mak için Kanğıran olmuş kısmı keserler. Ben bu
nu hissimle düşünüyorum. Kafamla düşünüyorum. 
Bence Musul meselesini böyle verivermekten ise di
ğer mesail hal olunmuş, aziz Türkiye tamamiyle İs
tiklâline malik olarak milli hudutları dahilinde te
şekkül etmiş midir? Etmiş ise Heyeti Vekile ver
sin, kemali hürmetle ellerini öpelim. Şimdi demek 
cluyorki, her vakit için mehmeteiğin harbinde bir 
vesile var daima... Yine müzakere kapısı açılacak, 
her vakit müzakereler başlayacak, bilmem ne ola
cak. Efendiler şu halde sorarım şu muzaffer ordu, 
şu sevimli ordu daima böyle mi kalacak ve bunu 
saldırdıktan sonra İngilizlerle anlaşmış mı olacağız? 
Düşünülmesi lâzım gelen nıkatı asliye ve esasiye bun
dan ibarettir. 

Sonra efendiler, her devrin kahramanları oldu
ğu gibi, bu devrin kahramanları da sarraflardır. Gar-
be nisbetle söylüyorum. (Kahrolsunlar sesleri. Ba
zen isabetle değil. Biz de o zihniyette olmasaydık, 
biz de keski bu kadar âlicenab, bu kadar şerefli ol-
mayaydık, çünkü daima o mertlikle gittik o na
mertlere çarpa çarpa böyle irkildik. Binaenaleyh bu 
kadar böyle sarraf olan Fransa bu mesaili idrâk et
mek şartiyle, İngiltere ile yapacağımız anlaşmada 
Fransız da bizimle beraber, İtalya'da aynı suretle 
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anlaşdıktan sonra mesaili Maliyede bir sene sonra ! 
şu bir sene zarfında devam edip gidecek mi? Evet I 
soruyorum, bu bir sene zarfında her türlü havaide I 
müracaat ederek temamiyle müşekkel olarak hür bir I 
Türkiye olarak yürüyebilecek miyiz? Bunları, bu me- I 
seleleri akıl' ve mantrk dairesinde bittabii bendenizin I 
gördüğüm gerek Heyeti Vekile Reisi muhteremin- I 
den ve gerek Heyeti Murahhasa Reisinden öğrendi- I 
ğim malûmattan ibarettir. Çünki dosyalar önümde I 
değil ki tetkik edeyim. Okuduğum gazeteler ve bina- I 
enaleyh gördüğüm, işittiğim malûmat bundan ibaret- I 
tir. Halbuki siyaseti umumiyeyi tedvir edenler ken- I 
dileridir. Bugün kendileri Fransa'nın, italya'nın siya- I 
setleri nedir, hangi noktalarda tearuz ediyorlar? Han- I 
gi noktalarda suçluyorlar. Bunları anlatmaları lâzım- I 
dır. (Anlattılar sesleri). Bendeniz şurasını söylüyorum, I 
evet müttefiklerin müttehit bir cephe şeklinde olduk- I 
larını anlattılar. Gittik, cepheye çarpıştık, dediler. Ben- I 
deniz soruyorum. Bunu yaptıktan sonra acaba Fran- I 
sa, îtalya bu sulhu tamamiyle imza ederek, bunları I 
kabul ederek bizi hür ve müstakil bir Türkiye gibi I 
mesaili maliyeden muarra olarak yürüyebilecek mi- I 
yiz? I 

Efendiler sonra, Garbin Şark hakkındaki zihni- I 
yetinin daima melun olduğunu biliyorsunuz. Demin I 
Hüseyin Avni Beyefendinin bu kürsüden söylediği I 
üzere gazetelerde okuyoruz, bizi dahilimizden yıkmak, I 
maskaralık çıkarmak isteyen birtakım düşmanlar, evet I 
Meclisimizde, içimizde orada toplanan Mecliste bir- I 
çok dalkavuklar var demiştir. Haşa Meclisi ben bu I 
sözlerden tenzih ederim. Çünki efendiler, nasıl öyle 
diyenler varsa, orada, başkaları da vardır, îtilaf ve 
hürriyet namı hesabına çalışan vardır. Diyenler de 
va.\ 

REFİK BEY (Konya) — Vardır. 

ŞEREF BEY (Devamla) — Binaenaleyh öyle bu 
yoktur Binaenaleyh manevi kuvvetlerden ve kararlar
dan bilmediğimiz yollardan bu kürsüde defaatla söy
ledim, bizimle uğraşmak için bilmediğiniz yollardan 
birçok kanallardan içeriye, yani memleketimize bir
çok propaganda yağar efendiler. Biz bir çok düşman
larla hariçten muhat isek, dahilde de birçok düşman
larla muhatız efendiler; o nâkabili imkândır Müca
deleye başladığımız günden bu güne kadar astığımız 
adamlar şahittirler Harici mücadelenin öyle günler
de iki haysiyeti müntazesi vardır Öteden beri bar bar 
bağırıyoruz Efendiler, istiklâli millidir Bir ferde 
ayrılmamak şartiyle bu güne kadar müttehit kalmış 
ve salahiyetini (Bravo, sesleri alkışlar) onun için bu | 
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gibi endişelere düşmekte mana yoktur. Yalnız burada 
aziz Türkiye endişesi vardır. Eğer şimdi Heyeti Veki
le ve Heyeti Murahhasa, deminden beri arz ettiğim 
veçhile, Musul'u vermekle Karaağaç'ı feda etmekle 
ve Musul'u tâlfk eylemekle mesaili maliye ve iktisa-
diyede bizim hür ve müstakil olacağımıza kanaatleri 
varsa versin, bendeniz de Rauf Beyefendinin elini 
öpeyim, imza etsinler. (Alkışlar) 

Efendiler, 600 yıllık bir Edirne çocuğu Demir Taş 
Paşanın oğluyum. Düşününüz, bir Türk oğlu için 
kendi memleketinin bir kasabasını, bir mahallesini 
çekip, koparıp atmanın ne kadar elim olduğunu vic
danınıza bıraktım. Fakat memleketin şanı, şeref ve 
varlığı, istiklâli, hayatı aziz Türkiye'nin yaşaması 
eğer Edirne'nin, Trakya'nın da girmesiyle olacaksa 
verelim yoksa veremem efendiler; kurtarın istiklâ
linizi malî, adlî, iktisadî, hür bir Türkiye yarattık. 
Korkmayınız, dar bir muhitte kalın, korkmayın efen
diler. Millî hudut içinde kalın (Bravo sesleri) Dar bir 
sabada kalsın efendiler. Bu milletin 400 senelik tari
hi bu milletin bugüne kadar efendi yaşamış, bugüne 
kadar efendi gelmiş, hiç bir esaret kabul etmeyen Tür
kiye altı asrın birikmiş olan pislikleri bugün başımıza 
musallat olan canavarların yüzünden hepsini vermiş, 
çiğnenmiş esir kalmıştır. Zavallı Mehmetçiğin yur
dunu şenlendirmek için, eğer zavallı Mehmetçiğin yur
dunu hür ve müstakil bir Türkiye olarak yaratacaksa-
nız efendiler, Musul'u da veriniz, Edirne'yi de veri
niz; hiç korkmayınız. Çünki Türk o kahraman nesil
dir ki varmaz yarım asra. Sonra bu istiklâli ve hürri
yet verilen evlâdım varacak oralara, oralarını da 
alacaktır. Yalnız rica ederim, Heyeti Vekileden ve He
yeti Murâhhasadan iki noktadan korkuyorum. Malî 
ve iktisadî noktadan tafsile tahammülü vaktim yok. 
(Dinliyeceğiz sesleri) Bakınız efendiler, mesaili hazı
ra arasında bir memleketin saadeti, refahı mevzuuba-
his olunca, o memlekette kurulacak esasların, millî 
orensiplerin üzerine kurulması lâzımdır. Buna Mecli-
sr*Millî karar vermiştir. Millî prensipler üzerine ku
rulan bu esas yürürken bir taraftan da bizim olmayan 
kavaidi meçhuleye tabi olarak maliyemiz ve iktisa
diyatımız yabancı ellerin kontrolüne kalırsa bittabii 
bizim için muhakkak ki iyi bir şey olmaz. Bir hesap 
yaptılar muhterem Hüseyin Rauf Bey kardeşimiz, dedi 
ki beş milyon, yahut onbeş milyon... Ben milyonda 
değilim. Türk namusludur. Fakat Çırağan Sarayını 
yapanların, Dolma Bahçe Sarayını yapan altındarm 
bedelini bugün zavallı Türk parası ödüyor. (Kendi ma
lı sadaları) Fakat Türkün kendisine sarf edilmiş de
ğildir. Bu istikrazlardan, bu alınan paralardan sora-
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nm; zavallı Anadolu'nun hangi bir köşesine bir para 
sarfedilmiş, ne yapılmıştır? Biz namuslu çocuğuz, 
borcumuzu tanırız. Ama borcunu vermek için de be
nim canımı alma şu halde, Allah ne diyelim, laneti 
tarihe intikal etmiş olanlar, bu istikrazı yaptıkları 
zaman oraya birtakım şerait koymuşlardır. Şimdi biz 
rica ederiz, ben mütehassıs değilim, fakat mütehassıs
lardan rica ederim. Bunu ehven bir tarzda indirmek 
imkânı yok mudur? Benim dairei ihtisasımda olan 
bir mesele vardır. Ben 3 senedir hem Garp hukuku
nu, hem de Şark hukukunu hepsini okudum, bütün 
dairei sala'hiyetimdedir. Şarkı da Garbi de bilirim. 

Binaenaleyh, Heyeti Murahhasayı tebrik ederim. 
Adliye işlerinde muvaffak olmuştur. Efendiler, adli
ye için de hiç telaş etmeyiniz. Size izah ediyorum. 
Bize cezai olan aksamdan hiç ehemmiyeti yoktur. Ne 
kapitülasyonun, ne bilirsiniz, cezai kapitülasyonda 
malûmu âliniz tercümanın bir imza vaz etmesinden 
ve bulunmasından ibarettir. Bulunmasını en yakın 
Hükümeti mülkiye onu tasdik eder. Fakat asıl iş 
ticarî ve hukuki aksamındaydı. Ticarî ve hukuki ak
samda tamamiyle biz esirdik. Binaenaleyh şimdi na
sılsa biz bir sersemliğe getirmiş, o heriflere karşı He
yeti Murahhasamız kemali şan ve şerefle muvaffak 
olmuşlar. Bu şeyi imza etmişler. Bilmem nasıl imza 
ettilerse bu işi imza ettirmişlerdir. Çüniki Avrupa'dan 
fbize gelecek müşavirlerin, bizim memlekette yapaca
ğı bir iş yoktur. Merak etmeyin, o dolaşır döner bir 
şikâyetname Adliye Vekiline verir, kalır orada. Ke
falete rapteder, salı verir diyorsunuz. Bizde daha zi
yade ahkâm vardır, mulumu âliniz Usulü Cezaiyede. 
Sonra efendiler, itimat edinizki artık yirminci asırda 
Fransız usulü cezaiyesiyle yaşamıyacaksınız, bunu de
ğiştireceksiniz. Çünki hukuku beşere teallûk eden 
birtakım lüzumu bâtıla denilen, yani adliye ıstılahın
da lüzumu bâtıl denilen birtakım maskaralıklar dolu
dur. Vakıa efendiler, usulü ceza Fransızcadan yanlış 
tercüme edilmiştir. Teessüf ederim ki, bu beş sene
dir, bu memleketin umuru adliyesini idare eden usu
lü mu'hakematı cezaiye Kanunu da yanlış tercüme 
edilmiştir. Bir misal ile izah edeyim. 

Mahkûmu gıyabinin hakkı temyizi yoktur. Yalnız 
Mahkemei Temyizin Başmüddei Umumisi yapar. 
'(dördü jeneral) İstinaf Müddei Umumisi diye tercü

me etmişlerdir. Halbuki Başmüddei Umumidir. Si
ze bir misalle söyliyeyim. Binaenaleyh^ adliye mesai
linde endişe edilecek bir şey yoktur. Yeterki onlar 
doğrudan doğruya hakimiyetimize taalluk eden hük
mü kaza cihetine taalluk etmemiş olsun. Ama de
min muhterem arkadaşımn dediği gibi, onlara lüzum 
yok. Evet, onlara da lüzum yok. İtimat ediniz efendi
ler .Bizim memleketimizde pek çok bilüzum adam
lar vardır. Onlara lüzum olmadığına kaniim. Fakat 
ona da müdahaleye Garp zihniyeti, Şark zihniyeti 

I idrak edemiyor. Garbin Şark zihniyeti üzerine asır
larca açılmış sönmez itirazları vardır. Bunları çiğne
mek için toplanan ve Cenabı Hak'ın takdiri rabba
nisi tecelli etmiştir ki, Türkiye Büyük Millet Mecli
si artık Şarkın hayat, hürriyet ve istiklâlini kazanacak 
ve artık bunları atacaktır. (İnşallah sesleri) Onun için 
saf ve samimi hissimle söylüyorum, demin de söyle
dim, hakiki ve azîm bir Türkiye, müstakil bir Tür
kiye yaşıyacak, var olacaksa, vallahülazim Trakya'yı 
feda ediyorum. Ben bu kanaati taşıyorum. Rauf Be
yin elini öpüyorum. Eğer bu kanaatteler ise, ben ken
dilerine itimadım azimdir. Bu kanaatim şamil ise ben-
c-cnizin, Meclisi Âlide arz edeceğim budur. Cenabı 

I Hak ümmetül İslâm için hayırlı olanı versin. (Yarına 
j krlsın sadaları, devam sesleri, kafa kalmadı sesleri.) 

I REİS — Müsaade buyurun efendim, celsenin ka-
I ponmak hakkını bana veriniz. Sırrı Beye söz verdim. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bendeniz söyliyeyim, fakat 
arkadaşlarda dinlemek tahammülü kalmadı. Ben de 
istemem. Kelamımı muhafaza edecek kadar selâmeti 
kaip ettim. Müsaade ederseniz, yarın söyliyeyim. 
(Dcvrm sadaları) 

REİS — Efendim Meclisi Âlinizin bu bapta hissi
yatını anlıyalım. 

SIRRI BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
(Gürültüler). 

REİS — Celseyi açmak ve kapamayı bana bıra
kınız. (Devam sesleri, yarın sesleri). 

Şimdi efendim, müsaade buyurunuz yarın öğleden 
evvel içtima edelim. (Hay hay sesleri). Yarın saat on
da içtima etmek üzere celseyi tatil edilyorum. 

I Hitamı Celse Saat : 6.5 
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