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REİS 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık okunacak. 

BEŞİNCİ İNİKAT 

5 Mart 1339 Pazartesi 

BİRİNCİ CELSE 

Saat : 11.05 

Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

DÖRDÜNCÜ İNİKAT 
4 Mart 1339 Pazar 
BİRİNCİ CELSE 

Rehisâni Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı Riya
setlerinde bilinikat ve zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Hariciye Vekili İsmet Paşa Haz
retleri azayı kiram tarafından sorulan suallere cevap 
verdiler, tcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefendi
nin beyanatı istima edildi ve teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İKİNCİ CELSE 
Ali Fuat Paşa Hazretlerinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat ve sulh heyeti müşavirlerinden Diyarıbekir 

Mebusu Zülfi Beyin beyanatı dinlendikten sonra mü
zakereye geçildi. Söz alanlardan üç zat istima olun
duktan sonra Pazartesi günü saat onda toplanmak 
üzere celseye nihayet verildi. 

Reisisâni Kâtip 
Ali Fuat 

Kâtip 
Kayseri 

Van 
Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı?.. Kabul edenler... Etmeyenler... Zaptı sabık 
hulâsası kabul edilmiştir. 

2. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — Lozan Konferansmdaki tekâlifi sathiye üze
rinde müzakerat. 

REİS — Söz sırası Sırrı Beyindir. 
SIRRI BEY (İzmit) — Bilmiyorum niçin müza-

keratımız hafi cereyan ediyor? 

ZAMİR BEY (Adana) — Meclis hafi karar ver
miştir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Muhterem Zamir Beyefen
dinin ihtaratından istifade edeceğim. 

ZAMİR BEY (Adana) — Estağfurullah efendim. 
Meclis karar vermiştir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Heyeti Vekilenin ve He
yeti Murahhasanın şimdiye kadar işittiğimiz beyana
tından ve mukabil surette arkadaşlarımızın serd etti
ği mütalâattan, acaba hangi kelimesi matbuatı cihana 
aksetmemiştir?. Yok, eğer tevilât, tefsirat i!e telkin-at 
ile bu milletin efkârı umumiyesjnden saklayacak bkr 
şeyimiz varsa ona diyecek bir şey yoktur. Halbuki 

yoktur. Şu hale göre şimdiye kadar muttali olduğu
muz ahvalden dolayı Meclisi Âli arzu ederse celseyi 
aleni edebilir. Ben bu noktada sizi ikaz ediyorum ki, 
müekkillerimize karşı ne düşünüldüğünü iyi veya 
kötü. Kabul veya ademi kabul heyeti celilenize ait
tir. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Hüseyin Cahi't Bey de 
öyle söylüyor. 

SIRRI BEY (Devamla) — Ben de ondan mülhem 
değilim. Henüz heyeti murahhasamız Lozan'da bu
lundukları sırada son dakikalarda bize Hariciye Ve
kili Beyefendi tarafından telgrafnameleri okunmuştu. 
O telgrafname mevaddında misakı milli ahkâmının 
gayet mühim surette iptal edildiğini gördüğümüz için 
Heyeti Celilelerinde büyük bir feveran husule gel
mişti. Bu feverana mukabil telgrafnameyi okuyan 
Rauf Beyefendi. Efendiler siz istical etmeyiniz. Biz 
böyle bir talimatname vermedik. Zan etmeyiniz ki 
bu aldığımız telgrafname mefadı da bu okuduğumuz 
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gibi olsun. Bunda bir sui tefehhüm vardır. Kendile
rini şifahen dinleyelim. Bakalım ne diyeceklerdir, de
rmişlerdi. 

ABDULLAH EFENDt (İzmir) — İnce yerden 
vuruyorsun S*rrı Bey. 

SIRRI BEY (Devamla) — Eğer arzu buyuruyor
sanız. (Devam sesleri) 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Rauf Bey 
işitsin efendim. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Rauf Bey 
dışarıda efendim. (Tekrar et sesleri) 

SIRRI BEY (Devamla) — Hatta dün söylenmiş 
gibi kulağıma ihtizaz ediyor, ki Hakkı Hami, (Bey, 
beyefendi sesleri) Bekir Sami Bey Londra'dan av
det etmezden evvel onu tecziye etmek istemiştiniz, 
dediği zaman, Rauf Beyefendi haklı bir surette, evet 
efendiler bir adamın gıyabında söz söylenmez, onu 
da iyi yapmamıştınız; binaenaleyh şimdi heyeti mu
rahhasa re'isinden aldığımız telgrafname mefadından 
anladığımıza göre hareket etmeyelim. Bekleyin gel
sinler. Telgraf name mef adını nazarı dikkate alarak 
heyeti murahhasamızm aleyhinde yürürsek, iyi ve 
mantıkî bir şey yapmayız. Bekleyelim gelsinler, din
leyelim ondan sonra münakaşa edelim demişlerdi. 
Hafta musirren kendilerine sorulduğu zaman, bu tel
grafname mefadını misakı millî ile kabili telif görü
yor musunuz, görmüyor musunuz? Dinlendi ve sara
haten dediler ve ne de kabul edebiliriz, dediler. Hal
buki yine bu kürsüden dün veya evvelki gün işitti
ğimiz tafsilatından, beyanatından anladık ki, bu not 
yazılırken telgrafın bir başında kendileri, diğer ba
şında İsmet Paşa bulunuyordu. O halde bundan ala
cağımız lâyetagayyer netlice, İsmet Paşa bu notayı 
vermezden evvel kendileriyle müzakere etmişler ve 
ondan sonra nota veriliyor. Şimdiki ifade ile evvelki 
ifadeyi yan yana getirerek tetkik edelim. 

Evvelce ne buyrulmuştu? Şimdi ne buyruluyor? 
Evvelce bu telgrafnameden haberimiz yoktur. Bu tel-
grafnalmeyi dünlemeyiz. Kendileri gelmedikçe, kendi
leri dinlemedikçe kendi aleyhine söz söylenmesin de
dikleri halde, şimdi bunu aralarında vukubulan mü
zakere ve münakaşa neticesinde, bulunamaz. Öyle 
gel'iyoriki Rauf Beyefendi İsmet Paşanın' o vakit mi-
sakı 'millî ahkâmına mugayir olarak verdiği notanın 
ahkâmını bize, her nedense, söylemek arzu buyurma-
mışlar. 

HÜSEYİN RAUF (BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Her şeyi biliyordunuz. (Bir şey bil
miyoruz sesleri) 

I SIRRI BEY (Devamla) — Heyeti murahhasamız 
I burada teşebbüsleri hakkında uzun uzadıya malûmat 
I verdikten sonra, son tebliğ ettikleri nota hakkında 
I dahi lâzım gelen izahatı verdiler ve Heyeti Vekilemdz 
I dahi bunun üzerinde tetkikat yaptı ve esaSatı kamil 
I etmek suretiyle huzurunuza geldi. Bu gün biz de bu-
I lunan müsveddenin mahiyeti o vakit İsmet Paşa ta-
I rafından düveli müttefikaya verilen projemin aynı-
I dır. Eğer Heyeti Vekilemiz bu projenin esasında he-
I yeti murahhasa ile birleşmiş olmasa idi ban şimdi 
I ona muarız olarak karşımıza gelmesi icabederdi. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Söylediği sözleri 
I unuttu da onun için. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
I Reisi) (Sivas) — Her kelimesi aklımdadır ve mesul 
I olarak söyledim. (Mesuliyet nerede? Havada sesleri) 
I SIRRI BEY (Devamla) — Son dakikada misakı 
I millî mefhumuna külliyen mugayir olarak heyeti mu-
I rahhasamız tarafından düveli mütelifeye verilen no-
I tanın burada Heyeti Vekile tarafından teyit ve taoilen 
I intaç edilmesi arzusundaki hikmet nedir? İşiıtiyotfuz. 
I Yalnız Hariciye Vekâleti dosyalarını karıştırmakla 
I muttali olmak lâzım gelmez. Biz de irfan ile ve <mat-
I lubatı cihanı tamik ile, Heyeti Vekile Reisi Beyefendi, 
I bizde anlayabiliriz ki İstanbul'da düveli mütelife mü-
I messilleri bizim memleketimizle hali temastadır. Son 
I teklif üzerinde tetkikat yapmaktadırlar ve neticede 
I bize mütalaalarını bildirmek üzeredir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
I Reisi) (Sivas) — Teşekkür ederim. Bu malûmatı da 
I sizden aldım. 

SIRRI BEY (Devamla) — İbtimalki, her mesele-
I de olduğu gibi, ben bu kürsüden indikten sonra Rauf 
I Beyefendi yine burayı teşrif edecekler. Yine yüksek 

sesle bunun da gayri varit olduğunu söylüyeoekler. 
I Buna ihtimal veriyorum. (Handeler) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
I Reisi) (Sivas) — Çok arzu ederdim, sizin fikriniz» 
j- göre söyleyeyim. Fakat ne yapayım, gayri hakiki söz 
I söylıiyemem. 

SIRRI BEY (Devamla) — Daha evvel Heyeti Mu-
I rahıhasa Reisi Paşa Hazretlerinin düveli mütelifeye 
j verdikleri nota münderecatından haberdar olmadık-
I larını aynı kuvvetle yine bize burada beyan buyur-
I muşdılar. Dün Heyeti Murahhasa Reisimiz lâzım ge-
J len beyanatı verdikten sonra, kendilerinden bir sual 
I sordum. «Siz bu teklifleri yapmak için hu salâhiyeıöt 
I nereden aldınız» dedim. Hatıınnızdadır; demişti ki; 

'benim salâhiyetim vardı. Ben hatta değil bunu teklif 
J etmek, sulhı 'imza ederde gelirdim» 
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OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Her mu
rahhas bu salâhiyeti haiz değil midir? Sırrı Beyefendi. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu ifadeye hepiniz şa
hit oldunuz ve tabiî duydunuz efendiler. Size soru
yorum; 'bizim murahhaslarımıza verdiğimiz salâhiyet 
istedikleri zaman arzu ettikleri veçhile misakı millî 
ahkâmını dahi ayak altına alacak derecede mi idi? 
(Haytr «adaları) 

OSMAN BEY (Kayseri) — Misakı milliye riayet 
etmek şart İdi. 

SIRRI BEY (Devamla) — O halde, misakı milli 
ahkâmına mugayir olarak salâhiyetlerli fevkinde ya
pılan hu nota miinderecatı acaba nazarı âlimizde na
sıl telâkki edilecektir?.. Bence ret. Yalnız diyebilirim-
ki, olsa olsa, İsmet Paşa Hazretleri misakı millî mef
humunu tamamiyle bizim bildiğimiz gibi telâkki ede
memişler, telâkkileri yanlıştır. Kezalik heyeti murah
hasa da tekerrür eden bu yanlış telâkkilere misal ol
mak üzere diğer bir misal daha getireceğim;-o da 
Rıza Nur Beyefendiye Garbı Trakya'ya dair sordu
ğum suale ve aldığım cevaba dairdir. Kendilerine de-
dimki : İstanbul Rumlarını garbi Trakya'ya muadil 
yerlerinde 'bıraktınız. Halbuki Garbı Trakya buna 
karşı veritecek bir ivaz değildir. Misakı millî mefa-
dınce bu kıt'a ahalisi dahi izhar edecekleri kendi 
mukadderatlarını tayin etmek hakkını haizdi. Siz 
nasıl oldu da misakı milliye muhalif olarak bu Gar
bi Trakya ahalisini İstanbul Rumlarına muadil tu

tarak bu Rumları yerlerinde bıraktınız? Mübadele
den feragat ettiniz? Dedilerki : Evet biz Mahaza 
Garibi Trakya ahalisini reylerini izhar etmek için 
'bıraktık. Aradan çok geçmedi Şeref Bey bu kürsü
yü teşrif ederek söylediler ki : Garbi Trakya'nın bir 
kısmı mühimimi ve Türklerle meskûn olan mahallî 
mübadeleye taibidir. Bunu ben de 'biliyorum. Fakat 
hepimizin işitmiş olduğu bir sözü bililtizam işhat edi
yorum. Hepimiz bu maddeyi göreceğiz. O halde aca
ba 'bu nereden geldi? Haniya Garbi Trakya ahalisi 
mahza reylerini izhar etmek için yerlerinde bırakıl
mışlardı. İşte hu göst.r'yor ki; misakı millî mef
humunu telâkkide heyeti murahhasamız yanılmışlar
dır. Bu yanılgıyı Heyeti Celile nasıl tefsir edecek, onu 
Ibilmiyorum. Yalnız gayet mühim olan bir nokta üze
rinde bulunuyoruz. 'Bunlar, !bu sakatlıklar bizim mu
vacehemizde sarih bir surette ifade edilmiştir. Tef
sirden müstağni olacak safahatla bize karşı söyle
nilmiştir. Şimdi biz bu tefsirat karşısında sükût ede
cek olursak bilahire «'Biz Meclis tarafından verilen 
'veçih'e dairesinde hareket ettik. Onlar her şeyi alet-
tafsil söyledik, hizim hatamız varsa tashih etmeli 

idiler. Şurada yanlışlık vardır, demediler.» Sükûtu
muzu aleyhimize delil işhat ederek Meclis bize mü
şareket etmiştir, müzaheret etmiştir, diyerek Millete 
karşı mesuliyeti Meclise devredeceklerdir. 

HAMDİ BEY (Biga) — Zaten yaptıkları manev
rada odur ya. 

SIRRI BEY (Devamla) — Şu halde millete karşı 
bu hatanın cevabını vermek Heyeti Celilenize tered-
düp edecektir. Artık heyeti murabhasaya ve Heyeti 
Vekileye 'kelimei vahide söz söylemeye hakkımız 
kalmayacaktır. Çünki bize karşı en. vazıh bir mana 
ile itiraz ettikleri halde, karşılarında sükûttan başka 
bir şey görmeyecekler. Rauf 'Beyefendi kulağımın 
di'binde İstiklâl 'Mahkemesinden bahsediyorlar. İn
şallah ona hacet kalmaz. Onu temenni etmem. Son
ra daha düşünecek bir şey vardır. Mesailin revşi 
umumisinden anlıyorum ki tekrar düveli mutehfe ile 
müzakereye girişecek olursak, Hükümetimiz yine ay
nı heyeti onlarla münakaşaya sevk edecek. (Hayır o 
geçti sesleri) Bu mana neyi ifade edecek? Bu mana 
gösterecektir ki; ecnebilere karşı Kürt ve Türklerin 
müttehiiden, seneîerdeniberi misaki millî diye eflâki 
sarsacak derecede söyledikleri söz, blöften •j'barettiir. 
Onlar istedikleri zaman, istedikleri şekilde bunu ta
dil edebilirler. Yani efendiler bu hata tekrar edilir
se Avrupa'nın aleyhimizde vereceği hükme katlan
malıyız. Başka çare yoktur. Çünki biz sebebiyet ver
miş olacağız. Menfaati milliye onu iktiza ettirdi ki 
heyeti murahhasamı/. karşımıza gelipte düveli mu-
telifcye sundukları noktayı okur okumaz, derhal ken
dilerine ademi itimat göstererek onları sıfatlarından 
tecrit etmek ve sonra heyeti murahhasanın bu nota
sına iştirak eden Heyeti Vekileyi de tebdil etmek 
icap ederdi. İşte o vakit biz, bu hareketimizle ilân ve 
isbat etmiş olacaktık ki misakı millinin müfadından 
katiyen zerre kadar fedakârlıkta bulunamayız. Her 
kim olursa olsun, misakı millinin bir kelimesine, bir 
harfine dokunacak olursa Meclis nazarında müste-
hak'kı tecziyedir. 

ATIF BEY (Beyazıt) — Vakti geçmemiştir. 

SIRRI BEY (Devamla) — Binaenaleyh şu suret
le bunları tebdil ederek ve ikinci olarak karşılarına 
çıkaracağımız kimseler bunun ciddiyetini anhyarak 
ona göre hareket mecburiyeti anlayacaklardır. Bu 
mesuliyetin bize ait olduğuna itiraf etmeliyiz. Mi
sakı millimizin mefhumunu öldürürcesine beyanat
larını dinlediğimiz sırada hâlâ iltizamı sükût ediyo
ruz. Mamafih henüz daha müsterihim. Henüz vakit 
gaip olmamıştır. Meclisi Âlinin bu hakkını istimal 
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etmek fırsatı henüz daha gaip olmamıştır. Fakat ne I 
vakit istimal edecdk bilmiyorum. Arkadaşlar, mille- I 
tin kaniyle kazandığı muzafferiyatın netayicini ihata- I 
sızdığımızla, idaresizliğimize, Heyeti Celileye karşı I 
söyliyeceğim bu meseleye lâyi'k olduğu kadar ehem- I 
mi yet vermezsek ne hakla bunları iptal edebiliriz? I 
Af edersiniz sözümü toplayamadım. Milletin muzaf- I 
feri yatının neticesini biz idraksizliğimizle nasıl iptal I 
edebileceğiz, bu hak bize kimin tarafından verilmiş- I 
tir? Bunu bir an için düşünmekliğimiz lâzımdır. Biz I 
millet tarafından verlen salâhiyeti ya istimal ederiz I 
veya buradan müeyyit bir vaz 'ile gitmemiz lâzım- I 
dır. Başka çare yoktur. '(Bravo sesleri) Meselenin ma- I 
niyeti mühimmesi latifeye müsait değildir zanneder- I 
sem. Meselenin heyeti umumiyesine dair olan sö- I 
zümü ikmal etmezden evvel müsaadenizle bir fıkra I 
daha ilâve edeceğim. I 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Maddeleri de var mı? I 

SIRRI BEY (Davamla) — Şüphesiz. Uzun uza-
dıya cereyan eden müzakerattan anladık ki heyeti I 
murahhasanız konferansa iştirak eder etmez masa I 
üzerinde bir çok muhtelif mevat görmüşlerdir. Fakat I 
müzakere edilmek cihetine gidilmek istenildiği za- I 
man düveli mutelife istedikleri maddeleri neticelen- I 
dindiler, İstemediklerini muallakta bıraktılar ve sonra I 
bize verdikleri projede' hiç konuşmadığımız mevaddı I 
ilâve ettiler. Acaba bunun hikmeti ne idi? Düveli I 
mutelife bizi karşılarına aldıkları zaman, acaba Türk- I 
ler ve Kürtler ne emel ve ne arzularla ne azmile kar- I 
şımıza geldiler. Bunları her madde hakkında iskandil I 
ve .ondan sionra tedbirimizi ittihaz edelim dediler. Or- I 
taya attıkları meseleleri intaç etmeksizin 'başka me- I 
selelere geçtiler. Bu suretle her hususta bizi gafil 
avladılar. Böylece her mesele hakkındaki derecemi- I 
zi iskandil ettiler. Ondan sonra tabiî Sevr ahitname- I 
sini olduğu gibi icra etmek için elimize sundular. Eğer I 
heyeti murahhasamız siyasete dahi âşinâ olmuş ol- I 
saydılar bu iskandil meselesini kendileri bizzat düş- I 
manlarımız karşısında yaparak, her mesele 'hakkında I 
fikirleri nedir; birer, birer öğrenip ona göre hattı ha- I 
reket ittihaz ederlerdi. Yani teşebbüsü kendileri alır- I 
lardr. Teşebbüsü hasma bıraktılar. Binaenaleyh mağ- I 
lup oldular. Asker arkadaşlarım bilirler ki.harpte da- I 
hi 'böyledir. Harpte dahi bir kumandan nasıl teşeb- I 
büsü eline alamaz, başkasına kaptırırsa ve hasma ve- I 
recek olursa nasıl mağlup olursa, siyasette dahi böy- I 
ledir. Heyeti Vekile Reisinin yaptığı gibi, başkasına 
kaptırırlarsa mağluben ricat ederler. I 
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HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Rtvsi) (Sivas) — Bu sefer size kaptırdık, tehlike yok
tur. 

SİRRİ BEY (Devamla) — Ne olurdu, eğer teşeb
büsü heyeti murahhasamız eline alarak istimal etmiş 
olsaydı ne gibi muvaffakiyet elde edebilirdi? Pek çok. 
O vakit düveli mütelifenin noktai nazarlarını öğrene
rek, azami yapacağı fedakârlığı gözünün önüne geti
rerek, misaki millî ahkâmından fedakârlık yapacak 
kadar nefislerinde salâhiyet görüyorlardı^ sEvvel emir
de İngilizleri iskandil ederlerdi, ingilizlere arzu ettik
leri şeyi verirler, fakat noktai nazarını öğrendikten 
sonra, onunla kifayet edeceğini anladıktan sonra, ona 
verirler ve diğerlerini kurtarırlardı. Hiç olmazsa An
takya'yı kurtarırlardı. Hiç olmazsa Garbi Karaağaç'a 
rey izhar etmek 'hakkını kurtarırlardı. Adaları kur
tarırlardı ve nihayet mesaili iktisadiyeyi kurtarmış 
olurlardı. İşte teşebbüsün kendi taraflarından vaki 
olmaması onları böyle ademi muvaffakiyete sevk 
eyledi. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Reis 
Paşa Hazretleri, müsaade buyrulur mu? Hatipten bir 
sual soracağım. (Hayır sadaları) Paşa Hazretleri is
tirham ediyorum. Meclisin vuzuhu nazarı noktasın
dan faidei mutlaka görüyorum. Beyefendi; Bekir Sa
mi, Beyle Londra'ya giderek, itilaf nameyi imza ederek 
getiren murahhaslardan değil misiniz? 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Hayır bu şah
siyattır. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Siz şahsiyattan 
hahsediyorsunuz. (Gürültüler) 

SIRRI BEY (Devamla) — Rica ederim, cevap 
vereceğim. Yani âciz mevkide kalmadım. Hamdullah 
Sübhi Beyin sualini kabul ettim ve cevabını verece
ğim. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Haniya cevap? 

SIRRI BEY (Devamla) — Cevabı vereyim mi? 
(Hay, hay sesleri) (Hem kuvvetli sesleri) Mademki şah
sıma 'hitap etmiştir. Cevabını vereyim. Ben, Londra 
konferansında müşavir idim. (Amasya 'Mebusu Lütfi 
Beye işaret ederek) Hatta, şimdi zatı âliniz *-\^*a -
siniz. Orada; Paşa sizi kalemde çağr ı, r dediniz. 
Gittim. Paşa beni murahhas yapmak istemi H. Fakat 
ben Fransızca'yı lisanı maderzatım gibi oıımediğim 
için, hakşinaslık ettim. Murahhaslığı kabul etmedim. 
Fakat beni müşavir yaparsanız hizmet edeceğıime 
kailim dedim ve beni müşavir yaptılar. Şu halde be
nim vazifem nedir? Siz takdir ediniz, 
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HAMDULLAH SUBHİ BEY (Antalya) — İstifa 
edeydiniz. 

SIRRI BEY (Devamla) — Onu da yaptım efendi, 
onu da yaptım. Sonra Rica ederim, 'buraya geldiği
mizde ben bu âciz arkadaşınız, Londra" konferansında 
cereyan eden müzakeraıtın aleni surette Heyeti Umu-
miyenizde münakaşasını istedim. Paşa ile görüştüm. 
Muvafakat eyledi. İkinci defa takririmi Adnan Bey 
Paşa Hazretlerine götürdüler, fakat tekrar bu mese
lenin mevkii münakaşaya konulmasında fayda görül
mediği için, benim takririm neticesiz kaildi. Eğer be
nim Londra konferansında kendimi mesul edecek 
zerre kadar bir şey olmuş olsaydı, bu mesele hakkın
da Heyeti Umurniyeye yine kendi tarafımdan teşeb
büsle, yine müzakeresini istemek tabiî haksızlık 
olurdu. 

TUNALI HİLMİ BEY ı(Bolu) — Fakat Meclise 
zamanında gelmediniz. Haftalarca ailenizin yanında 
oturdunuz. 

OSMAN IBEY (Lâzistan) — Cevap kâfi görül-
müyorsa istizaha kalbedelim. 

REİS — Efendim, kimden istizah ediyorsunuz? 
SIRRI ©EY (Devamla) — Mevzua geliyorum. (De

vam sesleri) Yani ben Hamdullah Suphi Bey tarafın
dan söyliyeceğim. İnsafı galebe etmiştir ve susmuştur. 

•HAMDULLAH SUPHİ IBEY (Antalya) — Paşa 
Hazretleri hiç bir zaman susmak, tasdik etmek de
ğildir. Sualim yerinde olmuştur ve lâzım gelen tesiri 
yapmıştır. (Gürültüler) 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Siz öyle telâkki 
ediyorsunuz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Mahiyetiniz anla
şılmıştır. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) — Senin mahiyetin an
laşıldı. 

SIRRI ®EY (Devamla) — Şimdi efendim; pro
jenin 'heyeti umumiyesi hakkında mütalaa 'bitmiştir. 
İMaddeler hakkında söyliyeceğim. iMaddeler üzerinde 
tetkikat yaparak bir noktaya nazarınızı celbedece-
ğim, Mudanya konferansının netayici bize söylendi
ği zaman, hassatan Karaağaç'm »bize verilmesine, 
sonra bu karardan nükul edilmesine dair Heyeti Ve
kileniz izahat verdiklerinde dedilerki; telâş etmeyin 
Karaağaç'ın bize verilmesi takarrür etmiştir. Sulhna-
meye konacaktır, lüzum yoktur telâşınıza diye bizi 
tatmin etmişlerdir. Bunu duymayan arkadaşımız yok
tur. Acaba şimdi bize Karaağacı, bu kavi söze, bu 
Ikavi teminata rağmen, kazandırmayan sebep nedir? 
Devletlerin daha evvel bize vermiş oldukları bu söz

den istifade edememekteki saik acaba nedir? Tabiî 
sualimin muhatabı cevabını verecektir ve dinliyece-
ğ:m. Düşünülmüyor mu ki Karaağaç, dünde söyle
nildiği gibi, Garbi Trakya'da dahildir. Garbi Trak
ya Misaki milli mucibince kendi reyile mukadderatı
nı tayin etmek salâhiyetini haizdir. Karaağacın Yu
nanistan'a terki, onun daha gerilerinde olan kıtala
rın Yunanistan'a terki değil midir? Bu tibarla He
yeti Murahhasanız ve onun hem efkâr olduğunu bize 
söyliyen ve iddia eden Heyeti Vekileniz, bu madde 
ile acaba hâlâ misaki millî mefhumunu âmâ! etme
diğine kail midir? Daha nasıl misaki millî nnefhu ip
tal edilir, ben anlamıyorum. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Mefhumun ma
nası kayıp olmuştur da ondan. 

SIRRI BEY (Devamla) — Misaki millî Karaağa
cın Garbi Trakya'nın misaki milliye göre kendi mu-
kaddera;:m bizzat tayin etmek hakkını böyle bir 
misaki millî cetvelinden çıkardığınız zaman, yalnız 
oradaki hakkı millıimizden feragat etmiş değiliz. Bu 
harbi "umumî neticesinde devletler arasında hâkimi
yet nizaı tevlit eden bütün kıtaların haiz olduğu bir 
haktır ve bizde bu hakkı istiyoruz. Nasıl başka mem
leketlere sekeni mahalliye reyini söylemek suretiyle 
kendi hâkimiyetini tayin etmişse, biz de Gafbi Trak
ya'da aynı hakkı istemiştik. Bu bir insanî halk îdi. 
Heyeti murahhasamız bu insanî haktan nasıl fera
gat ve mahrum olur? Efendiler, bu demek değirmidir 
ki arasından istifade ile tayin mukadderat hakkı Hı-
ristiyanlara mahsus bir haktır. Müslümanlar bundan 
istifade edemez demek değil midir? Bunu tasdik et
mek Müslümanları herkes nazarından beynelbeşer 
bir zelil mevkiine düşürmek değil midir? Buna nasıl 
heyeti murahhasanız ve Heyeti Vekileniz muvafakat 
ediyor? Ben anlayamıyorum. Burada yalnız millî de
ğil, fiilî bir mesele dahi mündemiçtir. O da Müslü
manların Hıristiyani ara nazaran sükûtu lisanı noktai 
nazarından hiç bir zaman müsavi olamıyacağını ka
bul etmek demektir. Ben kendi hesabıma kabul et
miyorum. (Kimse etmez sadaları) 

Sonra efendim; Suriye hududunun dahi hududu 
hakkındaki Ankara itilâfnamesi dahi bu ahitnameye 
konularak 'beynelmilel bir şekle konuluyor. 

Bunu heyeti murahhasanız diğer bir nota ile ka
bul ediyor, diyor ki; Musul'dan gayri arazi mes'ele-
sini kabul ediyoruz. Tevil ve tefsirden ibarettir. Hem 
de nasıl efendim? Hatırınızdadır. Evvelce yine bu 
mes'ele huzuru âliniz de münakaşa edildiği zaman 
hükümet Fransızlarla bir itilafname yapmak vaziye-
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tinde olduğunu göstermemesini söylemiştir. Bu mi
sali tarihiye nazaran devri Hamidide Tunus hududu
nu ve Akabe körfezi sahilinde yapılan münakaşatın 
aynı olduğu ve eğer biz Suriye hududunun temdidi
ni Fransızlarla yaparsak, aynı zamanda Suriye hâki
miyetini Fransızlara devredebileceğim söylemiştim ve 
bunlar ihtiraz lâzım geleceğini anlatmıştım. O zaman 
Hariciye Vekilimiz mühim bir vaziyeti ile yapılama
yacağını söylenişti. Bu ihtara ve ikaza rağmen, hâlâ 
Fransızlarla yaptığımız itilafname konuyor, ki naza
rımızdan kaçtığı dakikada Suriye baştan başa Fransız 
müstemlekesidir. Efendiler; bunun dahi tefsiri yoktur. 
Halbuki itilafname yapıldığında Suriye ile ana va
tan arasında kalan ve eski Türkistan namiyle bizim 
olan, herhalde karip bir zamanda bize iltihak ede
ceği de temin edilmiştir. Bu itilafnamenin muvakkat 
bir itilafname olduğu da söylenmiştir. Efendiler ne
rede kaleli bu muvakkat itilafname? (Hülya oldu ses
leri) (Musul da aynı olacaktır) Şimdi o kıt'a halkını 
bilâ mucip düşman eline bıraktıktan sonra, onlar ne 
yapacaklardır? Ermeni eliyle boğazlanmaktadır. Aca
ba bunların ahu enininden müteessir olmak yok mu
dur? Buna karşı protesto ettik, celbi nazar ettik. İca
bına bakılacaktır gibi sözlerle cevap verilebilir. Fa
kat biz cevabımızı demir gibi metin isteriz. Bilmem 
Hariciye Vekilimiz bu vaziyet karşısında ne söyle
yeceklerdir? Yoksa bu Antakya ahalisinin, Türkçe 
konuşan bu ahalinin sakin olduğu yerleri tefsiren da
hi misaki millî hududundan ad edeceğim. Arasıra ba
zı şeyler söylüyor Rauf Beyefendi. îcabedecek ki ben, 
bu misaki milliye bir de tefsir yazayım ki alâkadar
lar iyi anlasın. 

Sıra Irak hududuna geldi. Bizim istediğimiz Mu
sul ve mülhakatı, baştan başa, akalli kalili Türk ve 
kısmı azamı Kürt ile meskûndur. Bu noktai nazar
dan davamız meşrudur ve bu itibarla mademki Arap 
ekseriyetiyle meskûn olan kıt'anın haricinde kalıyor. 
Hiç bir tefsire girişmeksizin diyeceğim ki; Musul, 
mülhakatiyle beraber Türkiye'nin eczayı mütemmi-
mesindendir. Bunun hilâfına hareket misaki -milliyi 

••»• m>9-

iptal manasını tazammun eder. Buna mütecasir ise 
böyle ceza görür. Nedir o ceza siz söyleyiniz? Onun 
için bunun hallini bir sene sonraya taliki suretiyle 
mühmel bir hale getirmek misaki milli mefhumuna 
riayetkârlığa delâlet edemez. Bu safihan aksi ma
nayı tazammun eder ve binaenaleyh bir seneyi kabul 
edemeyiz. 

EMİN BEY (Ergani) — Musul'u satıyorlar. 
REÎS — Rica ederim efendim, hiç kimse bir ye

ri satmaz. 
SIRRI BEY (Devamla) — Musul hakkındaki da

vamızın meşruiyeti için... 

HAMDULLAH SUBHİ BEY (Antalya) — Bu sö
zü geri alsınlar. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Şahsiyet namına 
oluyor. 

EMİN BEY (Devamla) — Bu memleketleri daima 
satıyorlar, daima gidiyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi) (Sivas) — Paşa bana söz veriniz veya vazi
feden af edersiniz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Ben izah edeyim. 
Paşa ben izah edeyim. Kafiyen sözünü geri almıyor. 
Mesaili milliye namına satıyorlar. 

REFİK BEY (Konya) — Hey'eti Vekile ve hey'e-
ti murahhasamız mes'eleyi karıştırmasınlar. Bunda 
sui tefsir edilecek bir şey yoktur. 

HAMDULLAH SUBHİ BEY (Antalya) — Bu 
sözü söyleyen namus ne olduğunu ne olduğunu bil
meyen esafildir, erazildir. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Esafil sensin, era-
zil sensin, namusuz sensin, alçak. 

REİS — Rica ederim, oturunuz hissiyatınıza hâ
kim olunuz efendiler. En mühim bir mes'ele müza
kere edildiği zaman sükut ediniz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Ben namusluyum, 
namussuz onlardır. 

REİS — Böyle gürültü ile müzakere etmek im
kânı yoktur. Celseyi tatil ediyorum. 

..<••• 
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İKİNCİ CELSE 

REİS : Reisisâııi Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİP : Refik Bey (Konya) 

REİS — Celseyi açıyorum. Öğle vakti olduğun
dan saat birde toplanmak üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Celse Saat : 12,10 

»>•-<« 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılış Saati A 1,35 (Sonra) 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Mazhar Bey (İstanbul) 

REİS — Celseyi açıyorum. Buyurun Sırrı Bey. 
ZAMİR BEY (Adana) — Usule dair bir teklifte 

bulunacağım Paşa Hazretleri. 
REİS — Efendim, arkadaşlar sözlerine devam ede

cekler. 
ZAMİR BEY (Devamla) — Bendeniz sözlerine 

devam etmesinler demiyorum. Arkadaşlarımdan çok 
rica ediyorum. Hatip arkadaşlarımızın hepsini biliyo
ruz şimdiye kadar Mecliste yaptıkları hitabete hayra
nım. Yalnız esas hakkında söylesinler. Hepimiz lakır
dı söyleyeceğiz. Ruhu mes'eleyi teşrih etsinler. On
dan sonra herkes söyleyecektir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Musul'dan bahsetmekte 
idim. Musul'un misaki millideki ibareta nazaran bu 
mıntaka sakinlerinin ekseriyeti mutlakası Kürt olan 
bir kıt'a bulunması hasebiyle, mutlaka bizimle bera
ber yaşaması lâzım geldiğini ispat edici burada pek 
çok söz söylenildi. Benim bundan daha fazla söz 
söylemekliğim tekrar mucibi tasdidir. Yalnız Musul' 
un Cenubi Kürdistanın tesiri altında kalmasından. 
âtiyen tevellüt edecek mehazir hakkında bir iki söz 
söyleyeceğim. Yarın orada şeklen kukla mesabesinde 
vücude getirdikleri hayal kabilinden bir şekli hükü
met meydana gelecektir. Bu kıt'anın maddeten İngil
tere'ye bir menbai varidat olabilmesini şimdiden müs-
teit göreceğim. Fakat İngilizler bu kıt'ayı yalnız bir 
menbai varidat olarak istifade emeli ile ellerinde bu

lundurmak istemiyorlar. İslâm memleketlerinin orta
sında ikinci bir itilaf menbai ihdas etmek istiyorlar. 
Orada güya evsafı milliyeyi haiz bir Kürt hükümeti 
teşkil ettiğini gösterir göstermez, yarın komşumuz bu
lunan İran'ın tahtı idaresinde bulunan Kürtlerin bu
raya iltihakları için burada teşvikatta bulunacaklardır. 
Onu itmam ettikten sonra ve belki ondan evvel bizim
le beraber çalışan ve bizimle beraber şimdi bu uğur
da evlatlarını feda eden Kürtlerin dahi oraya iltihakı
na çalışacaklardır. Şimdiki terbiye dahilinde yetişen 
batına şüphem yoktur. Fakat İngiliz tesiri altında ye
tişecek batını cedidin ne fikre malik olacağını şim
diden nasıl anlayacağız? İşte orada hem bizi zaafa 
düşürecek, hem İran'ı zaafa düşürecek ve sonra ora
da kukladan ibaret bir hükümet vücude gelecek. 

Zaten İngilizin gayesi de hiçbir yerde kuvvetli bir 
islâm hükümeti bulunmamasına matuftur. İşte bu ga
ye İngilizlerin milyonlarca lira sarfını istilzam eder 
bir maksattır ve bunu biz teshil etmiş olacağız. Bu
gün azmimizden dönmek suretiyle İngilizlerin bu ga
yesini temin ve teshil etmiş olacağız. Günah mı, de
ğil mi bilmem? Dediğim gibi Musul'un bizden infikâki 
gayri caiz olduğunu hükümet dahi sarihan söylediği 
için, benim daha fazla söz söylemekliğime mahal kal
mamıştır. 

Sıra arazi mes'elesinde adalara gelmiştir. Musul' 
dan gayri arazi mes'elesini kabul ettim demekle, bu 
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adaları dahi muhasımlarımıza terk etmiş oluyorlar. 
Daha evvelki münakaşat esnasında - oraya sonra ge
leyim - yalnız şayanı dikkattir ki Sevr ahitnamesin
de dahi bize iade edildiği sarahaten mezkûr olan 
(Meis) adasının dahi İtalyanlara verildiği mesturdur. 
Daha evvel Sevr ahitnamesiyle (Meis) adasının dahi 
bu kere İtalyanlara verildiği mukayyettir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Gaflet... 
SIRRI BEY (Devamla) — Yüksek sesle söylüyo

rum... 
Fakat sözüm bitsin Beyefendi. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Si

vas) — Ben daha ağzımı açmadım. 

SIRRI "BEY (Devamla) — Buraya avdetten son
ra bu hatia anlaşılarak burada bu cihet tashih edil
miştir. Beyanatında bu cihet musarrahdır. Şunu söy
lemek istiyorum ki. yine Sevr ahidnamesinde dahi 
bize sarahaten iade edilen Meis adasını hey'eti mıı-
rahhasamız italyanlara sarahaten vermiştir. Meis ada
sı Frenklerin (Kaşaroz) dedikleri adadır, ki Antalya 
sahillerine bir ok mesafesinde yakındır. Bundan an
laşılıyor ki hey'eti murahhasamız muahhedatı sabıka
yı tetebbu zahmetini ihtiyar etmemiştir. Eğer o zah
met ihtiyar edilse idi, o uhudatı atika bir kere müta
lâa edilmiş olsaydı, hasımlarımız da bize vermiş ol
dukları bir cezireyi, mirasyedi sefası ile, efendiler si
ze verdik demezlerdi. Fakat insaf ile görülecek bir 
mes'eledir. 

m 
Diğer adalara gelince; geçen günlerin münakaşa

sı esnasında adaların misaki millide dahil olmadığını 
Rauf Beyefendi tasrih buyurmuşlardır. Fakat efen
diler Adalar nedir? Adalar Anadolunun bir cüzüdür. 
Küllün zikredildiği yerde cüz'ün zikrine ihtiyaç yok
tur. Bir insan dediğimiz zaman burun ve kulağı var, 
gözü de var diyemeyiz. Mademki insandır, cüz'ü ta
mı var. Sonra bu adaların Anadoludan, Anadolu statü
kosundan infikâki gayri caiz olduğunu hey'eti mu
rahhasamız, muhasımlarımıza karşı ilmi ve siyasi bir 
suretle anlatmak zahmetini ihtiyar buyurmamıştır. 
Hiç bir zaman adalar ortada bir tez olarak konul
muş, tetkik edilmiş değildir. Ceffelkalem; efendiler 
adaları size verdik demiştir ve bu suretle adaları Yu
nanlılara, İtalyanlara vermek suretiyle Anadolunun is 
tikbali sarih bir surette tehlikeye vaz olunmuştur. İs
tikbalde katlanılan bu tehlike, acaba halde ne isti-
fade temin ediyor ki buna biz tahammül'edelim? 

BASRİ BEY (Karesi) — Çok doğru. 
SIRRI BEY (Devamla) — Sonra on iki adanın 

İtalyanlara verilmesi garip bir şekilde olmuştur. Efen

diler; bilirsiniz ki, on iki ada daha evvel, Anadolu 
muharebesini müteakip yine Lozan'da yapılan ahid-
name mucibince bize iade olunacaktı. Biz Trablusgarp' 
den el çektiğimiz dakikada bu adalar ahden bize 
iade olunacaktı ve şimdiye kadar bu ahidnameyi fesh 
edecek, nakşedecek bir ahit de yapılmamıştır. Ondan 
dolayıdır ki İtalya Adaları el'an ilhak etmemiştir. 
Edememiştir. Çünkü ahden adalar bizimdir. Buna 
mukabil elimizdeki projede ... (1) arazisi üzerinde, 
yani Trablusgarb'in bir kıt'aı cüziyesinde bulunan 
hükümdarın hukuktan feragat kaydı vardır. Evet ora
da hükümdarın hukukundan feragat kaydı vardır. Mu
ahedelerde her verilen şey mukabilinde ivaz almak 
muvafıktır. Evet artık Trablusgarp'te bir hâkimiyet 
iddiasına girişmek doğru değildir ve bu iddia yürütü
lemez, makul değildir. Fakat bundan vazgeçmekliği-
miz için İtalya bize bir şey vermeliydi. Bilakis lütfen 
Trablusgarp üzerinde hâkimiyetimizden feragat etme
mize mukabil mukabeleten adaları peşkeş çekmek 
bilmem hangi mantıkin icabıdır ve hangi şürut bunu 
bize yaptırmıştır? İlzam mı edildik, yoksa adalar mu
kabilinde İtalya tarafından bize daha büyük menfaat 
mı temin edildi? Hayır, bir şey yok konuşuldu. Mes'e-
lenin hey'eti ıımumiyesini kurtarmak ve her ne olursa 
olsun acilen sulh yapmak ve her ne pahasına olursa 
olsun sulh yapmak için bu Adalardan kendi kendimi
ze feragat mi ediyoruz? Bu hakikaten insanların yap
tıkları ahitnameler içerisinde, şimdiye kadar yaptık
ları ahitnameler içerisinde garip olarak, istisnai ola
rak gösterilecek bir kayıttır ve müzakeresiz bir suret
te, mecbur olmaksızın diğer millete verilmiştir. Bi
zim bunu o milletlerden istirdat etmemiz iktiza eder. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Yaşasın hey'eti mu
rahhasa... 

SIRRI BEY (Devamla) — Dahası var efendim. 
Sevr ahidnamesinde Çanakkale Boğazına yakın olan 
iki ada bize verilmişti. Burada da" veriliyor. Fakat 
farkı nedir? Rica ederim lütfen dikkatle beyanatımı 
tetkik buyurunuz. Sevr ahidnamesinde bu iki ada için 
muhtariyet istemiyordu. Biz bugün Kastamonu vilâ
yetini nasıl idare eder isek, bu iki adayı da öyle idare 
edecektik. Fakat bugün zaferimizin neticesi olarak bi
ze verildiği beyan olunan bu iki ada için bize muh
tariyet teklif ediyorlar ve kabul de ediliyor bu, efen
diler. Şimdi zâtı âlileri muzmahil zamanımızda ve
rilen ahitname ile muzaffer zamanımızda verilen 

(1) Limi, Lima veya Yahya okunabilen bir ma
hal ismi. 
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ahidname münderecatını lütfen mukayese ediniz ve 
Hey'eti Murahhasamız ile Hey'eti Vekilemizin muvaf
fakiyetini bununla anlarsınız. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bravo Sırrı Bey. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bize verilen ahitna
menin 16 ncı maddesinde sarahaten şöyle bir fıkra 
vardır : «Bu arazi ve cezireler üzerinde ilhak ve is
tiklâl veya herhangi bir şekli idare hakkında istihdaf 
edilen ve edilecek olan bütün mukarreratı kabul ve 
tasdik eder.» Berlin Konferansında bizden ayrılan 
memleketler için gösterilen hududumuz çizildikten 
sonra, işte müstakil Bulgaristan, işte Bosna - Hersek. 
Bundan ibarettir dendi ve itiyad düveli icabınca bakiye 
kalan aksamın bize ait olduğu teslim edildi. Binaen
aleyh Bulgaristan, Bosna veyahut daha başka bir yer
de o ahitnamede memleketlerin hududu haricinde her 
ne varsa bir toprak parçası, bir taş parçası varsa 
mesela Adakale bu şeydendir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yemen de gi
diyor bu maddede... 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu mes'elede ise düve
li mutelife makes vaziyetiyle dedilerki, şu şu hudut 
ile muayyen olan memleketler Türkiye'nin olacak ve 
onun haricinde kalacak memleketler üzerindeki hak
kı hâkimiyetten feragat edecektir. O halde, şayet zik
ri unutulmuş bir kaya parçası varsa o da bizim aley
himize tefsir edilmiş olacak ve biz onu şimdiden ka
bul edeceğiz. Gönlüm isterdi ki iztırarî olarak ve eğer 
misakı milli mefadile kabili telif görülüyorsa derisin 
ki; bu adalar filana verilmiştir. Onun haricinde ka
lan Türkiye'nindir demelidirler. Devletler böyle mu
ahede yaparlardı, hiçbir vakit geri ayrılmış parçalar 
mülhak olarak idare edilemez. Ana memlekete mül
hak olarak ilhak ediyor. İşte ahitler, milletlerarasında 
tanzim ve teati olunan ahitnamelere mugayir olarak, 
bu madde maalesef kabul edilmiştir ve sarahatına 
binaen, sarahatına rağmen Hey'eti Vekilemiz dahi te
lâkki bil kabul etmiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Hey'eti 
Reisi) (Sivas) — Etmemiştir. Etmemiştir. Endişe et
me. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarıbekir) — Öyle ise 
projeyi görelim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Yoktur 
projede. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu arazi ve cezireler 
üzerinde ilhak ve istiklâl herhangi bir şekli idare hak
kında ittihaz edilmiş ve edilecek kararları tasdik ede
cektir, diyor. Bu nedir? Bizden ayrılan memleketler

dir. O halde bizden ayrılan memleketlerimiz için ha
sımlarımız her ne karar ittihaz etmiş ise onu kabul 
etmiş olacağız. Meselâ, yarın diyecek ki ben Irak'ı il
hak ettim; Fransa, ben Suriye'yi ilhak ettim; İngil
tere Mısır benim himayemdedir. Cenubi Kürdistan bir 
hükümet denildiği zaman, biz münakaşasına bile gir
meye bakmaksızın, derhal onu bu muahhede ile şim
diden tasdik etmiş oluyoruz ve misakı millî ahkâmı
nı sununla bizde iptal etmiş oluyoruz ve biz bizden 
ayrılan garp memalikinin mukadderatını kendi aha
lisinin reyine terk etmiş idik. Gönlüm isterdi ki bura 
bu ahitname tanzim edilirken Hey'eti Murahhasamız 
ve onunla beraber bu ahitnameyi tetkik eden Hey'eti 
Vekilemiz desin ki, bizden ayrılan memleketlerin hâ
kimiyetini sekenei mahalliyenin lehine terk ettik. İşte 
o vakit biz misakı millimizin mefadine muvafık ha
reket etmiş olurduk. Bunu yapmayışı o kıtaatı ..o 
milyonlarca müslümanı hıristiyan esareti altına ver
miş oluyoruz ve o da bizim elimizle oluyor. Hem bu 
kadar müslümanın kanına giriyoruz ve hem de misa
kı millimizin mefadını öldürmüş oluyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Hem buna hakkımızda yoktur yani. 

SIRRI BEY (Devamla) — Arkadaşlar, bir an 
için düşünelim ki, son bir çok hıristiyan hükümetleri 
taazzuv etmiştir. Avrupanın muazzam devletleri el
lerinden gelen gayretleri yapmışlardır. Tek hıristiyan-
lar müslüman hâkimiyetinden kurtulsunlar diye. O 
devirlerde zaten mevzut olan, zaten mutaazzıf olan 
islâm hükümetlerini bilakis esaret altına almaya ça
lışmışlardır. Bilakis islâm hâkimiyetlerini imhaya ça
lışmışlardır. Yeni vücut bulmak isteyen kütlelerini 
«Manda» vesilesiyle himayeye, yani kendi ellerine al
maya çalışmışlardır. Binaenaleyh bunların gayesi mil
letleri taazzuv ettirmek değil, onlara cismi siyasi ver
mek ve bilakis taazzuv etmiş müslüman hükümetle
rini tahtı esarete almaya alışmışlardır. Bizde, maale
sef şu kararımızla, kabul edeceğimiz şu madde ile on
ları takviye ediyoruz, teshil ediyoruz ve biz de zım
nen diyoruz ki, müslümanlar kendi başlarına hükü
met teşkil edemezler, islâmlar ancak vesayeti düveli
ye ile yaşayabilir. Medeniyeti islâmiye o istidadı ha
iz değildir, ki bir kitlei islâmiye kendi başına idarsi 
hükümet edebilsin. Bunu demiş oluyoruz. Âlemi me
deniyete bunu senet olarak vermiş oluyoruz. Bunun 
vehametini düşünmek bize ait olmuyor ve biz bunun 
müsebbibi oluyoruz. Nasıl olur ki bu ahitname böyle 
müttefikan Hey'eti Murahhasamız ve Hey'eti Vekile
miz tarafından kabul ediliyor ve berayı tasdik bura
ya geliyor? Ben anlamıyorum. Eğer bize bu ahitname 
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ile tasdik ettirilmesi iktiza eden islâm hükümetlerinin 
esareti ve bizden ayrılacak olan milletler üzerinde 
taazzuv eden islâm hükümetlerine istiklâl verilme
mesi hakkındaki esbab ilmî surette, uhude müstenit 
bir surette orta bir tez suretinde olarak ortaya atıl
mış olsa idi, bunu bir islâm tezi olarak meydana koy
muş olsa idik, zan ederimki hey'eti murahhasamız et
rafında kendisine müzahir olarak candan pek çok is
lâm kuvvetleri bulurdu ve bütün âlemi islâm galeyan 
ederdi ve bu galeyanı umumi sırasında, hiç şüphe 
etmezdimki, muvaffakiyet muhakkak idi. Avrupanın 
zahiri olsun, hakperest bir kısımları, muharrirleri var
dır. Onlara denebilirdi ki;- siz daima hıristiyanların 
mı taazzuvuna hizmet ediyorsunuz? İşte kendi ken
disini idareye muktedir bir takım islâm hükümetleri 
meydana çıkmıştır. Onların tekemmülüne yardım et
miyorsunuz da, daha doğmadan öldürmek istiyorsu
nuz demiş olsa idi, belki hıristiyanlığın hakperest kıs
mı, zahiren olsun, riayet ederlerdi ve bunu kazanır
dık ve bundan dolayı kendilerine tasdik edilmek için 
sunulan madde, hiç olmazsa, iptal olunurdu. 

Şimdi bahşiş olarak verilen memleketlerden birisi 
de Kıbrıs Adaşıdır. (Ha, bravo sesleri) Kıbrıs'ın mev
kii siyasisini benden daha ziyade Adana mebus4arı, 
Silifke mebusları takdir ederler. Birbirinin nefesini işi
tecek kadar yakındır. Yani bu memleketin ehemmi
yeti siyasiyesini tarife lüzum görmüyorum, onları iş-
had ediyorum. (Bravo sesleri) Bu memleket ahalisi, 
ki sekenesinin de dörtte birisini müslüman teşkil eder. 
Azlığına, vatandaşlarının Rumlar gibi seffâk, gaddar 
bir kavim olduğuna, hâkimlerinin İngilizler gibi sibâ 
bir kavim olduğuna bakmaksızın Anadolu harekâtı 
milliyesine iştirak etmiş kerraren bu hükümetin maz-
han takdiri olmuşlardır. Bu ada verilirken, vatanın 
selâmeti namına kurban edilirken, hiç olmazsa, seke-
nei islâmiyenin hukukunu temin edecek bir madde 
konulmak yok mu idi? A, mübarek adamlar, hiç ol
mazsa oradaki müslümanların da hukuku beşer da
hilinde hakka malikiyetini, hükümetin onlar üzerinde 
keyfemayeşa bir surette hareket edememeleri için bir 
madde, bir kayıt koymak yok mudur? 

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Misaki mil
liye de mugayirdir bu hareket... 

SIRRI BEY (Devamla) — Hayri oradaki müs-
lümanları düşünmeyelim, akalli kailidir. Elimizle esa
rete mahkûm ettiğimiz müslümanın yanında (40) bin 
müslüman daha feda olsun, bu memleketin selâmeti 
namına. Fakat yine bu memleketin selâmeti namına 
bir kayıt vardı ki unutulmuş. O da bu adanın üçüncü 

bir devlete hibe, iare, veya hiç bir suretle verilemeye
ceği hakkında bir kayıt konulmalı idi, yedi adalar gi
bi. Korfo; Yaku, Ayamu, adaları gibi adaları nasıl 
bizden alarak Yunana vermişlerse, bu adamızı da biz
den alarak Yunana verememesini temin etmek lâzım
dır. Bunun da hukuku düvelde geçmişi vardır. Bu
nun da hukuku düvelde emsali vardır, ki bir hüküme
te bir arazi, bir kıta verildiği zaman; sen bunu başka 
hükümete veremezsin, gibi bir kayıt konması; o hü
kümetin ahden orada bulunması mevcuttu. Maalesef 
hey'eti murahhasamız bunu dahi görmemiştir. Bunu 
dahi tetabbua lüzum görmemiştir. Ey müslümanlar, 
bundan dolayı Kıbıs adasındaki müslüman kardeşle
riniz küffar elinde yanıp kalmıştır. 

Tetkik sırası 25 nci maddeye gelmiştir. Bunun ne
ye mütedair olduğunu sarahaten anlamak için - rica 
ederim - aynen okuyacağız. Kitaplarınızı açınız «Tür
kiye Hükümeti veya Türkiye memuriyni tarafından 
Türk arazisi haricinde iş/bu muahhedeye vazıülimza 
hükûmatın tahtı hâkimiyetinde veya himayesinde kâ
in arazide bulunan teb'a...» İkinci fıkrasını sonra oku
yacağım. Üzerinde kuvvet ve hakkı kaza istimal edil
meyecektir. Hiç olur mu? Düşündüğümüz zaman bir 
devlet; «Sen öteki devletin teb'ası üzerinde hakkı ka
za iddia etmeyeceksin» diyor. Ne- kadar haşiv bir 
madde... Fakat öyle değildir. Bunun tahtında müte
essir gayet mühim bir madde vardır. Müslümanlık. 
Burada diyorlar ki siz Türkler başka hükümet tab'a-
sından olan müslümanların üzerinde hakkı kaza id
dia etmeyeceksiniz. Bu da yoktur. Hükümetin hakkı 
kazası da yoktur. Denmek istenilen şey, makamı hi
lâfetin bütün müslümanlar üzerinde şer'an müeyyet 
olan «şer'i tabiri nedir? Hocalar siz söyleyin» din
lemek... (Hakkı kaza sesleri) Hakkı kazasından fera
gat olunmuştur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bilâ müdafaa 
kabul olunmuştur. Hey'eti murahhasamız tarafından. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Nedir anlaya
lım... 

SIRRI BEY (Devamla) — İşte efendiler; ecnebi
lerin, hasımlarımızın bizden istedikleri maddenin biri
si de budur. O maddedeki maalesef hem Hey'eti 
Murahhasamız tarafından hem Hey'eti Vekilemiz ta
rafından kabul edilmiş ve kabul edilmek için bize 
getirilmiştir. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Bravo, bravo; 
yaşasın Hükümet... 

SIRRI BEY (Devamla) — Maddenin ikinci fık
rası; Türkiye'den nez edilen arazi ahalisi üzerinde 
siyasî, adlî ve idarî hususatta herhangi bir sebebe 
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müstenit olursa olsun, hiç bir kuvvet ve hakkı kaza 
istimal edilmeyecektir. Evet bizden ayrıldıktan sonra 
zaten biz derneyiz ki, üzerinde hukuku hükümranımız 
vardır ve bunu hangi hükümet söylemiştir? Fakat 
efendiler; bunun tahtında müstedir olan yine müslü-
manlıktır. Efendiler bu madde ile halifenin ve hilafe
tin âlemi islâm üzerindeki rabıtasını kesmek istiyor
lar. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Yani açık söy
le, hilafetin müslümanlar üzerinde hukuku olmadığı
nı Hey'eti Murahhasamız iddia mı ediyorlar? 

Reis — Sözünüzü geri alın Salâhattin Bey. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Açık söyleyece
ğim. Hey'eti Murahhasamız ve Hey'eti Vekile Mec
lisi Âlinin kabul ettiği bir kararın hilafında hareket 
etmiştir. Nereye gittiğimizi görelim. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kararı mezkûr 
denmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Bu madde 
ile alâkası yoktur. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu madde ile hıristi-
yanlık âlemi rabıtai islâmiyeyi kesmek, mahvetmek 
istiyor. Bizim Heyeti Murahhasamız' ve Hey'eti Veki-
lemiz de - Nakarat olarak söyleyeceğim - bunu tas
vip ederek, kabul ediyorlar. Fakat acaba bunu tas
dik ettirmekte ne faide vardır? Eğer bu hükümet hila
fetin hukukunu da müdafaa etmeyi vazife edinmiş 
ise, maddi mevat gibi bundan da feragat edebilir 
mi? Halife ve hilafeti kendisine mal ediyorsa onun 
hukukundan da feragat etmeyi kendi salâhiyeti cüm
lesinden görebilir mi? Meclisi Âli, bir kararı ile ah
kâmı şer'iyeyi tahdit edebilir mi? (Hayır sesleri) Ede
mez. O halde, bu maddeyi kabul etmek de salâhiyeti 
haricinde kalır. Fuzuli hareket edilmiş olur. Eğer ha
life umum islâm âlemine şâmil olabiliyor, Bosna'ya 
nispeti, Basra'ya nispeti, Şam'a nispeti ne ise, Anka
ra'ya nispeti de odur; denecek olursa bu noktai na
zardan hakkımız yoktur. Çünkü hilafet üzerinde baş
kasının hakkı yoktur. O halde hak yalnız halifenin
dir, makamı hilafetindir. Biz ne hakla, o hakkı onun 
namına izafeten, güya onun tarafından vekâlet ve
rilmiş gibi, âlemi hıristiyaniyete karşı bundan feragat 
edelim. Bu, niçin Hey'eti Murahhasamız tarafından ve 
ona muzaheret eden Hey'eti Vekile tarafından kabul 
edilmiştir? 

HÜSEYİN RAUF BEY (icra Vekilleri Hey'eti 
Reisi) (Sivas) — Çünkü, dediğiniz yoktur. 

SIRRI BEY (Devamla) — Eğer daha asri gözük 
mek için bu nıkat» ehemmiyet vermemek lâzım gel

diyse, onu bilmem. Yani feda edilecek bir nokta de
ğildir. Asrî görünmek emeline karşı bu nokta feda 
edilecek bir nokta değildir. Ben bu âciz arkadaşınız, 
bu maddenin külliyen kaldırılmasını istiyorum. Ne 
yapayım ki müslüman doğum ve Muhammedi Pey
gamber tanıdım ve babam da bana o terbiyeyi ver
miştir. 

Şimdi mühim noktalardan birisine, - Gerçi hepsi 
de birbirinden daha mühim - can alacak bir noktaya 
daha geldim. O da Çanakkale Boğazında bilmem, 
Avustralya adasından gelmiş bir kolordu namına ve
rilen «Anzak» arazisi denilen bir kıt'ai arzın İngiliz
lere verilmesidir. Gerçi salâhiyettar bir vazı ile ve 
cidden mümtaz bir erkânı harp sıfatiyle Baş Murah
hasımız, bunun ehemmiyeti olmadığını söylediler. Fa
kat ben de İngiliz siyasetinin ananevi iblisâne hare
ketlerini müsaadeleriyle kendilerine izah edeyim. İngi
liz, şöyle haritayı göz önüne getirdiğiniz zaman bü
tün kapuları, geçitleri zaptetmiş olduklarını görürsü
nüz. Fas'ın yukarısından Sebte ile Bahri Sefidi Bah
ri Muhite bağlayan Sebte boğazından Cebelüttarık 
Bahri Umman'da Babülmendeb, Aden, Macellan, 
Amerika'nın cenubunda hücra, in yok cin yok mahal
lerde İngilizlerin hâkimiyeti var. Mala'ka şibih cezire
sinin her nerede geçit yerleri varsa, orası İngiliz elin
de idi. Yalnız bir nokta kalmıştır. O da Çanakkale 
Boğazı. Eğer İngiltere Çanakkale Boğazından böyle 
bir dört kilometro almak için bir harbi umumî ihdası 
lâzım gelirse, ingiltere bunun uğrunda beş yüz milyon 
lira sarf edebilir. 

İngiltere hükümeti burayı kazanmakla harbi umu
miyi kazanmış olmakla iftihar edebilir. Bu onun ga
yesinden birisi idi. Ufak bir mukayese yapalım. Bahri 
Sefit üzerinde İngiliz Hâkimiyetini bir sübap gibi 
tunan Bahri Sefit'teki Septe boğazındaki Cebelütta

rık boğazı efendiler, bilir misiniz Çanakkale de İngi
lizlere verdiğimiz araziye nispetle ne kadar küçüktür. 
Yedi misli sekiz misli küçüktür. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — Adedi de söyle. 

SIRRI BEY (Devamla) — Bu kadar Çanakkale' 
de İngilizlere hibe ettiğimiz arazinin sekizde biri nis
petinde Septe boğazında Cebelüttarık namiyle söyle
nen yerdeki tahkimat, ingilizlere Bahri Sefit'teki hâ
kimiyeti vermiştir. 

Şimdi düşünelim; İngilizler orada yaptıkları tahki
matı burada yapacak olursa İngilizler şarkta ne ola
cak, kime hükümet edecekler? Onun tethişi elinde bu
lunan millet için hakkı hayat var mıdır? Bunu düşü» 
nünüz. Denecek ki burası hiç bir maksat askeri ile 
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istimal edilmeyecektir. Hatırınızda mı, Batum limanı 
da doksan üçte hiç bir maksat askeri ile istimal edil
memek üzere Rusya'ya verilmişti. Rusya onu harp li
manı haline kaîbettiği zaman hukuki değildir; sen ora
dan çekil; ahitname mucibince sen burasını tüccar 
limanı yapacaktın, harp limanı yapmayacaktın, diye-
bildik mi? (Hayır sesleri) Bu zamanın takdir edeceği 
bir mes'eledir. Tek: oraya bir İngiliz ayağı basmama
sına gayret edelim, yoksa sonra, on sene sonra, yirmi 
sene sonra buraya yazacağımız mezarlık bekçisinden 
başka bir şey bulunmayacaktır. Koyacağımız kayıt 
bütün oradaki İngiliz hâkimiyeti tezelzüle uğranmaz 
ve bugünde İngilizlerin bastığı dakikadan itibaren, İn
giliz hâkimiyeti başladı demektir ve günden güne tak-
viyet bulur. İngiliz siyaseti seyri tabiîsini böyle alet-
tetriç tatbik ederek tekâmülünü bulur. Orası da Ce-
belüttarık olur, gafletimiz olur, bunu takdir edemeyi
şimiz. Arkadaşlar buna şimdiden muhalefet etmek 
lâzımdır. Arazi mes'elesi hakkındaki mülâhazatım bit
miştir. Şimdi tamirat cihetine gelelim, istilaya uğra
yan memleketlerimizin ne kadar harap olduğunu söy
lemeye lüzum yoktur. Her mağlup devlete bir tah
rip ve tamir masrafı tahmil edilmek lâzımdır. Bunun 
için Yunanistan'a da usulen tahrip bir tamir masrafı 
tahmil edilmek lâzım gelir. Öyle bir mağlup devlet-
ki kendi müstelidir. Kendi toprağında mağlup olmuş 
değildir. Bizim toprağımızda mağlup olmuştur. Bu
nun cezası iki kattır, hukuku düvel mucibince cezası 
iki kattır. Eğer biz Yunanistan arazisinde onu mağ
lup ve memleketini harap etse idik, o zaman başka 
bir hesap üzerine yürütülürdü. Fakat onun bizim 
memleketimize gelip de mağlup olması, mağlubiyet 
cezası olarak verilecek tazminatın iki misli olmasını 
istilzam eder. Bunun tarihte emsali vardır. Biz buna 
mukabil on para alamıyoruz. Gerçi bu nokta da mü
dafaa edilmiştir. Fakat, bugünkü siyasetimizde muvaf
fak olamayacaktır. Çünkü diyemediler ki hükûmatı 
mütelifeye; Efendiler, bizi Yunanla yine karşılaştırı
yorsunuz. Yunan bir eşkiya idi, bir jandarma müfre
zesi idi. Bir eşkiya üzerine jandarma müfrezesi yol
larsın, jandarma müfrezesi mağlup olur, onu yolla
yan hükümet müteessir olur. Bunlar ja/.darma müf
rezesi idi ve onların kumandanları kuvayı mütelife 
idi. Kuvayı mütelife İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar. 
Başka noktai nazardan ne gibi bir tazminat teahhüt 
ettirmek istiyorlarsa, ve nasıl para istiyorlarsa, ona 
mukabil bunu yollayan sizlersiniz, bunları mağlup et
tik, siz ödeyeceksiniz. Binaenaleyh sizden istediklerini
zi takas edin ve fazlasını bize veriniz demek lâzım 
gelirdi. Bunu söylemediler. Malî ve iktisadî mütehas-

I sıslarına terk ederek, insaf göstermek isterim. Bu hu-
I susta daha derin söz söylemeyeceğim için sizi tasdi 
I etmek istemem. Mütehassıslardan rica ederim ki bu 
I husustaki mütalâatını aleltakdir beyan etsinler. İşte 
I benim hulasai itikadım. Bu kitapla ne kadar tashih 
I ediliyorsa edilsin elde edilen neticei, şiarı_diynisini 
I gaip etmiş, şiarı diynisi terk etmiş; tebea namı al-
I tında hıristiyanların taazzuv siyasetini kabul etmiş ba-
I zı uhudu istiklâli teahhüt edilmiş ve fakat istikbali 
I tehlike altında malen zaif bir Türkiye. İşte bize ve-
I rilen ahitname ancak memleketi bu halde gösterir 
I efendiler. Başka vasfı yoktur. Allah beni... 

OSMAN BEY (Kayseri) — Bir zait işareti çek 
I üzerine. 

SIRRI BEY (Devamla) — Allah beni böyle ahit-
I nameye muvafakat etmekten esirgesin. (Âmin sesleri) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Reisi) (Si-
I vas) — Ne yapılsın onu söylesin. 

SIRRI BEY (Devamla) — Neticeye geldim. Hey'e-
ti Vekilemizin isticali veçhile, alelacele bu ahitnameyi, 
bu sulhu imzaya muvafakat ettiğimiz takdirde kanu-

I nu mahsus mucibince vazifemiz bitmiş olacaktır ve 
I bizde gideceğiz. Fakat nasıl gideceğiz? Müvekkilleri-
I mizin yüzüne nasıl çıkacağız? Bize, münderecatına 

riayetedeceğimizi -yemin ile vaat ettiğimiz misaki mil
lî ahkâmını terk ederek gitmiş olacağız. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Kefaret veririz. 

SIRRI BEY (Devamla) — O halde bu ahitna-
I menin imzasına muvafakat ettikten sonra, en karip 

zamanda Meclisin vazıfei tarihisi hitam bularak şekii 
mahsusunda, şekli kanunisinde hitam bularak gıtmek-
liğimiz lâzım gelecek. Fakat bu şekilde gitmemek için 

I bir çare arkadaşlar, gitmemek için, müekkillerimizin 
I ve halkın karşısına mes'ul ve mücrim bir vaziyette git-
I memek için, bir çare vardır. Onu şimdi söyleyeyim. 

Onlara sarahaten demeliyiz, ki : Ey muhterem mil
let, bizi şu maksat için intihap ederek buraya gön-

I derdiniz ve 'biz elimizden geldiği kadar sizin kanınızı 
I akıttık, çeşme suları gibi milletin kanı aktı ve buna 
I mukabil hakikaten semalara kadar âbideler dikmeye 

T lâyık zaferler meydana getirdik. Buna şüphe yok. Fa-
I kat, siyasî cihetini idareye kafamız müsaade etmiyor. 
I Zorla değil ya. (Bravo) Bunun siyasî cihetini idare et-
I mek harp sahasında husule getirdiğiniz zaferin şa-
I niyle münasip bir şey vücude getirmeye, kafamız kifa-
I yet etmiyor. Eğer bu kifayetsizliğe - bunu nefsime 
I izafe ederek söylüyorum - sana verdiğim ahitten hâ-
I nis olarak, senin esaretini tasdik etmek, senin kardeş-
I lerini turjstiyanlığın esaretine vermek için bunu imza. 
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etmiş olsaydım, sana hiyanet etmiş olacaktım. îşte bu 
dakikada aczimi anlamıyorum. Aczimi itiraf ediyorum. 
Sana hiyanet edemem. Onun için sen gel. İşte mes'e-
lenin safahatı. Bu safahata göre bir karar vermek için 
tekrar ikinci bir surette reyini göster. (Bravo, alkışlar) 
(Yeni intihap sesleri) Reyini göster. Eğer daha evvel 
beni yeminimle bağladığın misakı milliden fedakârlık 
etmek zamanı gelmiş ise, onu ahit ile sana bağlanma
yan ikinci bir Meclis yapsın demeliyiz. (Kendi reyimiz
le olamaz, olur sadaları) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Hâkimiyeti milliyenin manası budur. 

HİLMİ BEY (Bolu) — Yemin eden millet yalnız 
ben değilim. 

REİS — Siz yalnız kaldınız Hilmi Bey (Gürültü
ler) rica ederim dinleyelim. 

SIRRI BEY (Devamla) — Arkadaşlar, işte bunu 
böyle söylemeliyiz. Milleti ahvalden haberdar etme
liyiz. Şeraiti cedide dairesinde intihabat yapılsın ve 
burada bir Meclis teşekkül etsin. Eğer bu fedakârlık
ları da yapamazsak... Efendiler yaparız. (Hay hay 
sesleri) 

REFİK BEY (Konya) — İkmali namus ve şeref
tir. Yaparız, fedakârlık değilmi yaparız. 

SIRRI BEY (Devamla) — Aradaki fark nedir? 
Bir ay daha burada fazla oturmak için. bir ay sonra 
milletin karşısına mücrim olarak çıkmaya yüzünüz 
varsa... 

HAMDİ BEY — Katiyen. 
HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi) (Sivas) — Muhterem arkadaşlar... 

ABİDİN BEY (Niğde)' — Efendim, biz söyleye
ceğiz. Siz sonra söyleyiniz. 

REİS — Hayır efendim. Nizamname: Dahili 
var. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, 
vaziyeti umumiyeyi bir levha halinde Heyeti Âlinize 
arz ettikten sonra, kıymettar arkadaşlardan bazıları 
bu nukati nazar üzerinde Hükümeti ve Heyeti Mu-
rahhasayı, hakkı sarihleri olarak, tenkit buyurdular, 
tenkidatı kemali hürmetle dinledik ve bu tenkidata 
cevap vermeyi müzakerenin sürat ve selâmeti noktai 
nazarından lüzumlu görüyorum. Bazı hususa;. hiç 
olmayan zerrtinler üzerine istinat etmiştir. Bunun an
laşılması, bundan sonra söz söyleyecek arkadaşların 
sözlerinde daha musib tenkidatı teminen. lüzumludur. 

Hüseyin Avni Bey ilk söz söyleyen refikimizdir. 
Mümkün olduğu kadar kısa söyleyeceğim. Avni Bey 
Sakarya Muharebesindeki milletin azim ve celâletiy-
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le, bugünkü hükümetin ve Heyeti Murahhasanın zaa
fını mukayese buyurdular. Dedilerki; ey efendiler 
nerede o kumandanlar, nerede o azmi celâdet. Şunu 
teminen arz ederim ki ve iftiharla arz ederim ki ve 
iftiharla kalbim dolu olduğu halde arz ederim ki; o 
kumandanlar var, orada daha mücehhez ve daha 
kuvvetli ve muallem olarak bugün emrinize amade 
kumandanlardır. (Var olsunlar sesleri) Onlarda hiç 
bir şey olmamıştır. Salabetleriyle. metanetleriyle her 
şeyleriyle mücehhez ve emrinize müheyyadır. Onun 
için endişe buyurmayın. 

Bu zaaf nedendir? Dediler. Efendiler gayri mesul 
olarak ve bir Pauf olarak bugün derim ki, gâvurlara 
kötek lâzımdır. Kötekle hakkımızı takdir ederler. 
Sözle bunlar alınmaz. Ben de aynı kanaatteyim. He
men 'narh edelim ve bir tek kalıncaya kadar uğraşa
lım ve hakkımızı alalım. Fakat sizin itimadınıza 
mazhar ve milletin müntehap bir mebusu olarak hü
kümetin makinesindeki o evzai tahlil edince, harbi 
kabul etmeden, evvel, o kahramanlarımız her türlü 
cihaz ile mücehhez oldukları halde, Hüseyin Avni 
Bey arkadaşımızın tekrar söyledikleri gibi. yeni bir 
kanı açıp sulhu harp yapmaktan istihsal etmek im
kânını bir daha tekrar etmek ve bu şekilde bir muah-
hede projesiyle karşılarına çıkıp ve onlara reddettir
dikten sonra, tekmil imanımızla işe sarılmak men
faati memleket ve din noktai nazarından lâzım ve va
ciptir efendiler. Yoksa, şahsan hiç birinizden geri de
ğilim. Fakat. Musul'un memleketimizden gitmesi bir 
Türklük, bir Kürtlük çıkması varanı_mahveder. Bu-
r.a kaniim. Fakat, bunun yoiıı vardır, erkânı vardır, 
zamanı vardır. Bunu her işte muhakeme edince. He
yeti Vekileniz ve Heyeti Murahhasanız be.aber bu 
arz eriğim şekli bir daha tecrübeye girmek isteme
miştir, bilâ garaz bilâ ivaz. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Mencerrebül 
mücerrep. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hüseyin 
Avni Bey -arkadaşımızın sözlerine cevap vereceğim. 
Gemiler durdukça emniyet nerede. Marmara'nın. İs
tanbul'un emniyeti nerede buyurdular. Arkadaşlar 
tekrar ediyorum biliyorsunuz ki burada aleni celse
lerde beyanatımla ne kadar sert ve yüksek metalebat 
dtrmeyan etmiştim. Murahhaslarımız da aynı esasat 
üzerinde metalebatta bulundular. Bugünkü istihsal 
edilen şerait âzamidir. Tekrar ediyorum, bir bahriye 
talebesi olarak kaniim efendi arkadaşlarım, kardeş
lerim. Boğazların emniyeti, açıklığı kapalılığı ile mi
dir? Bunu asker arkadaşlarıma soruyorum, size so
ruyorum, bakın tarihi Jşhat ederek söylüyorum. îs-
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tanbul'un emniyet ve selâmeti boğazlar kapalı olun
ca vaki midir? Hak ve hakikatler üzeri'nde görüşece
ğiz. Tarih üzerinde görüşeceğiz efendiler. Biz boğaz
larda kavga ettiğimiz zamanlar ya ingilizlerin Kara
deniz'e girmesine mani olmak veyahut Karadeniz' 
deki her hangi bir devletin Akdenize çıkmasına ma
ni olmak için kavga etmişizdir. Kendimizden başkası 
için harp etmişizdir ve hakikaten çeşmeden kan akar 
gibi Türk kanı akıtmışızdır. Fakat düşmanlar İstan
bul'u almayı istihlaf ettikleri zaman tıkır tıkır gelmiş
ler ve İstanbul'u tehdit etmişlerdir. Boğazdan geçme
mek şartiyle, Boğazdan geçen bir donanma, ki Na-
polyon muharebatı zamanında bir Kurban Bayramı 
sabahı girmiştir. Muhafızlar namazda iken girmiştir 
ve Marmara denizinde duramamıştır, firar etmiş, dı
şarı çıkmıştır. Bu hakayiki tarihiye ve askeriyeyi na
zarı ailelerine arz etmekle boğazlar açılınca mı İs
tanbul tehlikede kapanınca mı İstanbul tehlikede ol
duğunu mukayese edebilmek için bir zemin ve zaman 
verebilmiş oluruz. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Konuşuruz. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Konuşu

ruz, ilmî konuşuruz, askerî konuşuruz, tarihî konu
şuruz, istediğiniz kadar konuşuruz. Çünkü arz etti
ğim gibi, talebesi olarak çok çalışmışımdir. 

HACİ ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Kara mu
harebesi... 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) - Kara mu
harebesi hakkında beyan mütalâa etmiyorum. Boğaz 
ve Marmara denizidir. Haritaya bakınca deniz oldu
ğu görülür. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Trakya ile 
İstanbul'un emniyeti onunla kaim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hüseyin 
Avni Bey arkadaşımız Musul'u vermeyelim buyurdu
lar. Efendiler verelim diyen yok. Heyeti Murahhasa-
nız da Heyeti Vekileniz de hiç şüphe yok, hep arka
daşlarımız arasında bir kişi verelim diyen yok. Mut
laka alalım diyoruz. Eşkâli tadat ettim. Bunun gayri 
şimdiden heyeti âliyenizce kafi bir karar ittihazı lâ
zım demek olur. Hüseyin Avni Bey arkadaşım tenki-
datına hürmetkârane cevabım bunlardır. Çünkü ne
zih bir tenkitte' bulunmuştu. Yalnız Mudanya Konfe
ransına ait bir meselede, zannederim, Hüseyin Avni 
Beye ait değildir. Af ederler. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Ona rüfa-
iller karışır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hafız Meh
met Bey arkadaşımız hakikaten kendilerine has ilmî, 
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adlî beyanatlariyie tenkit buyurdular ve neticede de
diler ki, hükümet gittiği yolu bilmiyor ve zannede
rim hukuki konuşmak istediler ve teşkilâtlara girmek 
istediler. Bugün sulhu konuşuyoruz, teşkilâtı konuş
muyoruz. Onun için esasda müşterek olduğumuza ka
niim. Teşekkül üzerinde konuştular, bunun zamanı
nı görmüyorum. Şeref Bey arkadaşımızın hârraşedar 
tenkidatına cevaben şu nikatı arz etmek ister ve her 
şeyden evvel heyeti aliyenize karşı bu noktada terbi
ye etmek zarureti vicdaniyesini hissediyorum. Mu
danya Konferansından bahsederken beri Reis Beyden 
söz istemiştim. Şeref Bey bu söz istememe karşı, «Ben 
ne tehdit ne tenkit ve ne de tahvif karşısında serfüru 
etmeyen insanım» dedi ve yanlış telâkki etti. Bu gay
ri varittir efendiler. Benim Reis Paşadan söz isteme
me mahal yoktu. 

Bunu ifade ettikten sonra. Karaağaç istasyonu 
meselesinde şüphemiz tekmil Türkiye'nin ve betahsis 
Edirne'nin Mebusu olarak, kalbi yanmak zaruretinde 
olduğunu takdir ettik. Fakat Karaağaç'ı kurtarmak 
Garbi Trakya'da vaz'ı mahsus vermek için, Sırplarla 
anlaşmada, bir seneden beri hükümette tekâsül etti, 
kusur etti; anlaşsa idi. Selanik limanını Sırplara verir
dik. Karaağaç bizde kalırdı. Maalesef, bu ifadeye iş
tirak edemiyoruz. Kimin malını kime veriyoruz? Ne 
üzerinde pazarlık ediyoruz? Yok. 

Sırplarla anlaşmamak noktasına gelince : Efendi
ler. Sırplarla anlaşmak noktasına o kadar ehemmiyet 
verilmiştir ki, Sırpların, Heyeti Âlinizce malum olan, 
hakikaten buraya bir memur mahsusu da gelmiş ve 
mümessil mübadelesinde konuşuldu. Fakat teşebbü-
satımız, takibatımız hatta tarafımızdan bazı nikat dü
şünüldüğü halde, bizim için muzır bir şekil aldı ve 
sarfı nazar ettik. Çünkü; hakiki ve ciddi arzuları ol
madığını iman ettik. Siyasetimizi hercümenç edecek 
bir tuzağa düşeceğimizi gördük. Fazla izahat verme
me müsaade buyurunuz, söylemiyeceğim. Fakat Şe
ref Bey arkadaşımız bu hâr beyanatından sonra bu
yurdular ki : «Arazi meselesi değildir. Mesele hür, 
müstakil, her milletle müsavi yaşamak meselesidir. 
Bunu hükümet temin ediyor mu? Benden kucak ku
cak itimat olsun» (Hepimizden sadalari) Zaten onu 
bekliyoruz. Demek ki. Şeref Bey vaziyeti ameli görü
yor. Fakat Şeref Beye bu noktada biz iştirak etmiyo
ruz. Biz Musul meselesini işte o hür, müstakil ve her
kes kadar müsavi yaşamak hakkı olan milletimizin 
hayat noktasında beraber olması noktasında görüyo
ruz. (O uymadı sadalari) Ben Şeref Beyefendiyi teh
dit ediyor muyum? 
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ŞEREF BEY (Edirne) — Ben Reis Paşadan söz 
istiyorum. 

REFlK BEY (Konya) — Rauf Bey darılmaz isen 
bir şey söyliyeceğim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, şimdi arkadaşımız Sırrı Beyefendinin 
hakikaten madde madde tetkik ederek vaki olan kafi 
ciddi, nâr, samimi tenkidatına cevap vereceğim ve 
bu cevaplarımı istirham ederim biraz sabırla, lütfile, 
sükûn ile dinleyecek olursanız, Sırrı Beyefendi arka
daşımızın tenkidatını yanlış noktadan yaptığına ekse
riyetinizin kani olacaktır fikri bendenizde mevcuttur. 
Madde madde Sırrı Beyefendiye cevap fırsatını bul
duğumdan dolayı, ben memleketin menafiinin tahlili 
noktasından kendilerine teşekkür borçluyum. 

SİRRİ BEY (İzmit) — Bahtiyarım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Sim Be
yefendi buyurdular ki : İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Hariciye Vekilleri buraya geldiler, kürsüde dediler ki; 
bir makinenin başında heyeti murahhasamız, diğer 
makinenin bir ucunda da Heyeti Vekilemiz daima 
muhabere ettiler. Sonra da diyorlar ki; biz bu işi 
bilmiyormuşuz. Nasıl olur? NasıL kabili teliftir? Par
lak bir hitabedir. Ama esasata varır efendiler? Evet 
telinin bir ucunda biz, diğer ucunda heyeti murahha
samız konuştuk. Muhabere müşkülâtını aleni celsede 
bu kürsüde cihana karşı feryat şeklinde ifade etmiş
tim. Son iki günlük bu muhaverenin sarih olmadığını 
da heyeti celilenize arz etmiştim. Heyeti murahhasa-
mızm işaretindeki maksadı asliyi ifade ettim. Fakat 
katiyetle ifade etmek için Bekir Sami Bey hakkında 
yapılan muhabereyi hatırlatarak, misal göstererek av
detlerinin tehiri lüzumunu arz etmiştim. İstima buy-
rulduktan sonra karar vermenizi rica etmiştim. Yok
sa hiç bir zaman muhabere etmedik demedim. Hiç 
bir zaman bildiğimiz bir şeyi bilmiyoruz, demedik 
vuzuh yoktur, vuzuhsuzluk üzerinde karar almak ha
talı olur, dedim. Bunu temenni ettim. Heyeti murah
hasamız teşrif etsin, konuşuruz. 

Sırrı Beyefendinin tenkitlerinin ikinci maddesi, 
Heyeti Vekilemiz son dakikada heyeti murahhasa-
ların fikrine iştirak ettiler, etmese idiler. Efendiler he
yeti murahhasamızın fikrine iştirak ademi iştirak 
tarzında vaziyeti tahlil etmek fikri âcizanemce doğ
ru olamaz. Fikirlerin hangisinin menafii vatana ve 
milüyeye muvafık olduğunu tahlil etmek ensep ta
riktir. Bu fikir heyeti murahhasamızın olabilir, bu fi
kir Sırrı Beyin olabilir, bu fikir Hasan Beyin olabi
lir. Fikirdir. Bu fikirlerin hangisi evkaftır diye tahlil 

etmek muvafıkı nasafet olur. Yoksa son dakikada 
heyeti murahhasamız fikir getirmiştir. Bunu atın di
ye kim teklif ediyor, bilmiyorum. Malumatı getiren 
heyeti murahh'asamızdır. Aylardan beri en sıkı temas 
yapan, en sıkı müzakereyi yapan onlardır., Her şeyi 
tecrübe eden arkadaşımızdır. Onların malûmatları 
ile her şeyimizi mezç ederek bu kanala girdik. Şu 
halde son dakikadaki fikre iştirak etmemek, bir cü
rüm olarak ad edilmemesi lüzumu, zanederim, an
laşılmıştır. Sırrı Beyefendinin üçüncü beyan hâr ve 
şedittir. Tenkidi hükümeti bir şey ile itham etti. Sa
rih bir ithamla. Bu itham ise, hükümetin düveli iti-
lafiye ile hali temasta olduğunu ve bunlardan yakın
da bir karar alarak emri vaki üzerinde bulunduraca
ğını sarih olarak ifade ettiler. 

SIRRI BEY (İzmit) — Söylemedim. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Burada 

SIRRI BEY (İzmit) — Yanlış yazmışsınız, 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Buna se
bep olarak, yani mesnet olarak da, Adnan Beyin iti
lâf mümessilleri ile hali temasda bulunduğunu ifade 
buyurdular. Efendiler, Adnan Beyi, vazifei vataniye 
ile, hali temasta bulunsun diye gönderdik, hali gayri 
temasda bulunsun diye değil. Arz edebildim mi? Ya
ni Adnan Beyin İstanbul'daki vazifesi ve memuriyeti 
İstanbul'da itilâf mümessilleri ile hali temasda bulun
maktır. Sizin Refet Paşa hakkındaki şedit tenkidatı-
nız eğer Adnan Beyin hakkında da vaki olacaksa 
bilmiyorum. Fakat sarihtir. Hariciye Vekilinin İstan
bul'da murahhasıdır. Vazifei asliyesi, vazifei vatani-
yesi, vazifei milliyesi, vazifei diniyesi, itilâf mümes
silleriyle temastır. Anlayacağını söyleyip, söylenece
ği idare etmektir. Onun için bunu senet göstermek 
doğru değildir, zan ederim. Eğer hükümetin sizi iğfal 
ettiğine dair bir senet varsa, derhal cevabını verme
ğe hazırım. Yoktur efendiler, yoktur. 

SIRRI BEY (İzmit) — Vardır. Adnan Bey şeraiti 
sulhiye konuşuyor. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyrulursa, ispat etsinler efendim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Efendim, bu 
gibi şeyler senetle ispat olunamazsa, öyle kanaat var
dır. 

HÜSEYİN FAUF BEY (Devamla) — Kanaat ile 
olur mu efendim? Devleti emri vaki karşısında bu
lundurmak içtihat olur mu? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Emsali vardır* 
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HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bir arka- . 
daşım işaret buyurdu. Lâyıkiyle anladığımı bilmiyo- I 
rum... Bilmem kimdir? Puankare bahis buyuruldu. I 

HULÛSt BEY (Karahisarısahip) — Puankare'den I 
matbuat bahsediyor. I 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Çok istir
ham ederim. Matbuat Puankare'den bahis ediyorsa I 
lisan katisile arz ederim. I 

HULÛSt BEY (Karahisarısahip) — Tekzib ede- I 
lim efendim o halde. I 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tekzip 
edilmiştir efendim. Sırrı Bey arkadaşımızı «Garbı I 
Trakya'da hükümetin ve heyeti murahhasanın kabul I 
ettiği şekil Misakı mi üye mugayirdir. Hangi salâhi- I 
yetle bunu yaptılar?» buyurdu. Efendiler; hangi sa- I 
lâhiyetle bunu yaptılar buyuruyorlar. Efendiler bu- I 
nu mükerreren arz ediyorum. Kuvvei natıkamda I 
âcizdir. Fakat istima buyrulduğu takdirde anladığını- I 
za kanaat etmem lâzımdır. Arkadaşlar, Hükümet I 
ve heyeti murahhasanızın kabul ettiği hiç bir şey yok- I 
tur, diye mükerreren arz ettim. Olmayınca nasıl olur | 
da misakı milli haricinde iş yapmış oluruz? I 

BASRİ BEY (Karesi) — Tensip ettiniz beğim. I 
Tensip edilmiş kanaat vardır. I 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendiler, tekrar sulha gitmek için bu esasat I 
üzerinde sulha gideceğiz diyerek Heyeti Celilenize I 
maruzatta bulunuyoruz. İçtihadımız için bizi asmak I 
mı istiyorsunuz, kanaat için bizi asmak mı istiyor- I 
sunuz? Yani yaptığınız nedir? (Gürültüler) I 

REİS — Ne söylüyorsunuz Salâhattin Bey? Mü- I 
zakereyi ihlal ediyorsunuz. I 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — İhlâl etmiyo
rum, beğim, itiraz etmiyorum. Hiddetlenmelerine I 
mahal yoktur. Ortada bir şey yoktur. Kimse bir şey I 
demiyor. I 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz, zâtı âliniz bazan kalpağınız aşağıya dü- I 
şünceye kadar asabileşiyorsunuz. İnsanın kendi ah- I 
lâkidir ve doğuşudur. Bu itibarla tenkit etmek, zan I 
ederim, caiz olmaz. O itibarla boğazınız yırtılıncaya I 
kadar bağırıyorsunuz derseniz, Ben de, zâtı âlinize I 
aramızdaki uhuvvete rağmen, soyuyorum; siz de ken- I 
dinizi kayıp edinceye kadar bağırıyorsunuz. I 

Sırrı Bey arkadaşımız Garbı Trakya'da ki müslü- I 
man ekseriyetinin İstanbul ahalisi ile oradaki Rum- I 
ların mübadele edilmemesindeki mantıki kat'iyetle ret I 
etmiş olmak için, dedilerki, haniya Garbı Trakya'da I 
hicret olmayacaktı? Halbuki Garbı Trakya'dakiler I 
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sturuma ile mübadele edilmek üzere hicrete tabidir. 
Haniye o perhiz, haniye o lahna turşusu dediler, de
mek istediler. Efendiler Garbi Trakya ile Şarkı 
Trakya'yı - Belki Coğrafyada bendeniz cahilim - biz 
Balkan harbinden sonra işitmeğe başladık. Garbi 
Trakya hududu neresidir? Sturuma mıdır? Bu coğ-
rafiyunca tespit edilmeğe lâyik bir meseledir. 

SIRRI BEY (İzmit) — Coğrafya mütehassısı ola
rak soyuyorum. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Bendeniz 
o kadar mütehassıs değilim. O itibarla bu davada pek 
katiyetle ifade edilir bir şey olduğuna kanaatim var
dır. 

Beşinci olarak buyurdularki; millete karşı vazife 
ve mesuliyetiniz nazarı itibare alınırsa, Heyeti Veki-
lenin böyle düşünceleri olabiliyor. Fakat müsaade 
ederseniz ne demeli, ne yapmalı? Buna müsamaha 
edilirse Heyeti Vekile mesuliyeti üzerinden atmış ve 
sizin ©muzunuza yükletmiş oluyor. Bundan sonra 
mesul sizsiniz. Heyeti Vekile bu yükü üzerinden atar, 
fakat kendisi de düştüğü zaman aranızdadır ve me
suliyet, aynı derecede kendisine de müteveccihtir. 
Bundan başka pilebisi Garbi Trakya'yı bu tarzda 
muameleyi düşünen ve kanaat getiren ve teklif ede
cek olan Heyeti Vekile misaki milliyi çiğnemiş ol
makla itham edildi. Çok nezih ve çok şedit tenkitle
rine karşı bendeniz de hürmetkârana olarak - Emin 
olsunlar - hüvesi nüvesine maruzatta bulunuyorum. 

Efendiler, evvelce de bilvesile arz cüretinde bu
lundum ki, düşünmek, şekli hendesi de, çizgidir. 
Yapmak şekli hendesi ile mikabdır. Mesele budur 
ve buna şahit olan birisi de Sırrı Bey arkadaşımızın 
kendisidir. Sırrı Bey arkadaşımız esarette bulundu
ğum sırada heyeti murahhasa meyanında Londra'ya 
Konferansa gitmişlerdi. Derhatır buyurdular, Londra 
konferansında, o zamanın icabatına göre, söyliyorum, 
siyaseten burada misaki milli, misaki milli diye 
bağırırken, heyeti murahhasanız; tenkit etmiyorum, 
tahlil etmiyorum heyetin şahıslarına hürmetkarım. 
riayetkarım; Garbi Trakya'da, Şarkı Trakya'da ve 
İzmir'de pilebisi teklif ettiler. Derhatır buyurursunuz, 
kimseyi itham etmiyorum. Siyaset masa başında ak-
de tealluk etmedikçe, imzaya tealluk etmedikçe, hat
ta binnetice Meclisin tasvibine iktiran etmedikçe bir 
şey yoktur. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Fakat zâfa dü
şer. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Telakkiye 
tabidir. Her şeyin mahaziri de vardır. Fevaidi de var-
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dır. Nispidir. Mukayese edersiniz. Faidesi varsa iyi
dir diye kabul edersiniz. 

Aynı veçhile Sırrı Bey arkadaşımız müzakere na
sıl cereyan etmelidir, buyurdular. Tarif kolaydır. Hiç 
şüphe yokki yapmak başkadır. Fakat kendi başların
dan tecrübe geçtiği için bilmelidirler. Kendilerine de-
semki; siz niçin yapmadınız? Diyecekler ki Bekir Sa
mi Bey şöyle oldu, böyle oldu hulasaten efendim mü
zakereyi nasıl idare etmesini bilecek adam heyeti mu-
rahhasaya itimat eder. Biz neticei hâsılaya bakarız. 
Neticei hâsılamız muvafık değilse ret ederiz, muva-
fıksa kabul ederiz bu salâhiyetimiz mutlaktır. 

Karaağaç ve Garbi Trakya meselesinde ağır bir 
itham daha vardır. Hükümet ve heyeti murahhasa 
memleketimiz haricindeki islâmları ihmal ediyor, bu 
itibarla Hıristiyanların Müslümanlara icrayı hükümet 
etmesi lâzımdır fikrini cihana neşri ilân ediyor. Bu 
olamaz, bu demek değildir. Fakat efendiler, kabul 
ediyor musunuz, karar veriyor musunuz, illâ Bağdat 
müstekil olacak, Suriye müstekil olacak, Mısır müste-
kil olacak. Bunun için harp etmeye karar verebiliyor 
musunuz? Mukadderatlarını kendilerine terk ettiğiniz 
milletlerden birisi devlet teşkil etti. Fransız ordusu 
üzerine yürüdü, dört saat muharebe edemedi, tesli
mi nefsetti. Gidelim Fransız ordusunu çıkaralım mı 
diyorsunuz? 

SIRRI BEY (izmit) — Öyle söyliyen yok 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mukadde

ratlarını kendilerine terk ettik bu kadar. 
SIRRI BEY (İzmit) — (Salonu terk ederek) Gıya

bımda ne söylerseniz kabul ettim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Yani ih-
kakı hak mı? Efendiler, Sırrı Bey ayni zamanda Su
riye ve Antakya'nın Fransızlara terk edildiğinden 
bahis buyurdular, tenkit buyurdular. Bendeniz aranız
da bulunmak şerefine mazhar olmadığım bir zaman
da Ankara itilafnamesi yapılmış, ^Heyeti Celilece tet
kik edilmiş, tenkit edilmiş şedit müzakere yapılmıştır. 

HAMDİ BEY (Biga) — O muteberdir. Başku
mandan Paşa Hazretleri kürsiden buyurdular. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Hamdı 
Bey arkadaşım bana karşı gençleşiyor (Handeler) 
Efendim, Antakya ve havalisi hakkındaki mesele, zan 
e/derim, Antakyanın bize ilhakı ve yahut müstekil bir 
millet olması meselesi değildir. Derhatır buyurursu
nuz lisan, ırk, âdet no'ktai nazarından bir muameleye 
tahi tutulmaması meselesiydi. Yoksa hududu milli
miz haricinde kalması meselesi değildi. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY — Öyle idi, anlatacağım 

. HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Onun için 
bu da böyle değildir. Efendiler, Sırrı Bey arkadaşımı
zın Musul'un İngiliz idaresinde kaldığına, yanı Kür-
disLanın Misaki milliye göre İngiliz idaresine geçdiği 
hakkında bir tablo yaptılar, bir resim tasvir ettiler; 
fecaatini, sakametini, tehlikesini tasvir buyurdular. 
Zan ederim bu âciz arkadaşımız da vaktiyle bilvesile 
ayni mehaziri, ayni tehlikeyi izah etmiştim Bizde 
o cehlin, eşkâl endişesi ile Musul üzerinde vusumuz-
la çalışacağız. Tahsil edemezsek vatanın tehlikede 
olduğunu anlayacağız. 

OSMAN BEY (Kayseri) — Fakat gider tehlike
dir, amma.. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Karar ve
rirsiniz, irade sizin. Onun için bu hususta hem fikiriz 
Fakat, Sırrı Beyin buyurduğu gibi buradan ayrılırken 
bu şayanı kabul değil. Bırakıp atmak lâzımdır muah-
hedeyi demek; bu, manasızdır. Bunun manası bu' 
muahede sizinle konuşulamaz diye atıldığı anda, Mu
danya mütarekesi nihayet bulmuş ve halı harb tekmil 
hukukile. tekmil esasile iade edilmiş olacaktır. Buna 
karar verirseniz başımızla beraberdir. Tekrar ediyo
rum. bir şahıs, bir Rauf olarak yalnız bunun tarafdarı-
yım. Fakat heyeti Vekile Reisi, mebus ve Heyeti Ve
kile arkadaşınız sıfat ile haşa ve haşa. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Faidesi varsa 
harbde ederiz. 

NECİB BEY (Mardin) — Teklifimizi kabul et
mezlerse 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — O zaman 
harp şimdilik diyoruz ki. Sırrı bey arkadaşımız Sevr 
muahhedesini istişhat ederek Kuşadası'nın Hey'eti 
Vekilece İtalyanlara terki şeklinin kabul edildiğini 
söylüyor. Kayır efendim. Böyle değildir. Kabul edil
memiştir. Mukabil Projede bizim olması esası vaz 
edilmiştir. (Bu mukabil projeyi görmedik ki sesleri) 
Fakat İsme; Paşa Hazretleri arazi bahsinde tane tane 
okudu ve anlattı. Dinlemediyseniz ben ne yapayım. 

ABİ DİN BEY (Lâzıstan) — Heyeti Vekile Reisi 
üç günden beri soyuyor. Sonra diyecek, işte söyledi
niz. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Her birimize ay
rı ayrı cevap verirlerse kırk kere söz söylemeleri lâ
zımdır. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurur musunuz? Arkadaşların hiddetini heyacanını 
teskin ve cevabı mukni olarak diyebilirim ki, bende
niz bunu vicdanen yapmaya mecburum. Çünki yanlış 
malûmat üzerine mütalaa yürütülüyor, bu sakattır. 
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Bunu tashih etmeye mecburum. Yoksa miizakereue 
faide yoktur. Görüyorsunuz ki hepsini cerh ediyorum, 
bir esasa müstenit değildir. 

REİS — Sekiz saat üukümet toptan cevap verir, 
nizamnamei dahili de böyledir. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kanun müza
kere etmiyoruz efendim. 

BASRÎ BEY (Karesi) — Nizamnamenin fevkinde 
müzakere ediyoruz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Nizamna
menin fevkinde müzakere ediyorsanız, o halde bana 
da müsaade buyurun. 

BASRİ BEY (Karesi) — O halde altmışıncı olur
sunuz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Tabii mesu
liyeti üzerinize nasıl tahmil ediyorsunuz? Sırrı Bey 
arkadaşımız Kıbrıs Adasının bize ilhak edilmediğin
den bizi tenkit edeceğini bekliyorduk. Halbuki mesele 
öyle olmadı. Sırrı Bey arkadaşımız İngilizlere bıra
kıyoruz. Amma sonra Yunanlılara gidecektir diye 
bshemehal İngilizlerde kalsın diye talep ediyor. Yok 
efendiler. İngilizleri muhafazaya hiç bir niyet ve arzu 
yoktur. 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Böyle bir kelime 
söylemedi. 

'HÜSEYİN RAUF, BEY (Devamla) — Söyledi 
buradadır. Efendiler Kıbrıs Adası bizden geçtikden 
sonra gavur eline geçtikden sonra biri beyaz, diğeri 
karadır. İkisi de birdir. Yoksa filana verme diye, bu
nun için bir mesele diye, menfaatim diye müdafaa 
edemem, bunu kabul edemiyoruz. 

Adalar meselesine gelince: Sırrı Bey arkadaşımız 
adalar meselesinde İtalyanlara terk edilen adaları dü
şünmeden, mesele yapmadan terk etliler, dediler. 
Halbuki [ozandaki Uşi (Ouchy) muahhedesile bu ada
lar bize verilecek, bu Uşi muahhedesile bu adalar bize 
verilecek, bu Uşi muahhedesiyle Trablosgarbde ayrı 
sultan mı bulunacaktır? Haydi, ne ise Trablosgarbe 
ehemmiyet vermeyiz. Amma bir insan parça parça, 
kolu ayrı mevzuubahis olmaz. İnsan denince hepsi 
anlaşılır. Anadolunun bir cüz'ü lâyenfeki olan bu ada
ları böyle selleme büsselâm bıra'krvermek hangi ah
de muvafıktır. Nasıl bizim adalarımızı unuttular? 
Böyle idi zan ederim. (Öyle sesleri) Efendiler, arka
daşımız Sırrı bey yüksek idare memuriyetlerinde bu
lunmuş ve binnetice ıhey'eti vekile de vazife derühde 
etmiş bir arkadaşımızdır. Sırrı bey arkadaşımızın bu
nu yanlış ve çok acele tetkik ettiklerine kaniim. 
Yoksa böyle düşüneceğine imkân yoktur. Efendiler • 
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Uşi (Ouchy) muahhedesi Trablusnaip Sultanı adala
rın bize iadesi ve İtalyanların bize ilan harp ettiği da
kikadan itibaren sıfır olmuş, kim harp ederse o kaza
nacaktır. Yani o muahhedeni vardır. Nasıl unutu
ruz demek bâtıldır? Uhudu düvel haıb başladıktan 
sonra sakıttır, keenlemye'kündur. Hiç bir devleti bir 
'kayıt ile bağlıyamaz. 

ŞEVKET BEY (Bayazit) — İtalyanlar harp etti 
mi bir nefer feda etti mi? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamlaf— Evet, İtal
yanlar fiilen harb ettiler ve karşımızda müttefik olark 
konuşuyor. İşte ahden bizdedir, dediler. Ahden bizde 
olması için bir yeni ahit yapılması lâzımdır. Ellerin
dedir kuvvet. Onun için, şimdi efendiler Sırrı bey 
arkadaşımız hakikaten iyi tersim edilmiş, fakat ze
mini çürük, tetkikinde çok acele etmişler ve hepinizin 
hakikaten takdirini celbettiler. 

Boğaz haricindeki iki adan m sevr ahitnamesinde 
bize terk edildiği halde, bu seferkinde muhtariyet 
teklif edildiğini ve Heyeti Vekilenizin kabul ettiği
ni sövüyorlar. Hakikaten çok ağır bir vaziyet, Sevr 
muahhedenamesinin Memleketimizin aksamı sairesin-
de. yani kasdettikleri Kastamonu'yu da memleketi
mizden çıkardıklarını unuttular. Müsaade buyurun 
Sevr muahedesinde bir maddeyi hatırlatmama müsaa
de buyurun. Sevr muahedesinde bir madde mıntakalara 
takdim edilen Anadoluda ecnebi muhtelit Heyetleri bu
lunacaktı. Dikkat buyurunuz,;bel'ki nazari dikkatiniz
den kaçmıştır. Lüzum gördükleri her hangisini istedik
leri vakit, her kim olursa olsun, memleket haricine 
tobit eLme mecburiyetindedirler. İstedikleri zaman 
Vatansız edeceklerdi. Kastamonu benim vatanım de-
ğilmi idik i. bunu böyle kabul edeyim, onunla muka
yese edeyim. Hepsi böyle olmuştu, hepsj gitmişti. 

Sonra efendiler, sırrı Bey arkadaşımız hakikaten 
maddeleri okuyarak tenkit buyurdukları için, bu ten-
kidatlarının cevaplarını vermekle beraber. Heyeti 
Aliyenizi bir noktada daha tenvir buyurulmu'klığırnı 
mazur görün. Maslahatın ehemmiyeti nazarından 
müsaade buyurun (Devam devam sesleri) Bizden ayrı
lacak arazi hakkında asil kırmızı kitabdaki, (25 nci 
madde sesleri) evet ayrıca söylryeceğim. Arazi hak
kında güya biz, heyeti murahhasanız, Heyeti Veki-
leniz hilafetin hukukunu müslümanlığın şerefi aza
metini ve saireyi nebisini terk etmek kadar azim gaf
let göstermişiz/ Hafifini istimal ediyorum, Sırrı Bey 
öyle demedi. Efendiler, Bendeniz, zan ediyorum yir
mi beşinci madde idi, bir daha okuyayım. Yirmi be-
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şinci maddedeki kayıt şudur: «Hududumuz haricin
de kalacak olan arazide biz adli, idari, siyasi hiç bir 
hak iddia etmiyeceğiz.» 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kazai. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Adli hebsi 

vafdır. (Hakkı kazai sesleri) Efendiler hakkı kazanın 
manası hukukiyet hakkı hükümettir. Biz oranın hü
kümetinden mi vaz geçmemek istiyoruz? Rica ederim. 

NUSRET EFENDİ (Erzurum) — Kazai, siyasi, 
kazai, dini, 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kazai, 
dini denmemiştir. Yoktur bu muahhedede. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Gizlidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — .Onun için 
efendiler, bizden ayrılan memleketlerin muakaddera-
tını kendilerine bıraktık. Onlara hükümet etmek eme
linden sarfı nazar ettik. Efendiler Sırrı Bey dedi ki, 
biz bunu mesele yapaydık, bunun üzerinde oynaya 
idik, islâmlar galeyana gelir, biz de kazanırdık. Ben
deniz neyi kazanacağımızı anlayamadığım için ariz-
arriik tafsil edemiyeceğim. Yalnız şunu söylerim ki 
mahallinde vaziyeti lâyık'ile takdir ve tespit ederek 
emniyet ve selâmetlerini tehdit edecek ve müsl'üman-
ları beyhude müteheyiç ederek yapacağımız bazı ha
reketlerle onların kanlarına girmeyelim. Bendeniz 
size şunu yapacağız diye Amristar hadisesini hatırla
tırım. Makineli tüfenkler karşısında cayır cayır yanı
yorlar. Fakat ellerinde bir ekimek bıçağı bile yoktur. 

iBASRÎ BEY (Karesi) — Fakat cihat bir fazilet
tir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Cihadın 
fazilet bahsinde aciz arkadaşınızı, muhalif bir sınıfa 
men&ub olduğunu zan ederseniz yanılırsınız. Cihadın 
en büyük şeref olduğunu takdir etmişimdir. Cihadı 
ıher vakit hayata tercih ederim. Fakat kendi hayatıma 
hakimim. Elinde silahı olmayan ve hiç hattı müda
faası olmayan müslümanları galeyana getirmekle neti
cesinin neler olduğunu gördük. Kendisini kurtaramaz
sın, kurtarmak için ordu gönderemezsin. 

Şimdi efendiler, Sırrı Beyefendinin, ingilizlerin ifa
de ettikleri kelimeyi alarak, Gelibolu üzerindeki İn
gilizlerin Anzak dediği ve bizim Anafartalar, Arıbur-
nu diye söylediğimiz mıntıkadalki İngiliz mezarlıkları 
vardır. Parlak tasvir buyurdular. Ba'tum Anaifarta 
oldu. Batum Anafarta, kıyısı maalfarik. Sırrı Bey as
ker oldu, erkânı Harb oldu, Sırrı Bey sevkilceyşi oldu, 
eyvah dedi, vatan bitti, mezarlıklar verildi. Bakınız 
böyle olmadığını söyleyeceğim. Haydarpaşa'da ingi
liz mezarlığı vardır, aynı şeraite tabidir. İstanbul İş

gal edildiği zaman bile orası İngilizlere bir mesnet 
olamamıştır. İngilizlerin Gelibolu siphi ceziresine as
ker çıkarması için Anafartalardaki dört kilo metre 
murabbai yeri elde tutmağa lüzum yoktur. İngiliz do
nanması denize hâkim oldukça, oralara hâkimdir. İs
tediği noktaya baskın halinde asker çıkarabilir. 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Çanakkale'de 
yapamadık. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Çanakka
le'de yaptı bunu, tarih bilir. Çıktı kazanamadı, istedi
ği yere çıktı, tepelediniz kazanamadı. Yine çıkar yine 
tepeler atarsınız. 

Sonra efendiler, İngilizler buna mukabil Mısır'da 
bize Süveyş kanalında bize yer veriyorlar, aynı mezar
lığı yapın diyorlar. Süveyş kanalı Çanakkale boğa
zından daha mühimdir. Bunu ben daha kuvvetli bi
lirim. Gemiciye biraz müsaade buyurun, noktai na
zarını açıkça söylesin. Zamanın takdir edeceği ahvale 
biz nasıl terki mukadderat ederiz? Dediler. En mühim 
tedbir, en kat'ı karar Meclisinizce ittihaz edilmiştir. Mu
kadderatı milliveye bizzat vaziuliyersiniz. Tet'bir budur 
ve yahut muvafık gitmek için bu günden kâğıt üzeri
ne bir imza koyupda, yorganı başına çekmek değil 
Milletin mukadderatına hâkim olmak ve her ihtima
le karşı her zaman mücehhez ve müteyekkız bulun
maktır. Başka şekli yoktur, hiç -bir yerde. Allah da 
bunu emretmiştir. 

Yunanistandandan tamirat istenilmiyor diyor. 
Muahhedede vardır efendim. Yazılmıştır. Devletle
rin teminatı altında versinler diyorlar. Efendiler bir 
noktayı Heyeti Aliyenize arz edeyim. Muhakemeni
zi salim bir tarzda yürütmek için, evet kanımızın ba-
hasıdır. Memleketi tahrip etmiştir. Fakat aramızda 
Bahri Sefit vardır. İngiliz haydi alın derse, ne yapa
cağız? soruyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Düyunu umumiyeye 
mahsup ederiz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — O zaman 
İngiliz Fransız meselesi olur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Zaten mesele o değil mi? 
Onlar göndermedi mi bizim başımıza? 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mamafih 
mukabil proje koyduk. Heyeti Vekilemizi lütfen ve 
inayeten vakti zamanında derhal tenvir buyurursa
nız; yalnız işitmekle olmaz. 

SIRRI BEY (İzmit) — Tezkerei mahsusa ile ya
zarım. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla.) — Teşekkür 
ederim. Yüksek ve bir dikkatle takip ederiz. 
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Efendiler Sırrı Bey hükümeti, en ağır ithamını en 
son hülâsasında yapmıştır. Hükümet şiarı dinisini, şiarı 
millisini ve şiarı bilmem nesini harebezara benzeten 
bir muahedenameyi bize getirmiş veriyor, diyor. Öy
le midir Sırrı Bey? 

SIRRI BEY (İzmit) — Evet öyledir. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, 

bu hükümet şiarı dinisini ve millisini ayakları altına 
alma'k isteyenlere karşı bütün mevcudiyetiyle muha
rebe etmektedir. 

SIRRI BEY (İzmit) — 25 nci madde. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Burada 
bulunsaydınız anlardınız. Bu millet şiarı dini ve mil
lisine taarruz edenlere karşı ilelebet muharebe edecek
tir. Ben bu milletin bir ferdîyim, bu toprakdan hisse 
aldım, bu milletin namı n«metile perverde oldum. Fa
kat efendiler, şiarı dini demek kolaydır. İnsafa davet 
ediyorum. Bu muahedeyi burada kabul ediyoruz de
dik mi ve buradan demedik mi ki, bu atılmak lâzım
dır. Fakat buna mukabil, mukavil bir proje halinde 
istiklâlimizle kaibili telif olmayanların atılmak ve ba
zı maddelerin tadil edilmiş, istiklâl im izle kabili telif 
bir proje ile sulh miizakaratına girişmek işitiyoruz. 
Her murahhasımız, her madde için burada saatlarca 
izahat vermiştir. 25 nci maddede zaten enedişe edile
cek bir şey yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Nasıl yoktur. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun, Sırrı Bey parlak nutkunda dinsizlik ve milli-
yetsizlikle inham ediyor. Düşünür insanlardan ol
mak itibariyle 

Sırrı Bey bu sözlerini tasrih etsin. 
SIRRI BEY (İzmit) — Ben öyle bir şey demedim, 

mugalata ediyorsunuz. 
HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Mugalatayı 

siz yaptınız. Şiarı dini ve şiarı millimizi hercümerç 
eden bir muahedeyi kabul etmişler, buraya getirmiş
ler dediniz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Etmek istiyorsu-
sunuz dedi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, 
en nihayet olarak Sırrı Bey bu muahedeyi kabul et
mek caiz değildir. Mukabil teklif yapmakta caiz de
ğildir. Fakat şöyle yapalım böyle yapalım diye bir şey 
söylemediler. Londra konferansından avdetlerinde bu 
cemaatımızın fikri siyasinin bu işte kâfi derecede 
uğraşmaya müsait olmadığını anlatmaları lâzımdı. 
O zaman bunu millete ifade etmeleri lazımdı. Çünki 
kendileri yoktu. Daha iddia edenlerden değiliz her 

şeyden aczimizi itiraf edenlerdeniz noksanlarımızı öğ
rendikçe milletimize daha ziyade nafı olacağını ümit 
ederiz. 

BASRİ BEY (Karesi) — Ne kızıyorsunuz efendim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Kızmıyo
rum efendim. Müsaade buyurun, eğer benim otuz se
nelik tabiatımı değiştirmek istiyorsanız, beni odun 
gibi bir yere bağlayınız, atınız. (EsitafuruHah sesleri) 
Beni böyle görmeniz hürmetten başka bir şey değildir. 
Hiddet telakki etmeyiniz, hiddetime galebe için ken
dimi terbiye etmeye hâlâ çalışırım. Fakat şiarı milli 
gibi ithamlar altında kalınca bu vatanın bu milletin 
öz bir evladına tahannün etmek yakışır, değilki hiz
met .etmek, işte Sırrı Bey arkadaşımızın ithamen ve 
'tenkiden buyurdukları mütalaaya cevaben hükümetin 
siyasi kanaatlarını size arz ettim. Efendiler, hakki ten
kit sizdedir. Bir şey'i heyeti celilenize en büyük teh
like olmak üzere arz etmek mecburiyetindeyim. Sırrı 
Bey diyor ki, Millete diyelim ki bu işi yapmağa, karar 
vermeye muktedir değiliz. Siz karar verin, sizde be
nim kadar bu memleketle alakadarsınız. Sizde benim 
kadar bu memleketten mesulsünüz. Siz de benim kadar 
bu millet için hayat ifna etmeye hazır insanlarsınız. 
Bu gün arayı umumiyeye müracaat etmek orduyu in-
hilâl etltirmek için bir kuvvettir. Benim kanaatim bu
dur. Siz başka türlü düşünürsünüz. 

DURSUN BEY (Çorum) — Arayı umumiyeye 
müracaat edildiği de vakidir. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Dursun 
bey rica ederim. Ayrıca daima konuşabiliriz. 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey böyle 
muhavere ile altı ay uğraşsak bu iş bitmez. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Efendiler, 
bundan başka size arz ediyorum ki hadisat ve zaman 
halı tevekkufda değil'dür. Halı cereyandadır ve seri 
cereyan ediyor. Onun için Meclisi Âlinin harp ve 
sulh kararını almak lâzımdır.. Hakiki esas reyi âmdır 
düsturu esasinin file çıkaracağız, diye muhadderatı 
milleti bu güne kadar mesul olduğumuzu iddia etti
ğiniz halde muallakda bırakmak için kimsenin sala
hiyeti dahilinde değildir. Onun için Hükümet Meclisi 
Âlinizin harp ve sulh kararını almakla mükellefdir. 
Meclis de buna kani olmazsa, kabul etmez, kani olan 
kabul eder. Millet muhakeme ederse mesuliyet bu 
demek değildir. Ben kaptan iken gemiyi karaya vu
rursam, beni bacağımdan asarlar. İşte bu itibarla ar
kadaşlar istirham ediyorum. Gözümün önünde bir lev
ha vardır. Bu milletin bu güne kadar yaptığı feda
kârlıklara muvaffakiyetlere hepiniz müştereksiniz. 
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Milletin yaptığı fedakârlıklar neticesinde gösterdiği.. 
Mulak zamanlarda, daha tehlikeli ve daima korkunç 
vaziyetlerde kaybettiğimiz hiç bir şey yoktur. Kati
yet göstermek, leh ve aleyhde bir karar vermek işe 
başlamak hükümeti atmak daha iyi yapacakları koy
mak zamanı gelmiştir ve geçiyor bile Efendiler, Hü
kümetiniz beş gündür umuru devletle iştigalle vakit 
bulamıyor. (Mani mi oluyoruz sadası) Hayır efendim, 
vazife mühim vazifedir. Hepimizin müşterek vazife
sidir. Fakat bu iş ile meşgul olunca diğer işlerde yü
rüyor değildir, bunu da bilesiniz. Bundan başka dün 
de bilvesile arz etetiğirn gibi, düşmanlarımız daha baş
ka muamelatın cereyan ettiği mahsustur. Hülâsa ka
rarsızlıkla geçecek zaman, her an, bu günden ifade 
edem iveceğim tehlikeli vaziyetler ihdas etmeye mü
saittir. Ben sizin bildiğinizi bilmekle herkes kadar 
iftikar edecek bir arkadaşınızım. Ölümde olsa, saa
dette olsa, bir ferdiniz olarak, itaat edeyim ve iftihar
la kabul ederim. Fakat buna bir hüküm veriniz. 

SALİH EFENDİ (Erzuruö**—— Bir sual soraca
ğım, cevab veriniz (Sual yok sesleri) 

REİS — Efendim sual yoktur. Herkes beyanatına 
devam edecektir. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Olmazki efendim. 
Arayı umumiyeye müracaat edilmiştir. (Gürültüler) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arkadaşlar 
çok rica ederim, müsaade buyurun. Meclisimizin he
men kurulduğu günden beri tetkikine arz edilen mü
him meselelerden birinci safi ihraz etmesi lâzım gelen 
bir meselenin muvacehesindeyiz. Bu meseleyi tahlil 
etmek ve en sonra teklif edilen şekli muhakeme ede
rek onun üzerinde bir az tevekkuf etmek lâzımdır. 
Ancak ben sözlerime Lozan konferansının ne blan-
çosuyla, ne de Lozan konferansının tespit ettiği müla
haza ile başlıyacağım. Hükümetin pek haklı talep et
tiği müstacel teklif ettiği şekil üzerine ihzar edeceğim. 

Evvela jstiraren şunu arz etmeye mecburumki 
daha bir kaç gün evvel arasında bulunduğum Heyeti 
Vekileriin noktai nazarı hakkında bir yanlış sui te
fehhüme meydan bırakmamak için derim ki ayrıldığım 
güne kadar Lozan konferansı devam ettiği müddete 
kadar Heyeti Vekile tarafından ittihaz edilmiş, ya
zılmış bilumum kararlara bütün ruh ve vicdanımla iş
tirak ettim. Tetkik ettim, fikrimi söyledim, ve tama-
mile kendimi mutabık gördüm. Fakat bu günden son
ra kürsüye çıkmaklığım yeni bir teklifin muvacehe
sinde noktai nazarımı arz etmek içindir. 

Teklifin mahiyetini şu suretle hulâsa ediyorum. 
Hey'eti murahhasa Lozandan avdet etmiş Türkiye 

i Devleti pek vuzuhli iddia olunamıyacak bir vaziyetin 
t bir vaziyeti cedidenin önünde ne alınması lâzım gele-
| ceğine dair düşünülmüş ve bize iptida Mesul ve Ka-
| raağaç gibi arazı teklifatına ait kararımızın verilmesi 

talep edilmiştir ve müzakere esnasında şekli müza
kerenin tevlit ettiği malumat sayesinde iş bir az malî 

i ve iktisadî ve diğer safahata da intikal edebilmiştir. 
Şu halde Hey'eti Vekilenin teklifinin mahiyeti esası 
olarak iki madde hakkında karar vermekle hulâsa 

i ediyorum. Bu, ne yapılacağına ve ne yapılmak ist'e-
| diklerine dair bir sözdür. Fakat bunun nasıl yapıla-
j cağı söylenmemiştir. Halbuki hepimiz pek iyibilirizki 
i siyaset âleminde nasıl yapılması, yani bir müddetten-
j beri bizim Meclisimizde itiyat edilen tabirat ile ifade 
ı edebilmek lâzım geliyorsa, bir sevkulceyş'i siyaseti 
I ya Mecliste konuşmak ve ya talep edilen noktaları 
j hangi esasa ta ve teşhislere istinat ettiğini beyan ede-' 
i re!; o talebi o talebi teşrih etmek lâzım gelir. İşte bil-
! hassa noktai nazarımı bu cihete ait olmak üzere arz 
I edeceğim. 

i Şüphesiz bu teklifi yapan arkadaşlarımız mühim 
! bir teşhis koydular. Yalnız o teşhisi ifade etmedikleri 
j için, ancak tekliflerinin mahiyetine bakarak ihtimal 
i ile söylemek mecburiyetinde bulunuyorum. Yani onlar 

demek istiyorlar ki Lozan Sulh konferansı şu vaziyet
ten sonra suîhe mani olan sebep Musul'dur. Binaen-

j aleyh Musul mes'elesini hal ederek sulh mes'elesini 
j hal edebiliriz. Bu tamamile böyledir ve bu kanaatta-

dırlar, diye iddia etmek hakkına malik değilim. An
cak tekliflerinin mahiyetinden bunu intaç ediyorum. 
neticei sulha mam olan Musul değildir. Esas farkı-

j m iz buradan başlıyor. Binaenaleyh ona istinat edecek 
şekli siyasi de bu sebeb tebeddül edecektir ve-etme
lidir kanaatındayım. 

Efendiler sulha mani olan bir şey vardır. O da, 
bütün tebeddülat ve takallübata rağmen henüz dev-

ı rilmiyen ve eski zihniyette devam eden İngiliz hükü
metidir. Daha ziyade tahsis etmek lâzım gelirse, 

I dünki Loitjorjun arkadaşı ve İstanbul'u tarumar eden 
tifonsonlarla?) gelen Lort Gürzon'dur. (Bravo sada-
ları) Lortfjorj bu da bizim zaferimizin semeresi ola
rak devrilmiştir. Onun peyki, zilli daha ortadadır, 
Hükümettedir. Efendileer, sulhu o istememiştir. De
ğil Türkiyeye ancak teklif ettiği ve teklif edilen şekil-

ı de ve kendi tabirleri veçhile koîo-nizatör bir sulhu 
imza etmeğe mecbur. (Türkçe söyle sesleri) Söyleye
ceğim yani müstemleke sulhu olarak imza ettirmektir 
ve bunu yapamayınca sulhu yapmamak, müzakeratı 
uzatmak tahrikini tercih etmektedir. (Bravo sesleri) 

I Binaenaîeyh efendiler, adım adım yürüdükçe göre-
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ceksinizki şekil çıkacaktır. Bize burada teklif edilen 
şekl'i Avrupanın teklif ettiği şekil müstemleke sulhu
dur. Türk'rye bunu kabul edemez. Bunu kalbul etme
mek için harbi kabul eder. Binaenaleyh birinci sami
mi kararımız budur. 

Geliyorum adım adrnı diğer netayice ve buna ka
rar vermedikçe efendiler sulh yoktur. Çünlki âlemde 
dünya kurulandan beri alınan sulhun nasıl alındığı tet
kik olunursa biri harp, diğeri zafer tehlikesi yoksa 
herçebatabat sulh yoktur. Binaenaleyh benim kanaa-
tıma göre, bu kolonize kolonizatöre harb vardır. Harbi 
idame edeceğiz ve en mütevazi olan talebimizi istihsal 
edebilmemiz için en son vasıtaya rrtüracat etmeğe mec
buruz. En ziyade metalibimizi, haklarımızı mecbur 
eden bu adamların elinden cebren ve kaıhren alacağız. 

TUNALI HtLM't BEY (Bolu) — Allah razı ol- j 
sun Tevffk Rüşttü Bey (İnşallah sadaları) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Ancak bu 
netice benim tahminimce yüzde yüz olmakdan uzak
tır. Yüzde yüz olsa bile, fcu şekli cedit üzerinde bu 
gün zahirde nazar girip kelimeleri olduğu halde, ha
kikâtte mühim bir rol oynadığı inkâr edilemeyen ef
kârı umumiye muvacehesinde biz sulh için sulhe doğ
ru bir hareket yapmağa mecburuz. Ancak hesab et-
meliyİzki, vaziyeti teşhisinin istilzam ettiği şekilde 
olacak. Binaenaleyh bu sulhe doğru yapacağımız ha
rekât, ancak yüzde otuzu sulhu intaç edebilir. Yüzde 
yetmişi bizi bir harp zaruretinde bırakır. Binaenaleyh, 
yapacağımız hareketin kadroları dahilinde hattı hareke
timizi evvel emirde bu zihniyeti birleştirdikten sonra 
tanzim etmek iktiza ettiğini söylüyorum. Taki her 
hangi bir gün söylenilen bir lakırdı izam edilmek teh
likesiyle maruz kalmıyalım. Merici ifade ettiğimiz
den dolayı karaağaçtan mahrum olmak tehlikesin
de kalmıyalım. (Bravo sesleri) 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Arkadaşımızdan 
da bekleriz bu sözleri. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Yeni vazi
yet önlünde sulhu istemeyen Lort Gürzon olduğuna 
göre, ikinci 'bir teşhisi üzerine koyalım. Avrupa isti
yor mu? ingiliz' istiyor mu? Hayır efendiler, İngil
tere harp istemiyor. O, o kadar istemiyor ki harbi 
umumun, artık yavaş yavaş yıkılmaları hulul eden es
ki zihniyetin fevkinde ve mümessillerin huzuru müza
keresinde İngiltere efkârı umumıyesinîi ve Avrupa ef
kârı umumiyesini izap edecek hataya düşmedikçe 
onlar milletlerini harbe sürükleyemezler. Şü halde, 
sulhe doğru hareket yapılırken, yapılacak harekâtın 
esasatı biri bu hüklürneti cebren harbe sürükleyecek -
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tir diye; ikincisi onu efkârı umumiyesini dalâlet ve iğ
faline fırsat bahş edecek mahiyetete bir teklif olma
lıdır. Sonra maddeden cümleleri ede tatbikini, şeklini 
mütalaa edeceğimiz hususlarda iptida teşhislerimi de 
ilâve edeyim. Üçüncü bir teşhis koymak lâzımdır. 
Acaba bu müttehit cebhe yıkılabilir" mi? Efendiler, 
hakikat itibarile müttehit cefohe yoktur ve yırtılamaz, 
Fakat o cebhe vardır ve yıkılamaz. Ta harbi umumi 
sitsilei fecainiinm neticesi olan ve son safhasını teş
kil eden şarkı karip sulhu yapılmadıkça yırtılamaz. 
Çünki koca bir silsilenin tarumar olması, şatoların 
yıkılması, efendilerin işine gelmez, p n u n için hakiki 
bir cephe olmamakla beraber, mahkûmdurlar. Müt
tehit cephe olarak devam etmek ve bunu sulhumuz
dan evvel ümit etmek gaflet olur. Fakat o sitsilei 
fecaiyin kapısını kapatacak olan son şarkı karip sul
hundan sonra, bir müttehit cephe mevcut değildir. 
Binaenaleyh hesabımıza bunu ithal ederek sulhe doğ
ru hareketimizi yapmak zaruretindeyiz. 

Vaziyeti hariciye hakkında hareketimiz böy
le olunca . Misakı milli itibariyle nasıldır. Bu
nu yükselme ifa t edeyim. Meclisin üç senelik 
tdkâlmülü bana isbat etmiştirki, misaki milli 
behemehal tahakkuk etfirilecek'tir. Fakat bir 
safhada değil. Binaenaleyh bizim vazifemiz mi
sakı milliye tehlikeye koyacak hiç bir hareket 
yapmamak ve aynı zamanda vazifemiz onu en yakın 
zamanda tahakkuk ettirecek bir şekilde müdafaa et
mek kabiliyeti tahakkukiyesfni temin eden şekil ne 
ise, ona doğru gitmek olacaktır. Mesela vaktile yapı
lan Ankara itilafnamesinde ben hiç bir zaman Isketı-
dorun'un bizden ayrılmasını imza etmedim, yani kani 
olmamdı ve onu hiç bir zaman muahhede diye ka
bul etmedim ve hadi'sat bunu böyle kanaatta bulu
nanlara yafdım edecek derecededir. Binaenaleyh... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Sulhu imza edersek gider. 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — işte o saf
hayı arz ediyorum. Bizim sulha doğru yapacağımız 
hareket bunu nazarı itibare almak zaruretindeyiz. Bir 
noktayı daha nazarı dikkate almak lâzım gelir. Aca
ba muharebe ile sulih olaibilir mi? Hayır ve yüz bin 
defa hayır. Yüzde otuz sulh ancak kısa ıbir konfe
rans ile olur ve yüzde yetmiş sulh harb ile olur. Bi
naenaleyh Konferansla sulh olacağına göre, yapacağı
mız teklif atta bir müzakere cereyan edeceğini nazarı 
itibare almak noktai nazarında bulunmalıyız. O de-
mektirki karşımızdaki muarızımız, utanmadan, en ba
sit mantıkin kalbul edemiyeceği tezatlarla rolü teklif
lerini bize beyan etmeğe sıkılmazken ben ona en son 
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kabul edeceğim hattı ricimizi ifade edemeyeceğim 
demektir. Taki onunla bir müzakere bütün geri geri 
giderken, efendim döndüm döndüm, bir adımda sen
de at geriye. Nereye atayım efendi, candan veriyo
rum ben. Binaenaleyh bu dakikayı da nazarı dikkate 
almak mecburiyetindeyim. Meğerki bu gün garp âle
minde henüz devam etmekte olan diploması usulini 
kabul, yeni bir tarzda en son söyleyeceğimizi yine 
en iptida söyleriz. Biz mert olarak hareket ederiz. 
İhtilâle daim sadıkız ve bütün bu şekilleri devirece
ğiz diye ihtilâlin kahramanı için ortaya atılalım. Hal
buki millet'bize böyle bir vazifeyi vermemiştir. Bize 
millet yalnız Türkiyenin maddeten ve manen yar
dımı olan ve kendini tutunması lazım gelen alelumum 
vazaifi düşünmesi emrini vermiştir. 

Binaenaleyh şimdi bu teklifler konulduktan sonra 
ret edeceğim noktalara geliyorum. Şekil projenin ma
hiyeti itibarile Şekil itibarile Musul mes'elesinde ne
tice sulh hal edilmiş değildir. İyi olsa idi, kanaati
mizi ne için gizleyelim? Hey'eti murahhasa bunu bu 
şekilde getirse idi, itiraf ederimki. arkadaşlar kendi 
namına söylüyorum, sulh bizatihi büyük ... belki bu 
'kadar yıpratmayacak ve itiraz edilmeyecekti. Fakat 
getirilememiştir ve getirilemez Binaenaleyh, bu şekilde 
suîha gitmek ve sulha doğru hareket yapmak ve sulh 
olmayınca o sulhu harben almağa samimi bir fikirde 
bulunduğumuz kanaatındayım. 

§u halde yapılacak şeklin hulasası ne olacağını 
ifade ettim. Gayet sarihtir. Bir; vuzuhsuz vaziyet
ten çıkmak sarahate doğru bir hareket yapmak; ikin
cisi, gibi olan teşdbbüsü elimize almak; üçüncüsü mü
zakere kabiliyetinde bir teklif ile ortaya atılmak, mü
zakere hassasında sinesinde taşıyan bir teklif ile orta
ya atılmak. Bunu yaparken de içtinap edilecek bir 
cihet vardır. O da şudur: Bunu yaparken malum bir 

** üçüncü netice olarak daima ihtimal dahiline 'koyaca
ğımız üç muzir tehlikeden kaçmak lâzımdır. Bu ver
diğimiz teklif mahiyeti düşmanlara miıhabere yolu
nu açmasına ve bu vuzuhsuz hale müsait olmaması. 
ikincisi; düşmanlarımız diyememelrdir ki biz size pro
jemizi verdik, imza ettik. Yahut harb edin, Meclis ve 
memleketi imza ile harb arasın'da muhayyer bıraka
cak bir şekli hakimiyet ve kuvvei teşebbüsiyeye on
ların el'ine bırakmak üçüncüsü 'bildiğini ve ya bilme
diğim daima orada da açık kapı bırakmaktır. Bunun 
için demek istiyorumki eferidiler, siz Lozan Konfe
ransından geldiğiniz ve aylarcada konuşuldu dünyanın 
beklediği sulhu bitiremedik. Siz şunu söylediniz, bi
zim hissemiz bunu söyledi. Binaenaleyh sulh için bir 
şey yoktur. O ciheti de imza etmiyorum. Çünki 

sulh olmamıştır. Buyurun efendiler, sulhu imza ede» 
lim diyeceğiz, Kuvvei teşebbüsiyeyi biz alacağız, proje 
yolunda onların çizdiği yolda devam etmiyeceğiz. 
Onların hadisat ile oyun mahiyetinde çizdiği yol 
bizim için en az makbul olan yoldur. Binaenaleyh doğ
rudan doğruya teşebbüsü ele alacağız, muharebe yo
luna meydan vermemek için isterseniz onu imza edi
niz ve yahut muhayyer bırakmağa imkân bafaş olma
mak için, sizi Lozan'da ve Büyükada'da bekliyorum, 
yani konferansa gelin ve tarih içinde en kısa zaman
da bana cevap verin diye kuvvei teyidiyesi elimizde 
olmayan bir teklifden ziyade, sulhu ve sulh konfe-

. ransını kabul etmiyorum diye bir teklif muvacehesine 
düşürmek lâzımdır. 

Bir şey arz edeceğim bir zaman tediyede en sami
mi olan kanaatimizi 1918'i yeniden ifade ediyoruz. 
Neden efendiler? Niçin onların tarihi taksim diye tek
lif ettikleri 1914'dü biz neden kabul etmeyeceğiz? Za
man taksimini de 1918/1919 diye iddia edeceğiz. İki
sini birleştireceğiz; biz diyeceğiz ki tarihi taksim 1918 
dir. Zamanı tediye de yine odur. Yok eğer hükümeti
mizin bendenizde bir müddettertberi gafil bulundu
ğum esbabdan malûmatı varda 191'8 diye İsrar etmek 
makul değilse, 1914'ü kabul edeceksek neden zamanı 
tediyeyi de 1914 olarak teklif etmiyel'im ve en son 
1918 de karar kılacaksa, onlar daha 1920'yi teklif 
ederken biz de hiç olmazsa ricat edecek bir mesafe ol
sun bırakmayalım? Bunu da kendi hesabına anlamı
yorum. İdrak ettiğim bir hakikat var. Bu Avrupalı 
zahiri sulhci efendiler, huzurunuzda bizim şarkın uzun 
asırlar bize verdiği samimi terbiyelerle olduğumuz gi
bi görüşmek kâfi gelmiyor. Faide vermiyor. Bu adam
lar o kadar şirret adamlardırki biz onların karşısında 
terbiyeliyiz. Binaenaleyh, onların karşılarında onların 
diliyle konuşurken anladığı dilden konuşmak lazım
dır. Bana mı düşer? Düyunu umumiye varsın nasıl tak
sim ederse etsin. Halbuki ben daha iyi biliyorum. Ne
den hiç olmazsa duyunu umumiye sermaye taksimi 
yapılırken tecil düyundan bahsetmeyelim. Bırakınızki 
1 0 - 1 5 sene tescili duyundan bahsetmek hakkımızdır. 
Memleket başdan başa harab olmuştur. Yakılmış ve 
kendileri yapmış ve duyunu umumiyenir» tekmil me-
nabi, varidatı yine kendi ellerile tamamen kurutulmuş 
Neden? Efendiler onlara, Yunanlılar fakirdir, diyen
lere, Efendiler ben de ne bıraktınızki, ben vereyim. 
Bırakınız beni kendi kendime tahrip ettiniz, mahvet
tiğiniz şu menafii varidatı yine sulh ve sükûn içeri
sinde islah edeyim de inkâr ettiğim borçları ödeyim 
demek günah mıdır efendiler? (Bravo Tefvik Rüştü 
Bey sesleri) ve onlar hakikaten mantıksız şeyleri tek-
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lif edenlere karşı hakkı talep /etmek günahmıdır? i 
Dünyada hangi konferanslarda ilk tekliflerden dola
yı, yahut tâli komisyonlardaki müzakerattan dolayı 
harb çıkısın, vaki midir. îleri ve geri gidilirken bun
da hart) tehlikesi nerede olur? Bahusus bu teklifi o 
adamlara yapacağız k'i bir taraf dan şekli taksimi 1914 
derlerken, zamanı tediyeyi 1920 teklif ediyorlar. O 
mürtasebetle belli başlı düyunu umumi yenin şekli 
taksimi ve şekli tediyesi birinci maddeyi teşkil ediyor. 
Düyunu üımumiyenin taksiminde gerek hükümetimi
zin ve gerek binnetice düşmanlarımızın kabul ettiği gi
bi, sermaye usuli taksim, kabul olunabilecek şekille
rin asgari şeklidir. Bizim için ret olunamıyacak bir şe
kildir. Fakat efendiler bu bizim için gayet âzami bir 
şekil değildir. Fakat bununla zan etmiyelimki en âza
mi kârlı bir şekildir ve kabul edilmelidir. Daha iyi 
şekilleri de vardır. Bu şekillerden bahsederken şunu 
da istitraden söylemek isterimki, şekillerin hiç birini 
kendimden icat ederek ilân etmiyorum. Karşımızdaki 
Avrupalıların olemasını, resmi delgelerinin süferanın 
toplanıp karar verdiği mali konferanslarından, ken
di kitaplarından alarak söyliyorum. Bu şekil kabul 
edildikten sonra hükümetin yeni şekli teklifinde bir 
de şimdiden senevi ted'iyata taksim etme beyanatı var
dır. İşte onu ben gayet tehlikeli buluyorum. Eğer en 
son olarak, en son hattı ricat olarak bu şekli kabul 
etmiş bile olsak, orada eğer daha cüretkâr bir teklifde 
bulunmak istemiyorsak, sâkit kalalım ve sermaye üze
rinden taksimi şeklinden mes'ul olacak hissemden gay
risinden mesul olamıyacağım endişesinden başka bir 
dert var mıdır? Bu, bize hakkı muhafaza etmek im
kânını bahşedecektir. Buna karşı diyebilecektirki, ar
tık bu işe tahmil ;etmek yoktur, bitmiştir. Ona kar
şı sorarım; bir nota vermekle sulh olmayı yüzde ya
rım ümit eden var mıdır? Çünki bu iş teşhise tâbi
dir. Bendeniz şahsi kanaatimi söyliyorum. Her halde 
bu konferansla ancak % 30, % 70 İşte ancak o kon-
ferarisda istediğimiz gibi tekrar hukukumuzu müda
faa etitîkden sonra esıbabı bizim elimizde olmayan 
harbe sürüklenirken, harb ile bitirmek zaruretinde ka
lacağımızı zan ediyorum ve bunu samimi olarak ve 
hesabımızı ona göre yapmak ve samimi karar ve ka
naatimizi da ona göre vermenin de. sulh için faideli ol
duğuna zahibim. 

Gelelim Projedeki mesaili milliyemize Mesaili 
arziye ait mesail kâfi derecede izah cettim. Mesaili 
maliye üzerinde daha çok tevekkuf etmek isterken ve 
'bahusus hükümetin emrü kararile bir kaç aylar istih-
zarat maliyede çalışmıştık. Fakat ben uzun sözlerimle 
rahatsız ettiğim için o hususdaki sözleri Ali Cenani 
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Beye bırakıyorum. Fakat esasat hakkında bir kaç söz 
söylemekden kendi nefsimi men edemiyeceğim. Ora
da mesaili maliye hülâsa edilirse adi teferruatı bir ta
rafa bırakalım. Üçüncüsü; şimdi âlemi siyasette (Pro-
sodi), Yani daha doğrusu bizim alışdığımız tabirler
le uzun müddettenberi kullandığımız siyasetlerle sevkil-
ceyşi noktasından kullanılan tabirler böyle olmalıdır. 
Yanında bir nota ile olurmu? Olamaz. Efendim muay
yen bir tekâlif olmalıdır. Fakat tekâlif nasıl olmalıdır? 
Onu söyliyeeeğim. Tekâlifin bir defa mahiyeti evvel
ki teşrihimden tezahür eder. İngiliz Hükümeti halkının 
harbe sürüklemeğe sebeb verecek olan şeylerden içti-
nalb etmelidir. Fakat müzakere zemini bırakmakla be
raber, en son sözümü onlar hiç bir teahhüdde bulunma
dan, beni hiç bir tea'hhüde bulundurmamaktır. Mese
lâ Musul meselesini ele alalım, Mevzuu mesele olduğu 
için mali meselesinden evvel olduğu için Musul mese
lesinde bir az tevekkuf edeceğim. Musul meselesinde 
onlar neyi teklif etti. Cemiyeti akvama gitmeği bizim 
heyeti murahhasamız ne dedi? Bir sene talk. O halde 
ben yarın bilzarrur bir harbe maruz kalırsam kendü-
mi çok haklı tutmak ve İngiliz efkârı umumiyesini 
suikast sahibi olan hükümetine bu teşebbüsü yap
mak için ve yine bu müstemlikeci olan bu millete yap
mamak için, bu hususta misaki millinin, yine samimi 
olarak arz ediyorum, yahut nasıl bu memleket için 
harb yapmamak için kararımız sahi ise, yine bu hu-
susda'ki bir sene talik hakkındaki samimi bir karar ve
riyorsak niçin demiyelim ki; siz bunu dediniz, biz de 
şunu dedik. Maksadımız yoksa bir sene sonra harp 
etmek değildi. Yoksa sulhu intaç edecek olan kon
feransı serbesçe intaçda devam etse idiniz, onun gel
memesi cemiyeti akvama havalesinde üzerinde ko
nuşabilecektik, suretinde ifadesinde ne fa ide vardır? 
Bilakis o kâr vardır ki, hem onların teklifini esas iti-
barile ret etmemiş olmak ve hükümetini efkârı umu
miye muvacehesinde düşürmek, harbe fırsat verme
mek, aynı zamanda müzakerede serbest hakemden 
ta cemiyeti akvama kadar koca bir fırsatı kazanmak 
ve belki de daha evvelki vaziyette tevekkuf etmek, 
etmemek, hulâsa kati bir kararımızı verebilmek. Onla
rın anladığı dil, hicap ve masumiyet değildir efendiler 
Şirretle şirretlik. (Çok doğru sesleri). 

NEBİL EFENDİ (Kararman sahip) — Yalancı
lığa yalancılık. (Yalnız o yok sesleri) 

TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Yalnız 
memleketi fazayihten tenziye ederim. Onlar için hiç 
bir vakit o hale düşmiyea&ğiz. 

Binaenaleyh maruzatımın hülâsasını yapmak lâzım 
gelirse; bir mukabil teklif yapmak ve teşehfcüs yap-
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mak ve ihzaratımızı kendimiz tarafından ve teklifin 
mahiyetini de sarih bir nota üe vuzuhsuzlukdan sa
rahate doğru yaparken ifadelerimizi bir konferans 
olarak hesab etmek ve şimdi samimi kararımızı, ka
naatimizi da verirken şimdilik vereceğimizin alacağı
mızdan yüzde otuz olduğunu ve binaenaleyh o müs-
temlikeci sulhu bize teklifde İsrar ederlerse, harp yap-

REİS — Celseyi kuşat ediyorum. Sulh muahedesi 
üzerinde buyurun Ali Şükrü Bey. (Ekseriyet yok ses
leri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler dün 
söz söyleyen rüfekai muhteremeden Şeref Bey, (He
yetti Vekile yok sesleri) Edirne Mebusu Şeref Bey 
tarihte vazifesini, Muhammedin süngüsü vazifesini 
ifa etmiştir. Maalesef o süngünün temin ettiği zaferi 
yeşil masa başında daima kayıp eder. Buyurdular ki, 
filhakika, tarih tekerrürden ibarettir. 

Bendeniz Şeref Beyin sözlerine ilâve olmak üze
re bir mukayese yapmak istiyorum. Efendiler: Harbi 
umumiden sonra biliyorsunuz ki, bir Mondros mü
tarekesi akdetmiştik. O Mondros mütarekesini ak
dettik. (Rauf Bey idi sesleri) Şimdiki Rauf Beyin o 
zamanki olmadığını görüyoruz. Kanaat itibariyle; 
yani hadisat Rauf Beyin eşkâl üzerinde çok mühim 
tesir yaptığına kaniyim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi (Sivas) — O zamankinden kuvvetli Rauf'dur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim sö
zümü kesmeyiniz. Mondros mütarekesinin akdinden 
evvelki vaziyeti, rica ederim, bir kere gözönüne geti
riniz. Her cephede ordular bozulmuş, Suriye'de İn
giliz orduları ilerliyor. «Fransa Desper»' ordusu Trak
ya üzerine yürüyor, Bandırma hattı eşkiya tarafından 
çete tarafından kat edilmiş ve memlekette matbuat 
ve daha bir çok memleketin evlâdıyım diyen insan
lar o zamanki teşekkül eden hükümetin aleyhinde 
bulunuyor ve hatta o zaman mevcut olan hüküm-
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mak zaruretinde olduğumuzu bilmeliyiz. Tetkikat ve 
diğer safhaları bu günlük vaz geçiyorum. Müstacel 
meseleler dururken onunla o kısımdan beni af etmeni
zi rica ederim. 

REİS — Efendim beş dakika teneffüs etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitami celse Saat : 4 

dara kuvvet verererek o günkü hükümeti iskat için 
çalışıyor \e böyle bir sırada Mondros mütarekesi 
akdolunuyordu. Öyle bir mütareke akdini konuşmak 
için etrafa müracaat ediliyor. Fakat hiç bir kimse biz 
sizinle konuşacağız demiyor. Biz bir yol bulup; yani 
Tavsent'in delaletiyle gidiliyor, görüşüyor. Öyle bir 

• vaziyet idik i 3,5 milyon asker erimiş, an bin kişiye 
inmiş ve arz ettiğim şekilde her tarafta ordular yü
rüyor ve böyle bir zamanda mütareke akdedilmiş
tir. Bu mütarekeyi Alman mütarekesiyle, Bulgar mü
tarekesiyle mukayese edecek olursak, o vakit ki va
ziyet, ihtilâl ve izmihlali tam karşısında büyük şe
refli bir vesikadır. Mukayese itibariyle söylüyorum. 
öyle bir mütareke ki o mütareke ahkâmına harfiyen 
riayet edilecek, dikkat edilecek bir hükümet olsa idi 
bidayette olduğu gibi, başımıza bu felâketlerin bir 
çoğu gelmeyecekti. Öyle bir mütarekeki efendiler; 
düşmanlarımız evvelâ bizimle konuşmak, görüşmek 
istemediği halde, bir muahhede ahkâmına göre zım
nen Baku ve Batum üzerinde hakkımızı tanıyor ve 
diyorlarki;.. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — İttihatçı 
ruhu var. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ve diyorlarki 
Baku'nun icabı işgaline Hükümeti Osmaniye ses çı
karmayacaktır. Dikkat ediniz, fakat sesim olmadığı 
için uzatmayacağım, bunun karşısına diğer b'ir tab
loyu karşınıza getiriyorum efendiler. 

NECATİ EFENDİ (Lâzistan) — Fakat o vait 
ordular bozulmamıştı. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 4.25 

REİS : Reisisâni Ali Fuat Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Refik Bey (Konya) 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Ve bütün dö
nüm noktalan ve basamakları hepimizin malûmudur 
ve neticede bu kazanılan zaferin derecei azameti de 
cihanın malûmudur. Fakat bu kadar muazzam zaferi 
istihsal için milletin yaptığı fedakârlığın derecesi 
malûmdur. Bunun karşısında biz değil, devletler ta
lip oluyor. Evvelce talip biz idik ve mütareke ak
detmeye karşımızda adam bulamıyorduk. Çünkü bi
zimle konuşmaya tenezzül etmiyorlardı ki bugün 
devletler bize diyorlarki, aman yürümeyin, murah
haslarınızı gönderin, sulh yapalım. Vaziyetimizin 
farkını anlayınız efendiler. Bir müzakere yapıyoruz, 
neticede efendiler sıfrülyed kalıyoruz ve üç aylık 
müzakeratı sulhiyenin neticesi olarak ahvalde düş
manlarımızın lehine vükubulan inkişaf dolayısiyle, 
maalesef bidayette sırf müzakere açabilmek için tâ
viz vermek kararında bulunuyoruz ve onun için he
yetten bir karar değil, malûmatınız olsun; şu tarzda 
tâvizle müzakereye gireceğiz deniliyor. Efendiler; o 
azim muzafferi ye t in akebinde bizi böyle bir vaziyete 
düşüren efendiler, diplomasimizin gayri vakıfâne ida
resi, 'idare edilmemesi ve murahhaslarımızın katiyen 
vaziyeti lâyikiyle taktir edip kavrayamaması ve mü
zakeratı idare edememesidir. Bundan efendiier; de
min Sırrı Bey arkadaşımızın söylediği sözden ilham 
alarak diyeceğim k'i, falanca iyi yapmadı ben iyi ya
parım, manasına alınmaması lâzım gelir. O fena 
yaptı, ben de fena yapacağım diye İsrar etmekte ma
na yoktur. Londra muahhedesini yapmamışlar. Bu 
da akim kalırsa ne için çıkarıyorsun. Bu netice muh
tacı münakaşa değil. Heyeti Murahhasa erkânına he
pimizin, bendeniz de dahil olduğum halde, şahsan 
hürmetlimiz bakidir. Fakat mesele onların şahsiyeti 
hususiyesi değil, şahsiyeti siyasiyeleri ve ihtisasiyele-
ridir. Bendeniz görüyorum ki bu mesail içinde en pü
rüzlü addedilen mesail hal edilmiştir. Boğazlar me
selemi ve tahdidatı askeriye meseleleri. Sebebi; çün
kü Heyeti Murahhasanın reisi bihakkın bir askerdir 
ve bihakkın mütehassıs idi. Ve onun için askerlik 
mesail'i bihakkın hal edilmiştir. Eğer diğer mesailde 
de bu derecei ihtisas gösterilmiş olsa idi, diğer me
seleler de bugün az çok hal edilmiş olacak ve karşını
za gelecekti. 

Efendiler, meselenin teferruatına girmeden evvel 
müzakeratın tarzı cereyanı hakkında edindiğim ka-
naata dair bir kaç söz söylemek istiyorum. 

Müzakerata davet edilen biz olduğumuz halde ilk 
teşebbüs cereyanı müzakerat esnasında daima düş
manlara bırakılmıştır. Sonra öyle bir vaziyete gelin
miştir ki o Lort Gürzon daima, bize hamle etmiştir. 

Bizimkiler daima müdafaacılıkda kalmışlardır. Bir 
defa cüret gösteripte hamle etmemişlerdir. Bir defa-
cık olsun bu tarzda, maalesef hamle gösterilmemiş; 
evvelce bizim takdir ettiğimiz, sırf yegâne meziyet 
elmak üzere müthiş metanet gösteriyorlardı. Maale
sef o mesanet bir dakika için sevindirmiş ve rriisaki 
millider! azamî fedakârlık yapılacak - benim hesa-
bunca - şeklide- tebeddül etmiştir. O metanetin de 
neticeye kadar devam etmediğini vukuat bize göster
miştir Yani kendi noktai nazarımca onların hücu
muna karşı hücum yapacağımız yerde, bunu yapma
maktan yapamamaktan ziyade hasım mukavemetli 
bile sonuna kadar idame edememiştir. Beş dakika 
içerisinde sönüvermiştir. Bugün bu şekilde katiyen 
gayri kabili kabul kırmızı bir kitap getirmiştir. (Pem
be kitap sesleri) Efendiler, sesim müsaade etmiyeceği-
ni bildiğim için biraz kısa geçmek mecburiyetinde
yim. 

Burada görüyorum ki, muhterem Heyeti Vekile 
Reisi birisinin ağzından söz çıkarsa, lop ona cevap 
vermek istiyor ve ağızlarını bu suretle kapamak isti
yor, mantıkî veyahut gayri mantıkî görüyorum ki ar
tık mesele heyeti murahhasanın elinden çıkmış, He
yeti Vekilenın eline geçmiştir ve Heyeti Vekile bütün 
mesuliyeti deruhde etmiş, teklif edeceği mukabil pro
jeyi müdafaa ediyor. Kısmen de bize tashih ettirdi
ler. Vaziyet aşağı yukarı budur. 

Efendiler Rauf Beyefendiye hatırlatmak isterim ki 
ve Heyeti murahhasa) muhteremeyi işhat etmek isti
yorum ki, (Rauf Bey yok sesleri) ister bulunsun ister 
bulunmasın; bir gece; - akşam üstü zannediyorum -
İsmet Paşadan aldıkları bir telgrafı, zannederim, ay
nen bize okumuş ve demiştir ki, veyahut telgrafı ay
nen okumuştu. (işitemiyoruz se:;!eri) Ne yapayım 
efendiler, sesim çıkmıyor. İnkıta muhakkak gibi gö
rünüyor, hattı hareketimizin tayini şeklinde bir tel
graf okumuştur. Buna karşı da Rauf Beyefendi, bize 
söylediler vazifeniz bitmiştir. Eğer hafızamda aldan
mıyorsam vazifeniz bitmiştir. Dikkat buyurunuz, va
zifeniz bitmiştir. İnkita kelimesini telaffuz etmeksizin 
bir beyanname neşri ile mukabil proje değil, dikkat 
ediniz; bir beyanname neşrile avdet ediniz emrini ver
dik dediler. Değil mi efendiler? (Pek doğru, aynen 
sesleri) Şu sarahat karşısında bu noktayı Rauf Beye
fendi üç saat müdafaa etmesinin manası var mıdır? 
Biraz evvel Rauf Beyefendinin üç saat bu noktayı 
müdafaasında bir mana var mıdır? Rica ederim. De-

I minden beri tekrar ediyorum. Binaenaleyh bugünkü 
vaziyet, hükümetin söylediği veçhile heyeıi murahha-
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sanın vazifesinin bitmesinden ibarettir. Hükümet in-' 
kita kelimesini telaffuz etmeksizin avdet emrini ver
miştir. BunaJcarşı ne olmuştur? Hükümetin bu emri 
hilafında olmak üzere Misaki milli hilafında olmak 
üzere, Karaağaç'ı terk eden, Musul'u bir sene sonra
ya talik eden iktisadî ve malî muahhededen ihraç 
eden (Adaları sesleri) şekilde adalar filan bunun için 
de, bir mukabil proje verilmiştir. Biraz evvel Rauf 
Beyefendinin üç saat bu noktayı müdafaasında bir 
mana var mıdır? Rica ederim. Deminden beri tekrar 
ediyorum. Binaenaleyh bugünkü vaziyet hükümetin 
söylediği veçhile, heyeti murahhasanın vazifesinin 
bitmesinden ibarettir. Hükümet, inkita kelimesini te
laffuz etmeksizin avdet emrini vermiştir. Buna karşı 
ne olmuştur? Hükümetin bu emri hilafında olmak 
üzere, misaki milli hilafında olmak üzere, Karaağaç'ı 
terk eden Musul'u bir sene sonraya talik eden, iktisa
dî ve malî mesaili muahededen ihraç eden (Adalar 
sesleri) şekilde - adalar filan bunun içinde - bir mu
kabil proje vermiştir. Güya bunu ehemmiyetsiz gös
termek, ehemmiyetten iskat etmek için elinde bir 
madde bir kayıt varmış ki, ayrılırken siz kabul etme
diniz, binaenaleyh biz de hiç bir şey ile mukayyet 
değiliz. Ya kabul edilse idi? Bu münasebetle Lord 
Gürzon'un bilâhara imza edeceğine kani olarak imza 
etmiş olurlardı. Acaba vaziyetimiz ne olacaktı veya
hut heyeti murahhasanın vaziyeti ne olacaktır? Rauf 
Beyefendi, bidayette bu noktada bizimle beraberdi. 
Bendenizden evvel söz söyleyen arkadaşların söyledi
ği gibi, heyeti murahhaşamız geldiği zaman kendisi
nin bütün bunlarda müşterek olmadığını görüyorum. 
Bendeniz kendisine söylüyordum. Fakat Rauf Beye
fendiyi şu mukabil projeyi kabul etmeye ve bugün 
Meclise vermeye sevk eden esbabı ne idi? Biliyor mu
sunuz efendi? Bunun altında bir madde varmış, bun
da diyor ki, burada bu kadar biz görmedik. E., bu 
kabul olunmadığı için kıymeti yokmuş. Söylenen şey
lerin hiç birisinin de kıymeti yokmuş. Ben siyasi de
ğilim. Fakat ben olsaydım ne yapardım efendi biliyor 
musunuz? Üç ay beni oyalayan üç ay zarfında bana 
Türkiye'de tahşidat yapmaya meydan verdiren dev
letlere tâli komisyonlarda bir çok mesaili anlaşdık 
dedikleri zamanı mütakip, bana verdiği projede hiç 
konuşmadığımız mesaili de gördüğümüz zaman, pa
çavra gibi suratlarına atıp bizimle alay mı ettiniz, üç 
aydır müzakere edip anlaştığımız bu mu idi, bu ko
nuşmadığımız mesaili nereden koydunuz diye bütün 
cihana karşı suratlarına fırlatırdım. (Öyle idi sesleri) 
Zannederim ki, en makul tarik bu idi ve bütün cihan 
da bizi takdir edecekti, başka bir şey değil. Buhran 

— 132 

1339 C : 4 

karşısında inkita meselesi karşısında kendinizi tebrie 
etmek için güya bir vesile yokmuş gibi bir kumar 
oynanmış ve misaki milliden fedakârlık etmek sure
tiyle bir mukabil proje ihzar edilmiş ve bu verilmiş. 
Ya kabul edilse idi... Kabul edilmedi, bu buraya gel
di. Fakat tesiri el'an bakidir. (Tabii sesleri) Bugün 
maatteessüf bu mukabil proje ortaya atıldığı için, bu
gün yine o mukabil proje üzerinde müzakere açılmak 
isteniyor ve ben bunda Heyeti Vekileye hak veriyo
rum. Çünkü başka türlü yapmalarının imkânı yok
tur. Bir defa bu ortaya atılmıştır. Bunların haricinde 
hiç bir şey yoktur. Alnını karışlarım sonu harptir. 
İsmet Paşanın verdiği mukabil şeylerin hükmü yok
tur diyorlar. 

HAFIZ AHMET BEY (Biga) — Kim diyor onu? 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Başka şekilde 
müzakere açmanın imkânı yoktur. Sonunda icabe-
den şekilde müzakere etmek yoktur, harp açmak var
dır. İşte bugün İsmet Paşanın vermiş olduğu şu pro
je bugünden, Rauf Beyefendinin söylediği veçhile, 
bizi iki gaye arasında bırakmıştır. Maalesef ya harp, 
ya sulh. Yani bu fedakârlığı yapmazsanız harbi göze 
alın, yahut harbi için diyor. Ondan sonra müzakereyi 
açalım. Efendiler sorarım size; bu kadar fedakârlık 
eden bu millet... Heyeti Vekile, vazifeniz bitmiştir, 
beyanname verin gelin, dedikten sonra bu tarzda He
yeti Vekilenin ve bizim, ki, Meclise tevdi ediyorlar, 
arzusu hilafında mukabil proje tevdi eden heyeti mu
rahhasanın hakkı var mıdır ki, bu şekildeki bir tera
zi üzerinde bir şey ile buraya geliyor. Hakları var 
mıdır? (Bravo sesleri) Binaenaleyh bu heyeti murah
hasanın; bu projenin değişmesi imkânı olsa bile bu 
projeyi mademki vermişlerdir, sulh mesaili, üzerinde 
tek bir sözleri olabilir mi? Bu kadar efendiler... Va
zifeleri bitmiştir ve zaten hükümet bunu resmen söy
lemiştir. Binaenaleyh bunu yapmıştır. Heyeti murah
hasa bunun üzerinde yürüsün. Yürüyemez. Efendiler 
heyeti murahhasa bugünden müzakere başladığı an
da, evvelki vermiş olduğu mukabil projeden başla
mak mecburiyetindedir ve bu mecburiyet hükümetin 
evvelce vermiş olduğu projeyi burada tasdik ettirmek 
iztirarındadır. 

Şimdi efendiler; tekrar tahlilata girmiyeceğim. Bu
gün ne yapmak lâzım geliyor? Bendeniz sırf şahsi 
kanaatimi arz ediyorum. Şu vaziyet karşısında gö
rüyorum ki, fırsat hemen hemen ebediyen kaib edil
miştir. O zaferin icabettirdiği sulhu elde edebilmek 
fırsatı bugün ebediyen gaib olmuştur. Çünkü içimizde 
hiç bir kabadayı yoktur; harbi göze aldırabilecek... 
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Harbi göre aldırdık mı - vallahi Trakya'nın bir defa 
daha çiğnenmesi ve İstanbul'un tamamiyle perişan, 
mahvolması demektir. Başka bir manası yoktur. Ra
uf Bey diyor ki (300) bin kişilik veyahut şu kadar 
zinde bir ordumuz vardır. İşte efendiler, zinde ordu
muz var. Hamdolsun. Fakat Asya sahilinde kalmaya 
mahkûmdur. O ordunun geçeceği bir zaman vardı. 
Onu bu şekilde bir emri vaki şeklinde gaib ettirmiş
tir. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Müsallah oldu
ğumuz halde terki silah ettirmiştir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, ordu
muzun bugün yapacağı bir vaziyet karşısında silahına 
süngüsünü takıp dişini bilemektir. Çünkü ordumu
zun fennen, ilmen düşman karşısına geçmesine im
kân yoktur. Efendiler, o halde her hangi arkadaşımız 
cesaret eder de, Trakya'nın ve İstanbul'un çiğnenme
si, yakılması, yıkılması bahasına harbe sebep olabi
lir? İşte bu vaziyetteki bilgisizlik, siyasette idare ede-
memezlik veya idare etmekte lakaydi - ne derseniz 
deyiniz - yüzünden bizi bu hale koymuştur. Hükümet 
bizi nasıl tehdit eder efendiler? Ya harp, ya sulh. 

Sonra efendiler, sulhe gelince : Sulhu de kabul 
edecek vaziyette değiliz, bu proje mucibince. Çünkü 
bizim bugün katiyen terk edeceğimiz aksamı mema-
likimiz bidayette terk edilmiştir. Ama Rauf Bey di
yor ki, kim terk etmiştir? Musul'u kim terk etmiştir? 
Efendiler soruyorum; düşmanların altı ay sonra iade 
etmiş olduğu bir toprak var mıdır? Yoktur efendiler. 
Hangi toprak bir daha geri iade edilmiştir? Musul'u 
bir sene sonraya bırakmak, bir Mısır yapmak demek
tir. Binaenaleyh neticede gaip etmek demektir. Bu da 
Girit gibi gidecektir. Binaenaleyh Musul'u bırakmak 
caiz değildir. Efendiler, bu siyasete benim aklım er
miyor. Ben Musul'da bulunmadım, oraları bilmiyo
rum, fakat okuduğum üzerine söylüyorum. Süleyma-
niye Gerkük, Zaho filan, bilmem nereleri vardır. Bu
ralarının tâli komisyonda bize verilmesi görüşülmüş 
ve bize bırakılmış efendiler; işittiğime nazaran bu say
dığım aksam da Musul'un üçte ikisi imiş. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Beşte dördü. 

SAİB BEY (Urfa) — Hatta onda dokuzu. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bakınız, bilen

ler onda dokuzu diyor. Pekâlâ tâli komisyonda bura
ların verileceğini söyleyen bir İngiliz murahhası du
rurken bugün bütün Musul'un bir sene sonraya, yani 
heyeti umumiyesinin talik edilmesindeki düşünceyi 
anlıyamıyorum. Ayıp değil ya, ben bu düşünceyi bir 
türlü kavrayamıyorum. 
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HASAN BEY (Trabzon) — Bir şeyi tashih etmek 
isterim. Arazi mesaili tâli komisyonunda konuşulma-
mıştır. Lort Gürzon hususi görüşmüştür. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — Muhtırada var
dır. 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim Musul me
selesinde Lort Gürzon ile İsmet.Paşa arasında sureti 
hususiyede muhtıra teati edilmiştir. Tali komisyonda 
değil. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Pekâlâ, ha Ali, 
ha Veli, ha Veli ha Ali, ikisi de bir. 

Sonra efendiler, Suriye mesailinden bahsederken 
daima karşımıza tesir yapmak fikriyle gelen itilafna-
meyi buyurdular. İşte bendenizin de bu hasta hasta 
bağırdığımın sebebi de, siz kabul ettiniz dememek 
için. nasılki şimdi o zamanki itilafnameyi kabulü
müz, bugünkü şeylere sebep teşkil etmemek için efen
diler. Musul'un talikini siz kabul ettiniz dememek 
için, burada sesimizi çıkarıyoruz. O vakit bize bu iti
laf namedir. Asıl muahede sulh müzakeresinde ve sulh 
imza edilirken yapılacak denildi. Muahedenin aksamı 
esasiyesinde biri de o idi. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bilâ müddet mü
tareke manasına idi. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra efendiler, 
bendeniz o itilafnamenin müzakeresi esnasında bura
da bulundum. Söylenen sözler -tamamen hatırımda 
değil. Fakat kısmen hatırımdadır. O vakit en tabii 
hudut Fırattır. Şimendifer Fıratta olmaz denildiği za
man: çünkü son zamanlarda Paşa Hazretleri de mü
zakereye iştirak etmişlerdir, Musul İngiltere'dedir di
yorlar ve İsrar ediyorlardı. Musul'u alın ben hududu 
tashih ederim demiş olduklarını, zannederim, hatır
larsınız ve zapta geçmiştir. 

Efendiler, biz yani kandırıldık mı? Yoksa hakika
ti mi söyledik. Sonra Suriye mukavelenamesi muci
bince Fransızların yapmak mecburiyetinde bulun
dukları birtakım taahhüdat vardır. Antakya, İsken
derun vardır ve hususi olarak yaptıkları bu muahede 
de bizim âmâli milliyemizin tahakkukunda bize mua
venet edeceklerdi. Fakat efendiler, gördük ki devlet
ler arasında bize en ziyade mukavemet eden Fransız
lar oldu. Sonra devlet arasında müttehit cephe var
dı. Bu itibarla Fransızların itilafnamesi mevzuubahis 
edilirse Fransızları tamamiyle İngilizlerin tarafına 
geçmiş ve bunun önüne geçmek için denilmiş ki, Su
riye hududu mevzuubahis olmayacaktır. Bu bir siya
settir. Mecburiyettir. Düşünüyorum ki mevzuubahis 
edilseydi aralarındaki o müttehit cephe yıkılırdı. 
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Efendiler İngilizler bu sulh müzakeratında gözlerini 
dikdikleri bir kaç nokta, bir kaç meseledir. İktisadî ma
lî mesail İngilizlerin metelik verdiği mesail değildir. 
Çünkü iktisadiyatı sağlamdır. Asıl bunlar üzerinde çin
genelik edenler Fransızlar, İtalyanlardır. Çünkü onların 
iktisadiyatı sağlam değildir. İngilizlere karşı Musul me
selesinde bu şekilde kendileri dörtte üçünü bize ver
mek teklifini yaptıkları zaman, biz de fedakârlık ede
ceğimizi evvelden ihsas etmiş olsaydık, zannediyorum 
ki, bütün mesaili maliye, bütün mesaili iktisadiye hat
ta Suriye hududunu kendi lehimize halletmek imkâ
nını bulurduk. 

NECİB BEY (Mardin) — Teklif edeydiniz. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Teklif edildiği

ni bilmiyorum. Şimdi şu ana kadar yapmış olduğum 
kısa teşrihattan sonra maksadım şudur ki, heyeti mu-
rahhasanın vazifesi muhterem Heyeti Vekile Reisi 
Rauf Beyefendinin şu kürsüde alenen söylediği veç
hile, bitmiştir. Bu heyeti murahhasa ile tekrar müza
kere açmanın imkânı yoktur. Müzakere açmak de
mek onların orada yapmış olduğu mukabil teklifi de 
doğrudan doğruya kabul etmek demektir. 

Efendiler bir şey daha söyliyeceğim. Gerek Rauf 
Beyefendinin vakit vakit burada vukubulan beyanatı 
ve gerek heyeti murahhasa reisi İsmet Paşa hazretle
rinin izahatından bendeniz anladım ki müzakeratın 
cereyanı esnasındaki haleti ruhiye, düşmanlar yani 
İngilizler daima intifa arzu ediyorlar. Fakat inkita 
olduğu zaman mesuliyeti maneviyeyi başkasına yük
lemek istiyorlar. Bu şekil karşısında, yani böyle bir 
tevehhum kalınmıştır yine. Arasıra söylenen sözler
den anladığımız bilfarz bizim kabul etmediğimiz bir 
meselede daima kendileri bir Musul meselesinde hiç 
bir suretle inkita yoktur, görüşmeyeceğiz dedikleri 
halde, inkita gibi, vesaire gibi tefevvuhatta bulun
dukları halde... 

Sonra maddiyata geçelim. İngilizler Yunanlıların 
burada iki üç yüz bin kişilik kuvveti mevcut iken 
harp etmek istemiş olsaydı ve eğer harp etmeye muk
tedir olsaydı, yani efkârı umumiyesini harbe ihzar et
miş olsaydı Yunanlıların süngüsü henüz burada kı
rılmamış olduğu bir zamanda harp ederlerdi. Yunan
lılar perişan olduktan sonra üç yüz bin kişilik bir 
kuvvetini gaip ettikten sonra, İngiltere yeni baştan 
Avusturalya'dan bilmem nereden asker toplayıp da 
harp edecek değildir; efendiler. Bir sene evvelinden 
beri Musul meselesi değil, Irak meselesi İngiltere'nin 
en had liberalleri başta Asküit olduğu halde, Basra' 
dan yukarı çıkmak bizim için doğru değildir noktai 
nazarını ileri sürüyorlar ve bunda sebat ediyorlar. 

İrak işgal kuvvetinin mesarifi daimesini harp bütçe
sinden avam kamarası çizmiştir. Başka yerden para 
bulamadıkları için müstemlekât bütçesine koymuş
lardır ve kurnazlıkla geçirmişlerdir. Yani İngiltere ef
kârı umumiyesi bu kadar işgal aleyhindedir. Arz etti
ğim gibi, iki seneden beri bunun üzerinde mütereddit 
münakaşat yapılmış, müteaddit mukaveleler yazmış
lardır. Hatta iddia ediyorlar ki, biz bugün Mısır gibi 
bir yere istiklâl vermek mecburiyetine düştüğümüz 
vakitte, ikinci bir Mısır'ı burada yapmaya ihtiyacı
mız yoktur. Binaenaleyh Irak'ın bize lüzumu Hint 
yollarının muhafazası ve o da ancak Basra körfezinin 
müntehası olan Basra'da ufacık aksamdan ibarettir. 
Irak'tan çekilelim diyorlar. Son zamanda gazetelerde 
okumuşsunuzdur. Bu mesele Avam Kamarasında tek
rar mevzuubahis edilmiş ve reye konmuştur. Reyler 
arasındaki fark çok değildir. Tahliye taraftarı olan
lar neden kazanamamıştır, biliyor musunuz? İşte şu 
bizim talik dolayısiyle kazanamamışlardır. Diyorlar 
ki, artık Türk sulhunu bekliydim, ona göre karar ve
ririz. Şu talik meselesi itibariyle, bunu ben kendim
den uydurmadım, hepiniz gazetelerde görmüşsünüz-
dür. 

SALAHATTİN BEY (Mersin) — 26 Şubat tarihli 
Tan'da vardır. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Zannediyorum 
ki, ufak bir Moda haline geldi. Şimdiye kadar üze
rinde ufak bir münakaşa yapılmadan misakı milli ne
dir? Şu mudur, bu mudur? Hududu maddiyi haiz mi
dir. değil midir? Hürriyet ve istiklâl midir, değil mi
dir? Şeklinde birtakım münakaşat belirmeye başladı. 
Mecliste bilhassa bazı arkadaşlarımız diyorlar ki, mi
sakı milli demek her türlü kuyut ve şuyuttan âzâda 
istiklâli tam dahilinde icrayi hüküm edecek memle
ket. Eğer bu demekse, ben hükümete bir akıl öğrete
yim. Müsaadelerine maruren Yozgat ve Sivas, Ankara 
desinler ki, bize bilâkaydü şart verin ve buranın bi
taraflığını tekeffüli düveli alına alın diyecek olurlar
sa, hiç kimse bize karışmaz. Emin olunuz burada is
tiklâli tam ile çalışırız. Misaki milli bu mudur? Ar
kadaşlar bendenizin bildiği millete karşı ahkâmına 
ahit ve yemin ettiğimiz misaki millide bir hudutta 
vardır, ö hudutta mütarekenin hini akdinde ordula
rımızın bulunduğu hudutlardır. Yalnız bunun üzerin
de ufak tefek münakaşa oluyor, deniliyor ki, meselâ, 
ordularımız İskenderun'da değildir. İskenderun düş
man işgali altındaydı. Musul bizde değildi. (Bizdeydi 
sesleri) Efendim 7 tarihinde amiral Kaltrop Musul'un 
İngiltere'ye teslimini hükümeti namına talep etti. İs
kenderun'un General Allenbiye teslimi. 7 Teşrinisani 
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tarihinde ve 21 Teşrinievvelde mütareke yapılmıştır. 
8 tarihinde de Musul'un teslimini talep ediyor. Hatta 
ondan sonra, Musul'u aldıktan sonra, azimkar fakat 
kısa devam eden hükümetin bir teşebbüsü ile İngiliz
ler Musul'u tekrar tahliye ediyor. Fakat bilâhara Fe
rit Paşa Hükümeti veyahut o ayar hükümet geldiği 
zaman, maatteessüf Musul tekrar işgal ediliyor. Mu
sul bizim misakı millinin söylemiş olduğu mevad da
hilindedir. Çünkü ordumuz henüz çekilmemiş bulun
duğu bir zamanda idi. Mütarekenin akdedildiği gün
lerde. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Harben almadılar ki. 

ALİ SÜKRU BEY (Devamla) — Sonra efen
diler Trakya meselesine geliyorum bunun hakkında 
uzun söz söyliyemiyeceğim, arkadaşlarım bu hususta 
kâfi derecede izahatta bulundular. Karağaçı gaip 
ettiren, bidayette söylediğim veçhile, rüzgarın şev
kine tabi olmuş gibi, bizim hey'eti murahhasamızın 
hiç bir inkişafın sahibi olmadığını Lort Gürzon ta
rafından sevk ve idare yüzünden gaip etmiştir. Bu 
hale gelmiştir. Yani müsaadenizle izah edeyim. 
Lort Gürzon bütün mesaili ayrı ayrı yoklamak iste
miştir. Biz de müzaheret etmişizdir. Bugün bunu 
müzakere edelim, peki demişler. Yarın şunu müza
kere edelim, peki demişizdir. 

Efendiler, demin arz ettiğim veçhile İngilizlerin 
mühim meselelerinden birisi boğazlar meselesidir. 
Boğazlar meselesi hal olunmadan bendeniz mesaili 
arziyenin hey'eti umumiyesi hal olunmadan boğaz
lar meselesinin tarafdar değilim. İngiltere bizden 
ne ister? Ticaret itibariyle o kadar alakası yok
tur. İthalatımızın ıkısmı mühimmi Fransa'dan Fran
sızların İtalyanların iktisadi ve malî mesail üzerinde 
boğuşmaları gösteriyorki, aslen iktisaden halen alâka
dar olan bu iki devlettir. İngiltere bunların üzerinde 
İsrar etti mi? Hayır. Bu kadar bir şey, İngiltere 
boğazlar mes'elesini istiyorlar. Hiç ben İngiltere'ye 
onun kabul edeceği bir şekli gösterir de mesaili arzi
yenin talikine imkân verir miyim? Mesail arziye bu
na merbut değil midir? İngiltere boğazlar mesele
sinde kendi arzusuna nail oldukdan sonra oynuya-
caktır, tabiafiyle. Binaeanleyh boğazlarda itilaf edil
miş ve bu yüzdendirki Karağaçı da gaip etmişizdir. 
Binaenaleyh bu bir hata. Mesela İngilizlerin boğaz
lar meselesini hal edelim dedikleri zaman, İsrar edip 
hayır, arazı meselesinin hepsi hal edilecek. Evet, 
evvela hepsi çorba gibi bir arada hal olunmaz, ayrı 
ayrı hal olunur. Fakat boğazlardan evvel gel ba
kalım Trakya meselesine, adalar meselesine gel ba

kalım karşımıza demek lâzım gelirdi. Sonra Irak'ın 
bugünkü şekli itibariyle zaten Irak diyorum, af bu
yurunuz, Musul'un evvelce de arz etmiştim ki, Lort 
Gürzon bir muhtıra ile Musul'un dörtte üçünü bize 
bırakmağı zaten söylediği halde, biz bunun bir sene 
zarfında veya bilmûzakere hal etmezsek cemiyeti 
akvama veririz. 

TAHSİN BEY (İzmir) — Bu noktayı lütfen İs
met Paşa Hazretlerine sorun. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler, bu
nun manası bu değildir. Benim bundan anlayabildi
ğim itilaf imkânı yoktur. Bu mesele Cemiyeti Ak-
evvela hepsi çorba gibi bir arada hal olunmaz, ayrı 
vama sual edilecektir. Başka manası yoktur. Cemiyeti 
Akvama da havale edilince bütün İngiliz murahhasla
rının ve müstemlekelerinin murahhasları orada rey 
sahibi olmak itibariyle, Musul temamen gitmiştir. 
Efendiler, o halde soruyorum Heyeti Murahhasa-
mıza ve İngilizlerin hiç olmazsa ben terk tarafdarı 
değilim, hiç olmazsa dörtte üçü alınsaydı bizim için 
ehven değil miydi. 

Sonra efendiler, mühim mesailden birisi olmak 
üzere de adalar meselesine geçiyorum ve burada mü
saadeleriyle, " Rauf Beyefendiye cevap vereceğim. Bi-
Myorsunuz ki Balkan Harbinden sonra boğaz met
halinde bulunan bir iki ada müstesna olmak üzere, 
diğer adalar Londra muahhedesi mucibince Türki
ye'ye terk edilmişti. Fakat Türkiye bunu kabul et
memiştir. Bugün adaların bilfiil Yunan işgali altın
da bulunmasını Rauf Bey efendi buyuruyorki, elle
rinden alamadıkdan sonra, adalar onlara geçmiştir. 
Soyuyorum ve anlatmak istiyorum ki Jüliyen For-
bet namında bir İngiliz muharriri vardır. İngiltere 
hükümetinin vermiş olduğu vesaikaya istinaden ta
rihi harb bahrisini zatı alileri de okumuştur. 

HÜSEYİN RAUF BEY İCRA VEKİLLERİ 
REİSİ (Devamla) — Hiç şüphe etme başdan aşağıya. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Çanakkale 
muharebesine ait mesailden bahsederken, vesaika is
tinaden diyor ki; İngiltere Çanakkale'ye karşı hare
kât yapmağa kıyam derken Limni adasında, Midilli 
adasında Mondros limanını üssül hareke yapmak is 
temiş, fakat bu adanın dors bir devlet olan Yunana 
tan'a ait olması dolayisile üssül hareke yapmak iste
miş, fakat bu adanın dost bir deflet olan Yunanis
tan'a ait olması dolayisiyle üssül hareke ittihaz etme
miş ve mütareke yapılacağını görmüş. Fakat ö sı 
rada Venizelos demiştir ki okuduğumu aynen soyu
yorum, Türkler kabul etmemiştir, muahedeye gö 
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re o şekilde ahden Yunanlılarındır, demiştir. Bian-
enaleyh bir düşman arazisi işbal eder gibi işgal eder
siniz demiştir. 

HÜSEYİN RAUF BEY İCRA VEKİLLERİ REİ
Sİ — (Sivas) — Müsaade buyurun bu noktayı ik-
malen bir cümle söylemek istiyorum. Yani bu defa 
Şükrü Beyin dediği gibi, yani mühim vekayi tari-
hiyeden bahis ediyorlar. Bu defa Şükrü Beyin de
diği gibidir. Fakat bir noktayı ikmal etmek mec
buriyetindeyim. Adalara Yunan filen hâkim idi, as
ker donanması ile Midilliyi İngiltere Hükümeti şek
len istimal edebilmek için bir şekli kanuni bulmak 
istedi ve o zaman Venizelos kendilerine katiyen müt
tefik iken bunu böyle ifade ederek İngilizler kulla
nabilir dedi. İngilizler kullandıktan sonra bu gün yi
ne Limni adasını Yunanlılara teslim etmiş bulunu
yor hakikat budur. Fakat siyası manavra değildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bendeniz bu
nun aksini söylemedim. Bendeniz diyorumki Venize 
loşun kendisi bize emsal göstermiştir. Venizelos ada
ların bize ait olduğunu söylemiştir. Sonra efendiler 
diğer misali göstereceğim. Efendiler eğer biz ada
ları istersek bize belki vermezlerdi. Almak için de 
kuvvetimiz yoktu. Fakat adaları daima istersek ken
di şeklinde bırakabilirdik. Bunun üzerinde oynayıp 
muvaffak olmak için seneler vardı. Tekrar Rauf 
Bey efendiye hatırlatmak isterim. Aleant adaları me
selesi.... Bilirsinizki bu adalar İskandinavya ahalisi 
ile meskûndur. Fakat ne yapahmki Finlandiya'nın 
muzafatındandır, yanındadır. Fakat aynı devletler bü
tün halkı İskandinavya'da İsveç'de olduğu halde 
bu adayı Finlandiya'nın bir cüzi, bir cüzi gayrı j 
müfariki olmak üzere Finlandiyalılara vermişlerdir. ı 
En ufak bir misali askeri söyleyeyim. Ben berriye er
kânı harbi değilim. Fakat söyleyeyim size efendiler, 
Yunanlıların ordumuz önünde kaçabildiği bir avuç as
ker, Sakızadası sayesinde kaçmıştır. Midilli adası sa
yesinde kaçmıştır. Efendiler, o adalarki bizim bahçe I 
duvarımız, harimimiz duvarıdır ve o adalar elimizde 
bulunmadıkça Anadolu'nun selâmeti hiç bir vakit 
müemmen değildir. (Çok doğru sesleri.) Efendiler, 
devletler o şekilde hareket etmişlerdirki lütfen bize 
Bozcaadayı, İmrozu veriyorlar. Fakat bunlara muh
tariyeti idareyi vermeyi unutmuyorlar. Tahkim ettir
memeği unutamıyorlar. Fakat beri tarafından bilâ 
kaydü şart adaları Sakızı, Midilliyi, îstanköy vesaire-
yi Yunanlılara bırakıyorlar. İyice hatırımda yoktur. 
Belki istihkâmat yaptırmıyorlar. Fakat tayyare han
garı filan hep yapacak. Anadolu'nun üstünde tayyare 
gezmeyecek efendiler. Onun manası nedir? Boğazı 

müdafaada kullanacağız vehemile o iki ufak adayı 
tahkimden men eden devletler Yunanistanın o iki 
ada üzerinde tayyare hangarı vesaire yaptırmanın 
manası nedir? Efendiler zamanı geldiği vakit Ana-
doluya atlayın demektir. Başka hiç bir manası yok
tur. Efendiler, hiç olmazsa bu adaları garbi Ana
dolu'da yapılan ve esas devletler tarafından kabul 
edilen tahdidata tabi teşkil edemez miydi? Efendiler 
Alanit adaları vesaire hal edilmiştir. Bunlar misal 
gösterilerek bu adaların her birisinin arasındaki me
safe pek cüzi olduğu halde, bunların buranın cüz'ü 
lâyenfeki olduğunu anlatamamışlar mıdır? Sonra 
efendiler, geliyorum İtalya adalajı meselesine, İtal
ya'da bulunan on iki ada meselesine. Bu on iki ada
da bilâ münakaşa İtalyanlara terk edilmiştir. Bilâ 
müzakere terk edilmiştir. İtalyanlara o kadar gafletle 
terk edilmiştirki; hatta Balkanlarla yaptığımız Lond
ra muahedesi mucibince bize bırakılan (Meyis) ada
sı bile bize bırakıldığı halde, bunlar bile bilmeyerek
ten, düşünmeyerekten gaflet ile terk edilmiştir. İş
te heyeti murahhasanın ne kadar kati bir şekilde işe 
sarıldığının alâmeti işte budur. Efendiler Meyisin mev
kiini düşününüz ve İtalyanların bizim Finike sahillerin
deki, Kaş sahilindeki vaziyeti düşününüz. Ondan son
ra efendiler bilmeyerek, orayı, Meyis adasını bilâ 
müzakere vermeyi düşününüz. Sonra bu heyeti ve
kile bu meseleyi müzakere etmek için yine bu heyeti 
murahhasayı göndermek istiyorlar. Arkadaşlarım bu 
adalar meselesini Uşi muahhedesi mucibince Trablus 
garp ve Bingaziyi de muharebe terk edildiği zaman 
bize bırakılacağını söylemişlerdir. Böyle kalmamış
tır. Sevr muahhedesi mucibince adalar İtalyanlara ve
rilmiştir. İtalyanlar Yunanlılar ile mukavele yapmış
lardır. Fakat bilahara Venizelos - Kostantin davasiy-
le bundan vaz geçmişler geri almışlar Uşi'yi yırtınış
lardır. Binaenaleyh Boğazlar üzerinde biıtakım eş
kâl tevali etmiş gitmiştir. Bu adalarda İtalyanların 
hakkı olmadığı, kendilerinin bidayeten vermek iste
dikleri kabul ve tasdikleriyle, ikincisi devletler ara
sında bir anlaşma neticesinde Yunanlılara vermek is
temeleriyle ve bil fiil mukavele yapmalariyle sabit
tir. Binaenaleyh İtalyanlar muahhede icabında bize 
vermeye mecbur oldukları bu adayı nasıl olur da 
bize vermezler? Kısa mesafede bulunan ve Anadolu^ -
nun divan mesabesinde bulunan ve Anadolu'nun mu
hafazası için elzem olan bu adaları nasıl veriyoruz? 
Efendiler, bundan sonra bizim büyük bir filo yap
mamıza imkân yoktur. Fakat bu memleket şu ka
dar sahile maliktir ve bu sahil elbette bir donanma
ya maliktir ve bu donanmada bizim ufak gemileri-

— 136 — 



İ : 5 5 . 3 . 1339 C : 4 

mizce incelir filo olacaktır, tahtelbahir vesaire... Efen
diler, bu adalar Yunanlılar elinde bulundukça katiyen 
imkân yoktur. Anadoluyu bahren müdafaa ve 
muhafaza edemezsiniz. Ben de bir talebe sıfatiyle 
söylüyorum. Bu adalar onlar elinde bulundukça tah
telbahirin de kıymeti yoktur. Tayyarelerin de kıy
meti yoktur. Adaların.bu kadar kıymeti vardır. Efen
diler nasıl bir zihni yetledirki; bu heyeti murahhasa 
hiç müzakere etmeden bu adaları İtalyanlara tahsis 
edivermiştir ve ne mukabilinde, hangi ivaz mukabi
linde efendiler soruyorum? 

HAFIZ AHMET BEY (Biga) — Semahatlerinden, 
semahatlerinden. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Antalya ve tz-
miri de yakında vermek için.... 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, çok 
ümit ederdimki; katiyen kabul etmem. Yani ada
ların ehemmiyeti üzerinde bu kadar israr ettikten son
ra verilmesine taraftar olamam. Fakat zahiren ol
sun bizim gözümüzün önüne maddi bir şekil getir
mek için deselerdi ki, evet efendiler biz bu adaları 
Rodos vesaireyi verdik, amma buna mukabil de şu
nu aldık. İtalyanlar şunu teslim ettiler. Tasdik etti
ler. Filan şekilde maddi hiç olmazsa şunu kabul et
tiler. Bu yok. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Kapitilasyonları 
kaldınyorlarya işte... 

ÂLİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, hu
kuki mahiyettedir. Fakat bizim resmi bir memuru
muz bidayette dermişti, İki Aströpolya ile Rodos İtal
yanlara verilince, diğerlerini bize terk edeceklerdir, 
demişti. Bir memuramuz, İtalyanlar ile temas edien 
bir memurumuz - zamanı gelince ism/inii söyLiyece-
ğim - dikkat buyurun, bir memurumuz dem/iştir ki; 
Rodos ve Astro - Polya'iki üssülbahîr yaparlar, bu iki 
adayı verince diğerlerini verecektir, demişlerdir. (Tek
rar et sesleri) Efendim, İtalyanlarla temas eden bir 
memurumuz demtiştirfci; Rodos ve Asıtropolya ada
larını İtalyanlara bırakacak olursanız, düğer adaları 
İtalyanlar bize bırakacaktır, demişlerdir. Bundan dahi 
istifade edilmemiştir. 

Efendiler gazete havadisleri mesaili mühimine 
hakkında karar vermek için kıaıt'i medarı istinat ola
maz. Bunu ben kabul ederim. Fakat mesaili mühjm-
meye dair verilen gazete havadisleri makamı aidi 
tarafından resmen tekzHb edilmezse, zammen tasdik 
edi&niş demektir. Bunun 'içindir fai istihbarat ve mat
buat dairden daima gazetelerde gördüğü mühim 
havadisleri doğru değil ise, yine matbuat vasıtasile 

tekzib ederler. Basılan şu matbuat hülasalarından bir 
kısmını okuyacağım, müsaadenizle. Rauf beyin müte
addit israr ve tekzibleriıne rağmen. (Gazetedeiki ha
beri okudu.) Bunu Ankara matbuat hulasası yazıyor 
ve altında da mütalası bu 'kadar ve basıldığı tadil
de dört marttır. 

HÜSEYİN RAUF 'BEY — (İcra Vekilleri Heye
ti Reisi) (Sivas) — Müsade buyurulursa bu noktayı 
tenviren bir şey arz edeyim. Şükrü Bey müsaade 
ederse, efendim, bunu Parisdenne muhabiri namüyle 
bir zait, mesailimizi eşkâl ile meşguldür. Riza Nur 
Beye de atfen bir şey çıkarmıştı. Onu tekraren tekzi
be rağmen, yine ortaya o işi atar ve 'işleri karıştırır. 
Bu gazete muhbirinin kimin namına çalıştığım endişe 
ile düşünmek lâzımdır. Bunu da şimdi işitiyorum. Fa
kat beş gündür huzurunuz da isticvap edilmekdeykn. 

HAFIZ HAMDİ BEY (Biga) — Rauf Paşa bu 
beyanatında bulunmak için bu salahiyeti nereden al
mıştır? Herkes kendi kendine siyaset mi taklip ede
cek? 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiiler, ara
zi meselesi ifcibarile kısa surette arz etmek istedliğim 
iki nokta daha vardır. O da Yemen mes'eksidir. Ye
men hakkında gerek bu projede, gerek mukabil pro
jede bir söz görmiyorum. Bu gün Yemen her hangi 
bir ecnebi tarafından tahtı işgalde değildir. Bilakis 
bizim namımıza icrayı hükümet eden bir vilayettir. 
Buradaki bir maddle mucibince şu muahedede zik
redilen hudut haricindeki araziyi tamamen terîc ede
cek olursak, bu Yemen'i tamamen terk etmiş olmu
yor muyuz? 

Efendiler, ek afiyetler mesailinden ecanibe ait 
olan mevattan kimse bahsetmedi. Bendenizin bura
da okuduğum mevat akalliyetlerin himayesine karşı 
yapılan mevad nazarı Mbare alınacak olursa, görü-
iüyorki efendiler memlekette, hükümdarı Cemtiyeti 
Akvam olan diğer bir hükümet teşekkül etmektedir. 
Geçen gün muhterem arkadaşım Hafız Mehmet 
Bey kapitülasyonlardan bahsederken, yalınız bunun 
bir tek maddeden ibaret olduğunu söyledi, adlî mesa-
iîde. Şimdi efendiler, bu gün biz kavanıin-knıizde mev
cut olan bir takım ahkâmı bilâ lüzum birer madde şek-
linde tesbit etmiş ve bütün cihana karşı taahhüt altına 
girmiş oluyoruz. Buna karşı diyebilirlerkli e., devlet
ler bu ekalliyetler mes'elesi inibarile musirdir. Binaen
aleyh bu şeklide muahede yapmazsak suh meselesii 
hal edilemezdi. Fakat efendiler, zan ediyorumki, bu 
gibi mesaıil ayn bir beyename şeklinde neşredilecek 
mesaildenıdÜr. Beyenname şeklinde neşretmek kâfidir. 
Bunu bu şekilde bir teahhüdü düvali şeklinde koymak 
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doğru değildir. Çünkü, devletlerin hayatı bir çok in-
kilabata maruzdur ve bir takım med ve cezri var
dır. Burada bu gün ehemmiyetsiz görülen mesail, 
yaran zaaf zamanımızda bizim başımıza belâ olur 
ve tarihi tekerrürden ibarettir. Bunu hepiniz bilir
siniz. Tarih tekerrürden ibarettir. Hepiniz bilirsi
niz k i r atıfet şeklinde verilmiş bazı müsaadat, son 
asırda, bizi olduğumuz yerde bağlar bir zincir esaret 
olmuştur. Şimdi bendeniz korkarını ki, şuraya konan 
ve ehemmiyetsiz görünen bu mevad ileride ecdat ve 
ahfadımız için yeni bir kapitülasyon teşkil edecek
tir. Hal ediyoruz: ve kabul edilmiştir, denilen ekalli
yetler meselesi de hal edilmemiştir ve doğru değil
dir. Eğer bunu hal etmek için bir şey isteniyorsa 
bir muahhade'i düveliye şeklinde beynelmilel bir 
muahhede şeklide ortoya koyup taahhüt altına 
girmekten ise, alelade bir beyanname ile halletmek 
daha yerinde olur. Tarihimiz de vardır. Meselâ Gül-
hane Hattı Hümayunu, vesaire gibi. Bunlar zaten her 
hükümetin teb'asma vereceği bir takım hukuktur. 
Bunu beyenname şeklinde: neşr etmek kâfidir. Bir 
takım kayıt altına almakta mana yoktur. 

RÎZA NUR BEY (Sinop) — Misaki millinin be
şinci maddesini okuyunuz. Beynelmilel muabhedat 
beyenname değil. Misaki Milli bunu kabul etmiştir 
vt- o nıuahhedeyi açınız, onunla karşılaştırınız. Bunu 
yaptınız m.ı rica ederim? Yapınız da ondan sonra 
söyleyiniz. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bütün milletler arasında
dır. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade bu-
yoruz efendim. Riza Nur Beye soruyorum. Bunu 
iki de bir söyliyorlar. Misaki Milliye riâyet yalnız 
Yunanistanla bir mukavele yapmakla rnı kabil? Sır
bistan'da bulunan müslümanîar için bu niçin yapıl
madı? 

RÎZE NUR BEY (Sinop) — Yunanistanla de
ğil efendim. AleMak söylenmiş- bir şeydir. Ne Yu
nanistan, ne Balkan ve nede sair devletler mevzuu 
bahis değildir. Yalınız Türkiyenin beynelmilel mev
cut muahhedat mucibince hukuku ekalliyeti kabul 
etmesi vardır. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler, mi-
cailci millinin bu noktası iki kısımdan mürekkeptir. 
Birisi bizim taahhüdümüz hakkındadır. Diğeri, di
ğer devletlerin taahhüdü hakkındadır. Riza Nur Be
yin buni' tam olarak buraya koyması için, diğerle
rinin taahhüdünü de buraya koydurması- lâzım gelıir-
dlj Onlar OÜU öreya koymazsa, bizim de bunu ka-

j bul etmeğe mecburiyetimiz yoktur. Misaki Milimiz 
yek taraflı değildir, zültarafeydir. Benim hukukuma 

j riayet etmek şartiledir ki, ben de onun hulkukuna 
j riayete mecbur olayım. 

RİZA NUR BEY (Sinop) — Müsaade buyurunuz 
I efendim. Bunu böyle uzun uzadiya söylemenin hiç 

bir faidesi yoktur. Birçok uzuyor ve halle iktiran 
etmiyor. Biz bunu Yapamamışızdır. Alli Şükrü Bey 

I Efendi akkalKyetler hukukunu (Gürültüler) Rica 
ederim dinleyiniz. Ali Şükrü Bey akaüiyctler huku
kunu deruhde etmelidir. Bir beyenname ile akall'i-
yetler hukukunu kabul ettirmelidirler ve mütekabi-

I lon kabul ettirsinler. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica edenim 
I efendiler, müsaade buyurunuz, cevab vereyim. Efen-
J dim, bendeniz söze başlarken demiş idimki; murah-
I hasların şahısları muhteremdir. Yapacağınız tenki-
I dat yaptıkları siyaset i ti bar iledir. Tenkidatta onlar 
I yapamadılar dersem, onların yapamadıklarını ben 
I vapsrım demek değildir. Bunu söze başlarken söy-
I ledim, zan edenim. Riza Nur Beyefendi burada yok-
I lardı. Fakat mademki Riza Nur Beyefendi böyle 
I buyurdular. Ben de diyorum ki; şu aczimle kabul 
I ederdim. Fakat mes'eleyi bu çıkmaza sevk etmezden 
I evvel (Bravo sesleri) alkışlar, mes'eîe Hükümet Reisi 
I tarafından ya harp ve ya fedakârlık şeklinde karşı-
I ma gelmeden bana gelmiş olsa idi, hal edeceğime ka-
I ni idim efendiler. 

RİZA NUR BEY (Sinop) — Terk etmek benim 
I elimde değil idi, ki hey'eti Celile bani intihab etti. 
I Siz intihap ettiniz (Haşa sesleri) (intihap etmedik 
I sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendiler; 
j maalesef bendenizin talihsizliğim, bu gün sesim yok-
I tur. Söyliyeceğim söz pek çoktur. Bunun on m'islidir. 
I Fakat seslim yoktur söyliyemıiyorum. Mütemadiyen 
i ''fs,,:l'in şunu söyliyevim, ki efendiler; vaziyet budur. 
I Hulasa ediyorum. Efendiler maalesef bir çıkmazın 
} içindeyiz. 

I RÎZE NUR BEY (Sinop) — Taahhüt yoktur. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Memleketin 

I hakiki menafimi düşünerek, hakiki ve selim bir ka-
I rar ittihaz etmeğe bu gün için imkânı maddi yok-
I tur efendiler. Çünki, efendiler; arz ettiğiim gibi, mü-
I kemmel fırsatlar ga'ib edilmiştir. Bu gün öyle bir va-
I ziyet karşısmdayızki ya harp, yahut fedakârlıkla 
t sulh karşısındayız. Fakat üç ay evvel öyle değildi 
I efendiler. Üç ay evvel çok başka idi, bu gün hükümet 
J bizden bu şekilde bir karar alamaz. Ya harp kararı 
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vermek ve yahut fedakârlığı kabul etmek şartile sulh 
yapalım. Hükümet böyle bizden bir karar alamaz. 
Hükümet vaktile işi bir çıkmaza doğru gittiğini gör
düğü vakit gelip bize bu işin içinden çıkamayız. Bu 
iş sarpa sarıyor, netice buna vasıl olacaktır deseydi 
o vakıiıt düşünürdük. Şu meclis Sakarya harbinde ol
duğu gibi, yarı yolda işe vaz'iyet ederek memleketi 
sahili selâmete çıkarırdı. Fakat efendiler bu günden 
ne fedakârlık mes'uliyetini üzerime alabilirim, ne 
de harb mes'uliyetini. Çünkü bu işi yapan ben deği
lim. îşi bu raddeye getirmekde ben amil değilim. 
Yapılacak mesele efendiler, bu günki vaziyet karşı
sında âzami bir menfaat temin etmek şartile - Aza
miden maksadım yani mümkin olabileni demek is
tiyorum - fedakârlık yapmamak mümkin değil. Fakat 
verilen mukabil proje ile ayakları bağlı olan ve gemi
ci tabirin.ce, başvermiş olan Hey'eti murahhasamız 
hariç olmak şartile, yeni bir hey'eti murahhasa ile, 
yani bunu kabul etmişiz görünmemek için yeniden 
bu işi asgari fedakârlıkla bitirmektir. (Alkışlar) 
Efendiler izah etmiş'imk'i, bu mukabil projeyi emri 
vaki yapan hey'eti murahhasa bizden üstüne daha 
fedakârlık koparacaktır. Binaenaleyh yapılan şey 
gayri caizdir. Başka türlü yapacak ve bunu bu feci 
derecede üzerine alacak başka kimse yoktur. Yani 
bazılarının zannettiği gibi korkmasınlar. Hükümet 
terki mevki etse bile, bu vaziyette onun yerine geçe 
cek kimse yoktur. Bu gün hey'eti murahhasa ve mu
rahhaslık mes'elesi değildir. Belki gidecekler bulunur. 
Kendilerine güvenip gidecekler vardır. Onun için 
bunlar çok acı ve feci vaziyettir. Fakat efendiler, bu 
vaziyete bizlerde sebep olduk. Kendimizin de sebep 
olduğumuzu söylersek biraz insaf edin kendimiz se
bep olduğumuzu söyliyeceğim. Mesela müzakeratı-
mız nöktai nazarından, mesalil noktad nazarından 
arz edeceğim. Hey'eti murahhasamız adli kapitü
lasyonları müzakere ederken hey'eti adliyemiz bir şey 
yapamıyor, istiklâl mahkemeleri gönd ererim diye 
bar bar bağırdı. Binaenaleyh hey'eti murahhasamızın 
karşısına gelen düveli müttefika murahhasları, görmi-
yor musun, senin mebusların diyorfci adliyemiz iş 
yapamaz, adliyemizin ihkakı haktan tevzii adalete 
kudreti yoktur. İstiklâl Mahkemesi gönderelim diyor
lar. Binaenaleyh' bunun karşısında adlî kapitülasyonla-
rı ilga edemeyiz demişlerdir. 

RİZA NUR BEY (Sinop) — Evet, o vakit zaif 
düşdüğü gibi, bu gün de hey'eti murahhasa zaif 
Jüsmüstür. (Celse hafidir sesleri). 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra ikinci-
s5 efendiler; bidayette hey'eti murahhasamız gerek 

| teati şeklinde ve gerek tâli komisyonlarda bu büze 
verilen kırmızı kitapda mevcut olmayan bir taıkım 
anlaşmalar, itilaflar yaptığı halde bunlardan sarfı 
nazar edilmiştir. Sebebi efendiler, bunun bir çok es-

j babı olabilir. Benim aklıma gelen nedir bilir misimiz? 
I Bizi bizden çok iyi bilen İngiliz'ler/ memlekette bir 

şey patlamak üzere olduğu hüssinıi verrnekltiğimiz ol-
I muştur. Efendiler bunu böyle bilin ki İngiltere öyle 
I mel'un bir millettirkıi, harbi umumide casusunu Al-
I man İmparatorunun sofrasına oturtmuştur. Bu kadar 
I mel'ul bir millettir. Efendiler, bizim haleti ruhıiye-

mıizi pek iyi bilen, ziyades'ile bilen insanlardır. Bu 
gün celseyi hafiye değil mli? Bunun hepsimi işiti,r 
hepsinden haberdar olur, Binaenaleyh bizim memle
ketin ruhunu, ananamaıtmı bizden çok iyi bilir. Efen-

{ diler yalnız Musul hakkında, Bağdat hakkında benim 
bildiğim 800 sahifalık, on cilt kadar ellerinde kitap 
vardır. Bizim elimizde bir cilt yoktur. Binaenaleyh 

j fu kurtulacak, şu kana boyanacak, bu post kurtulacak 
diye bağın rsak, daha bir şey olmadan İngilizler bun
larda bir şey patlıyaoaktır diye işi tehir ederler ve 
etmişlerdir. İngiltere işi daima talikan kazanmıştır. 
(Bravo sesleri, Alkışlar) Efendiler bu memleketin 
muhtacı hal ve İslah olduğuna bu günki hali perişanı
mız şahittir. Bunu görmeyen kimse yoktur. Fakat 

I efendiler, bütün dünya muvacehesinde şu postu ev-
j veîa kurtarmak lâzımdır. Bu işi yapmak ve bunu 

temizlemekden evvel kalkar, gönlü bir takım İslahat 
yapmak için şunu yapacağım, bunu yapacağını de-

I mek îngilterenin eline müthiş bir silah vermek de-
I mektir. Buna binaen hey'eti rrfnrahhasamız muvaffak 
I olamamıştır. Adcım rnuvaffakiyyotte biz de büyük 
I âmil olmuşuz (Bravo sesleri) 

M. DURAK BEY (Erzurum) — Anlıyorum ki 
I rüfekai kirama bir usanç gelmiştir. 
I Müsade buyurursanız yarın devam edeyim. 

HÜSEYİN RAUF BEY (İcra Vekilleri Heyeti 
I Reisi) (Sivas) — Paşa hazretleri celseyi kapamazdan 
I evvel maruzatım vardır. 

I REİS — Efendim malumu âliniz, mukayyet oJan-
I ların ismi 68, 69 kişidir. Malumu âlimiz herkes söz 
I söylemek arzu eder ve hakkıdır. Üç dört saat evvel 
I müzakerenin kifayetine dair bir takrir gelmiştir 
I (Gürültüler) (Nasıl 'kâfi sesleri) Müsaade buyuru-
I nuz bitireyim, elime alamıyorumkıi, mademki 70 ki-
I şi söz söyliyecektir. Onun için müsaade ederseniz ya 

arkadaşlarımız tekrar etmesinler, söylenm'iyen sözte-
I ni söylesinler, yahut bir iki arkadaşımız söylesin de 
I celseyi öyle tatil edelim. 
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HÜSEYİN RAUF BEY (lora VekSfei Heyeti I 
Reisi) (Sivas) — Celseyi kapamadan evvel mamza-
ü m va«hr. Arkadlaşter bu günde müzakere kâfi gö
rülmüyor, yine müzakere yarime talik ediliyor. Hü-
'kfimeüprriz, mükerrerin, besim ağzımdan hey'eti ali-
yenize arz ve ifade etmekte muztar kalmışımdırki ha-
disat ve zeman tevekkuf ve intizar etmiyor. Söyleye
ceğim ve anlatacağım. Arkadaşlar biz hükümetmiyiz? 
Biz Hükümetiniz vazife göremiyoruz. (Niçin görmü
yorsunuz, görünüz sesleri) Söyliyeceğim efendim, 
müsaade buyurunuz. Diyoruzki size efendiler, öyle | 
bir hadise olurki harbi intaç edebtfür. Biz ise sulh I 
mu yapalım harpım yap hm diye müzakere ediyoruz. • 
(Sulh olmadı sesleri) Kendi kendisine olsun. Hükü- ; 
met şeklinde Meclise bırakamayız. Onun için efendiler 
çok rica ediyorum. Eğer bu müzakereyi böyle netice
yi gayri muayyen olaraik, müsbet teklifler dermeyan 
buyurmıyaraik devam ettireceksek, hükümetiniz teh
likeye kanidir. Bu böyle olmaz. İsterseniz şimdi karar 
veriniz, bizi mes'uliyetten kurtarınız, Efendiler. Ne 
demek istediğinizi ben anlıyayım. Yahut çok rica 
©derim, tatil edin, yemek yiyelim, devam edelim. Ya
hut tatil edelim yarın sabah toplanalım söyliyeliim, 
söyhyeim hakkınızdır. Yne bu akşam tatil edelm, 
yarin toplanalım. Efendiler, ordulara kumanda eden 
bir Erkânı Harbiye Reisi var, bir hükümet var. 
Bunlar kararınızın ne olacağını anamalııki bir an 
evvel vazifesine hazırlanmalıdır. Bu nasıl olur? Altı 
gündür müzakere ediyoruz, aynı noktadayız. 

TUN AL T HİLMİ BEY (Bolu) — Sabaha kadar. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Evet saba
ha kadar devam edelim. Bitmezse yarin akşama ka
dar devam edelim. Fakat ara verilirse vakit geçirmek 
tehlike İlidir, vatana. Bunu söylüyorum. Biz şimdiki 
şeklimizi iki kelime ifade edelim . Heykel gibi ka-
ğat imza ediyoruz. Muamelatı hakikiyei harbiye 
elimizde değildir. Nasıl olur ve bunu nasıl tecviz 
edersiniz? Onun için tenevvür etmedi ise muhterem 
arkadaşlarımın hakkı kelâmını kullanması lazımsa 
devam edelim. Müzakereye fasıla vermiyelim, 24 
saat kâfi değildir. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Reis Paşa hazret
leri daha iki gün oldu müzakereye başlıyalı. Bu iki 
günde müzakeremin üç buçuk saatini zâtı âliniz 
işgal ediyorsunuz. Binaenaleyh, iki gün zarfında 
arkadaşlar ancak dört saat kadar söz söyledi. Bi
naenaleyh on gün devam etsin beş gün devam etsin 

TUNALI HİLMÎ BEY (Bolu) — Sabaha ka
dar devam edeceğiz. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamlia) — Efendi. 
ler, ben arkadaşlar söz söylemesin demliyorum. 
Masal söylemedlim. Vazifemin, mes'uMyet&min si
ze karşı ifasını emrettiği işi yaptım. Yani ben burada 
hikâyemi anlattım. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Arkadaşlar da hi
kâye anlatmadı. 

HÜSEYİN RAUF BEY (Devamla) — Ne zâ
tı âliniz anlatıyor, ne kimse. Ben devam edelim di
yorum. Söyleyiniz, altı saat mesai, milletin hayatı 
mevzuubahis olurken kâfi değildir.Yirmıi dört saat
te altı saat yaptım. Devam edelim. Yahut söylüyo
rum size, devam buyurmayacaksamz, böyle »imza 
vazifesıile meşgul oluyor. Hasıl olacak neticeden ya
lınız siz mes'ulsunuz. 

SAMİ BEY (İçel) — Paşam, sık sık bahis olu
nuyor. Bu Mecliste, tehlike nedir? 

REİS — Bana da söz bırakınız da mütalaamı 
söyl'iyeyim. Arkadaşlar slizin de hakkınız var, hey'-
etii vekitemin de hakkı var hey'eti vekile üzeninde 
mes'uliyet var, bizim üzerimizde de bir mes'ulliyet 
vardır. Bizim aramızdaki bize ait ollan mes'uliyet 
zamanın uzamasına aittir. Binaenaleyh bendeniz bir 
şey düşünüyorum yarın akşama kadar arkadaşlar 
her biri tahm'inen yirmişer dakika sözlerden mada 
esaslı söyliyecek olurlarsa, hepsi akşama kadar söy
lerler. eğer yarın akşama kadar bütün müzakereyi 
kabul ederseniz (olmaz sesleri) intaç edersiniz, re
yinize koyuyorum. 

NECATİ BEY (Lazistan) — Yarın saat onda 
başlı yal im. Akşama kadar devam edelim. 

REİS — Bir takrir var Okutuyorum. 
Riyaseti Celileye 

«Sattılar»dan maksadım M usulü mesaim' maliye 
ve İktisadiyeye taviz suretiyle talik ettiler demektir. 
Haşa tariz kastiyle değildir. Bu, hatırıma bile gel
memiştir. Başika türlü anlamaya mahal yoktur. Eğer 
para mukabil ne sattıklarına kani olsaydım, bunu 
o suretle değil başka suretle ve sarahati kâfiye ile 
ifade ederdıim. Bina berin Hamdullah Suphi beyin 
bana tevdi ettiği sözlerini geri almasını teklif ederim. 
Almadıkları halde söylediği sözleri aynen ve tema-
men kendilerine müteveccih addettiğimli arz eylerim. 

Ergani 
Emin 

REİS — Efendim Emin bey sözlerini tashih etti. 
Hamdullah Suphi beyde sözünü geri alır. 

ŞEVKET BEY (Saruhan) — Eğer o maksat yok
sa sözlerinde Hamdullah Suphi beyin sözlerime lü
zum yoktur. 
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REİS — Müsaade ediniz arz edeyim fetirîıam 
ederim. HükümetanSziın de MecM Âtontizân de bu 
qi bir an evvel tedvfin edecek... (Çürüttüler) Yorul
duğunuz anlaşılıyor. Varm saat onda içtima etmek 
üzene celseyi tatil ediyorum. 

Riyaseti Ceffifesye 
Misakî Millî haricinde müzakereye selâbüyetinniz 

olmadığından keyfiyetin milistin anayı umumiyesi-
ne arzani teklif ederim. 

İzmit 
Sırrı 

Riyaseti Celi leye 
Müzakerenin böyle günlerle uzamasına sebep 

müstagil gördüğüm bir noktayı ki içti hadımca he
yeti umumiyemizin efkârından mülhemdir, tavzih 
ediyorum. 

Diyorlar ki heyeti mürahhasaimız Lozama gSıttli. 
Üç ay mutam adi yen var kuvvetin sarf etmek sure
tiyle her türlü hudut fevkine çıikarcasına çalıştı. Bu 
mesaflerıine rağmen müttehit bir cephe hailinde arza 
endam eden heyeti düveliye tarafından tertip olun
muş bir proje beraıyi imza yedilerine verildi. Sevr'in 
bir nevî diğer ve hattâ ağrebi mahiyetinde görülmek
le bittabi kabul etmdyerek Ankara'ya hareket ettir. 
On gündür heyeti veklile, heyeti murahhasa beraber 
başbaşa vererek devam eden müzakeraıt neticesinde 
elbette kendilerince kabili kabul bir şekil bulun
muştur. Bu bulunan şekle dair ihzar olunan proje 
niçin Meclise verilnniyorda yalnız beyanatları ara
sında şu veya bu tarzdadır, deniliyor? Halbuki bu 
beyanat kimsenin zihninde tamamı ile kalmıyor ki 
imali flüûir kabil olabilsin. Binaenaleyh karanlıkta 
tabanca sakmak kabilnden rey vermek gibi hataya 
sabilk değil midir? işte bu 'kabil mehazire mahal kal
mamak ve her madde üzerine âza bihakkın imali 
fikir edebilmek üzere ihzar olunan mukabil proje
nin tabı ve tevzâıi teshil ve taksiri müzakerat emniye-
sd ile teklif eylerim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Reşat Bey ve rüfekasının vermiş oldukları takri

rin tayini esami ile reye vazını teklif ederim. 
6 Mart 1339 

Saruhan Manisa 
Mahmut Dr. Tevfik Rüştü 
Bursa Gaziaymtap 

Şeyh Servet Kılıç Ali 
Kozan Konya 

Mustafa Kâzım Hüsnü 

Kozan Cebelibereket 
Dr. Fikret ihsan 
istanbul Şarkikarahisar 
Adnan Memduh 
Maraş (Yeri ve imzası 
Aslan (Okunamadı ) 

Riyaseti Celileye 
6 Mart 1339 

Salim bir müzakereye girişmek için evvel beevel 
Lozan'da heyeti murahhasamız tarafından düveli müt-
tefikaya verilen 60 maddelik proje ile şimdi Heyeti 
Vekilece ihzar olunan projeleri tabı tevzii veyahut 
arkadaşlara yazdırılmasını, andan sonra müzakereye 
mübaşeretini teklif eylerim. 

Erzincan 
Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
6 Mart 1339 

Muahedei sulhiyenin 340 küsur aza ile müzakere 
edilerek ret veya kabulüne karar vermenin imkân
sızlığı tahakkuk etmekte olduğundan Heyeti Vekile-
nin itimat meselesi mevzuu bahsedilerek akdi sulh 
için itimadı haiz bir Heyeti Vekile intihap veyahut 
Heyeti hazıraya itimat buyrulmasmı teklif eylerim. 

Trabzon 
Hafız Mehmet 

Riyaseti Celileye 
6 Şubat 1339 

Günlerden beri mevzuu münakaşa ve müzakere 
olan mesele iyice tenevvür ve tavazzuh edebilmek 
için söz alan arkadaşların söz söyleyebilmesi ve söz 
söylemekte bulunan hutebanın da asıl maksat ve 
sadet dahilinde söz söylemesini teklif eylerim. 

Lâzistan 
Mehmet Necip 

Riyaseti Celileye 
«Sattılar» dan maksadım Musulu Mesaili Mali

ye ve Iktisadiyeye taviz suretiyle tavik ettiler demek 
idi. Haşa tariz kastı ile değil idi ve bu hatırıma bile 
gelmemişti. Başka türlü anlamaya mahal yoktur. 
Eğer para mukabilinde sattıklarına kani olsaydım bu
nu o suretle değil, başka suretle ve sarahati kâfiye 
ile ifade ederdim. Binaberin Hamdullah Suphi Be
yin bana tevcih ettiği sözlerini geri almasını teklif 
ederim. Almadıkları halde söylediği sözleri aynen ve 
tamamen kendilerine müteveccih addettiğimi arz ey
lerim. 

5 Mart 1339 
Ergani 

Mehmet Emin 
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Riyaseti Celileye 
5 Mart 1339 

Görülüyor ve açık olarak anlaşılıyor ki Heyeti 
Vekilemiz ve sulh mürahhasalarımız her ne pahası
na olursa olsun bir sulh akit müstaceliyetini badema 
iktiham edilecek fedakârlıklara tercih buyuruyorlar. 

Kabul etmek lâzımdır ki harp kabineleri, sulh 
kabinesi, harp meclisleri sulh meclisi olamazlar ve ol
mak ihtimali de yoktur. Vaziyeti haziranın taliki 
müzakerat noktasından 3 ay daha tahammülü imkâ-
niyesi olmasına nazaran bugünkü yorgun olan harp 
meclisinin hemen yeniden bir meclisin intihap em
rinin kabulü ile sulhun gelecek meclis tarafından tes
pitinin tahtı karara alınmasını teklif ve bu suretle 
misakî milliyenin taarruzdan masuniyetinin muafa-
zasını istitaf ederim. 

Erzurum 
Mehmet Salih 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin mevzu gayet mühim vekillerle mü-

vekilleri arasında 3 senelik cidalin, fedakârlığın mu
hasebesini mutazammındır. Hesap Büyük Millet Mec
lisi ile millet arasında vakî ve verilecek hesap millete 
verilecektir. Millet muttali olmaması anlaşılmaz bir 
keyfiyettir. Binaenaleyh açık celseye geçilmesini ve 
müzakeratın açık celsede icrası lüzumu teklif eyle
rim. 

5 Mart 1339 
Biüis 

Yusuf Ziya 
Riyaseti Celileye 

Sual ve cevap hakkında ki takrirler tevali ve te
kerrür ve tedahül etmektedir. Bu suretle asıl 
maksat zayi olmaktadır. Bir çok arkadaş söz almış
tır. Heyeti Vekile Riyaseti de kendi noktai nazarını 
dermeyan edecektir. Bu mükerrer sual ve cevaba ni
hayet verilerek Heyeti Vekileyi dinlemeden evvel 3 
günden beri söz alan arkadaşların mütealâsını dinle
meye karar verilmesini teklif eylerim. 

Lâsiztan 
Mehmet Necati 

Riyaseti Celileye 
Musul misakî milli dahilinde vatanın lâyetecezza 

bir cüz'ü olduğu halde bir sene zarfında müzakere-
tenhal olunamaz ise Cemiyeti Akvama tevdi edilerek 
orada verilecek karara ittiba gibi bir fikri Hariciye 
Vekâleti vazıhan söyledi. Cemiyeti Akvam İngiliz 
mahiyetinden gayri bir şey olmadığı kaziyesi mütte-
fikünaleyh olduğuna nazaran her halde aleyhimize 
berveçhi peşin hüküm vereceği pek, pek aşikârdır. 

Şu halde Musul'un şimdiden ziyaı bariz bir hakikat 
olduğu tabii ve bu takdirde vilâyatı sitte namını bir 
vakit taşıyan malûm 6 vilâyetin dahi vaziyeti müşev
veş bir hal iktisap edeceği de pek bedihidir. Bina
enaleyh buralarına hacet ve havalii Şarkiya itibariy
le haizi ehemmiyeti azime olan Musul'un her türlü 
tertibat ve tesvilâta merkez ittihazına imkân kalma
mak üzere İngiliz Kuvayı berriye ve bahriyesinden 
tahliyesi ile bir idarei muvakkatai mahalliye tesis ve 
her suretle harici nüfustan tecrit edildikten sonra 
bir sene zarfında arayı umumiyeye müracaat sureti 
ile halli gibi sulh kaziyei mühimmesinin teminine hâ
kim olacak bir çarei mutavassıta taharrisini teklif 
eylerim. 

Muş 
Ahmet Hamdi 

Riyaseti Celileye. 
6.2.1339 

Düveli mutelife tarafından heyeti murahhasamı-
za tevdi kılınan sulh projesi ve heyeti murahhasamız-
dan da bilmukabele berayı istikşaf tevdi kılınan 12 
maddelik *>roje tarafımızdan ariz ve amik tetkik edil
miş ise de, meselenin iç yüzüne ıttıla hasıl edileme
miştir. Yalnız bütün halkça bir umde ve bir akide 
haline gelen istiklâl ve isfcihlâsı vatan ile Misakî Mil
liyenin muhafazası gibi huturu esasiyenin temini hiç 
bir veçhile projelerden ve bu projeleri tefsir ve tevi
le mecbur kalan alâkadaranın mufassal beyanatından 
anlaşılamadığından ihtimali bait gözüken sulhun akti 
için hutut'i asliyei selâseden hiçbir suretle fedakâr
lık yapamıyaeağımızı ve maiksadü gayenin istihsali 
için bidayette olduğu gibi mütecellit ve mütesanit 
bir suretle mütevekkil en alâllâh teşmıir sakı sây ile 
bir ikinci «Sevr» imzasından içtinap edeceğimizin, 
tevdi kılınan sulh projesine cevap olarak bildirilme
sini teklif eylerim. 

Lâzistan Mebusu 
Mehmet Necati 

Riyaseti Celileye 
Mevzu müzakereye müteallik olarak gerek arka

daşlarımız tarafından verilen takririn ve gerek hü
kümetin teklif ve talebine taalluk eden bütün mesai
lin tayini esami ile reye vazmı teklif eyleriz. 

6 Mart 1339 
Bitlis Siverek 

Yusuf Ziya Sırrı 
Van Mardtin 

Hasan Sıddıık Emin 
Siverek Ergani 

Abdül Gani S im 
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Saruhan Mardin 
Ömer Lûtfi Mitat 

Muş Urfa 
Oanâ Pozan 

Mardin Biga 
îbrahim Hamdi 
Çorum Ergani 

(Okunamadı) Emin 
Erzincan Erzurum 
Hüseyin İsmail 

Sürt Mardin 
Hacı Nuri Derviş 

Bitlis Elâziz 
Hüseyin Hüsnü Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Musul'un ingilizler tarafından harben işgal edil

mediği ingilizlerin şimdiki işgali bir gasp mahiyetm-
de olduğuna göre Musul meselesinin intacı için ka
bul edilen bir sene müddet zarfında Musul'un kimin 
işgalinde bulunacağı mevzuu bahis olmuş ise ne ne
tice verdiğinin izah buyrulmasmı talep ediyorum. 

4 Mart 1339 
Sivas Mebusu 

Emir 

Riyaseti Celileye 
F. Beyin avdeti hakkındaki tebliği riyaset pena-

hinin tekidini teklif ederim. 
2 Mart 1339 

İBursa Mebusu 
Op. Emin 

Riyaseti CeMeye 
Daha ziyade rüfekayı kiramın tenevvürü için he

yeti murabhasadan sonra istiıhzaratı sulihiye komis
yonunda bulunan rüfekayı (kiramın malî ve adlî me-
saıil hakkında izahat, ita buyrulmalarmı arz ve tek
lif eyleriz. 

3 3.1339 
Antalya Kayseri 

Rasih Ahmet Hamdi 
'Mardin Saruhan 

Necip Reşat 
Mır; Edirne 

Hüseyin (Okunamadı) 
İzmit Si'irt 
Sim Kadri 

Şeref 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Hükümetçe verilen izahata nazaran henüz ne He
yeti Vekile ve ne de heyeti murahhasa vazifelerini 
ikmal etmemişlerdir. Binaenaleyh misakı millî daire
sinde memleketimize dstiklâli siyasî' ve adlî ve malî 
ve iktisadî temin etmek üzere kendi mesuliyetleri 
tahtında müzakeratı sulhiyeye dair mesailerinde de
vam etmeye mezun kılınmalarını teklif ederim. 

'27 Şubat 1339 
Burdur 

ismail Suphi Soysallıoğlu 

Riyaseti Celileye 
Meselenin ehemmiyeti gayri kabili inkârdır. He

yeti Vekilenin teklifi hakkında Meclisi Âliden sağ
lam bir noktai nazar izhar edilebilmek için Heyeti 
Vekilenin ve her şubeyi alâkadar eden mesailde mü
tehassıs mebus müşavirleri ayrı ayrı ve behemal 
izahat vermeleri ve Meclisçe verilecek veçhenin bu
nun üzerine ittihazını teklif eyleriz. 

Saruhan Gaziayıntap 
Reşat Ali Cenani 
Mardin Konya 
Necip Refik 

Saruhan Antalya 
(Okunamadı) Rasih 

Kayseri Karahisarısahip 
Ahmet Hamdi Ali 

Hakkâri Adana 
Mazhar Müfit (Okunamadı) 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celi leşine 

Sulh mesailine dair bir haftadan beri mütevaliyen 
cereyan eden harareti hafi müzakerat hülâsa edile
cek olursa yek nazarda ve zahir halde icra Vekilleri 
Heyeti iîe heyeti rnürahhasa:n;z;n günâ gün hatiiyat 
"ie malenıai efal ve harekâtı istikbâlimizin istihsalini 
ıslahı ınaşk^l bir dereceye indirmiş olduğuna kani 
olmayan içimizde bir fert kalmamıştır, zannediyo
rum. 

İşte Büyük Millet Meclisinin bu kanaati âliyei va-
tanperveranesidfr, ki bu hakiri pür taksiri iş bu tak
ririn takdimine vicdanen icbar etmiştir. 

Anın için Lozan konferansı aleyhine hutebayı fci-
ramuruzın irat ettikleri pek muhik mütalâatı âliyeyi 
ve hauiyatı vakıayı tafsile lüzum görmeyip ancak 
bütün cihanrn takdirini calip ve düşmanlarımızın öte
den beri perverde eyledikleri gayri meşru ve denaad-
kâr tamalarmı salip ahvali muhtasarart zikrettikten 
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sonra vaziyeti hazıramızdaki vahametin ref ve iza
lesi çaresini mücmelen ve her nevi amali şahsiyeden 
ntütecerriden bilâperva arz etmeyi hayatımdan aziz 
hir vazifei vataniye addederim. 

Efendiler, malumuâMnizdir ki, Gazi âli sânımız 
ve sebebi necatımız Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 
ve rüfekayı mesaisintin delâlet ve cesareti vatan per-
verâneîeri ile Ankara'da vuku bulan bu içtimaımız-
da işe başlamazdan evvel «hilâfet ve saltanatın istih-
Iâsundan ve vatanın istiklâlinden başka bir gaye ta
kip etkiyeceğimize yemin ettik ve hatta Gazii müşa
rünileyh Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Büyük 
'Millet Meclisinin hini küşadına irad buyurdukları 
nutku iftitahi, ki hülâsası znkrolunan temennimizden 
İbarettir. Olveçhile bütün milletin bir kitlei ahenin mi
sali ittifak ve ittihad ile ve hakiki bir azim ve iman
la başladığımız iş bu cihadı dini ve millimizde taka
ti beşeriyenin fevkinde denecek mertebede fedakâr
lıklar ve günâ gün kahramanlıklarla biinayetullah 
muzafferiyeti kâmile kazandıksa da; vaesefaki, iş bu 
muzafferiyeti fevkalâdemizin semeratı meşruasmı is
tihsal etmeksizin hasbel beşeriye ihtirasatı şahsiyeye 
kapılarak Büyük Millet Meclisi meyanında hiç yok
tan fitne engiz aleni bir ihtilâf icat ve bu suretle Bü
yük 'Millet Meclisinde ve dolayısiyle bütün millet 
arasında dedikodu yer bularak anifülarz ittifak ve it
tihazımızın halelpezir olduğunu evvelâ 1 Teşrinisani 
1338 tarihli hilâfet ve saltanat hakkındaki kararımız
la ve badehu matbuat ve resmî nutuklarımızla düş
manlarımıza ilân edişimiz muzaf e niyetten maksut olan 
istiklâlimizin husulüne mümaneat için bir setti ahe-
nin teşkil ettiğine inanmak ve 'bu manâyı izale için te-
daibiri sâibe ittihaz eylemek mecburiyetindeyiz. 

Şayet bu hakikat inkâr edilerek bu dahilî bir mua
meledir, bunun harice suitesiri yoktur gibi avamfiri-
bane ihtirasat ve ifıalâtfcan feragat etmez isek bu zih
niyeti cedide ile bin teşkilâtı esasiye kanunu yapsak 
yalnız istanbul, Trakya, İskenderun, Musul değil; 
nıeuzübiUâh (bütün Türkiye'mizin elden çıktığını ve 
hâkimiyeti milliyemizin yerinde yeller estiğini yaki-
nen göreceğimizden emin olunuz. 

'Efendiler; geldiğimiz günden beri bilittifak Gazii 
şehir Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin halife ma
kamına ikat ve bunu teyiden teşkilâtı esasiye kanu
numuzu da tanzim ve mevkii meriyete vaz eyleyerek 
harfiyen tatbikine sarfı mesai eylerken, badessulh 
düşünülmesi lâzım gelen hilâfet ve saltanat mesele
sini mal bulmuş mağribi gribi ortaya atmak ve uğurda 
matbuan ve nesmî nutuklarla kanlar püskünnek doğ
ru mudur? 

Efendiler; Teşkilâtı Esasiye Kamunumuzdafci esa-
sat yeni icat olunmuş bir şey olmayıp 1300 seneden 
beri bu milleti muazzamai islâmiyenin haiz olduğu 
hukuku şeriyeleri cümlesindendir. Hatta bu esasat kâf-
fei mileli mrütemeddine de bir çok ihtilâllerden ve 
milyonlarca insan kanları döküldükten sonra ahkâ
mı sedyemizden istim'bat ederek sahih ve salim ve 
ahkâmı şeriyeye mütekarip 'hükümetler teşkiline mu
vaffak olabilmişlerdir ki 'bu esasatı kabul etmiyen hiç 
bir mUlet bu asrı medeniyette zinhar sabit »bir hükümet 
teşkiline ve bakasını temine başka çare bulamaz. Bu 
esasat milletin hâkimiyeti ve efrada verilecek 'bilumum 
vazaifi resmiyettin tespiti ile adaletin temininden iba
rettir. 

Efendiler; millet bilâkayıt ve şart hâkimdir. Buna 
şüphe edilemez. Fakat milletin bu hâkimiyetini 'biz
zat ve bilfiil tecelli ettirmesi muhal olup ancak teşki
lâtı esasiye kanunumuzun ikinci maddesinden 9 ncu 
maddesine kadar olan icmali ruhi ahkâmınca mükem
mel ve âdil bir hükümet manzumesinin sâhai arayı 
husul olması ve bilâ kayıt ve şart hâkimiyeti milli-
yenin âdilâne bir suretle tecelli ettirilmesi zaruridir. 
Bu esasatı meşruaya Büyük Millet Meclisi içerisinde 
ve hariçte muhalefet edecek bir Müslüman mutasav
ver değildir. Şu kadar ki yukarıdan beri tasvir ettiği 
ihtilâfa Türkiye doğu esasatına değil, sırf şekli hü
kümete ait bir keyfiti bahiredir ki bu ihtilâf at bir 
kolime ile ihtisar olunabilir. O da; «Reisi Hükümet 
Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri mi, yoksa Ha
life; Abdûl Mecit Hazretleri midir?» Biz bu hakikati 
ihtilâfı her ne kadar irtica namı tahtında vesilei teh
dit etsek ve bu uğurda Fransa İhtilâli kebirinden 
azim kanlar akıtsak yine takdiri hüdâ ne ise yerini 
bulacak ve nihayet millet hâkimiyetini isibat edecek
tir. 

Hülâsai kelâm muzafferiyeti kâmilemizin seme-
ratını liktitafa mani olan esbabın 'birincisi ve en mü-
himmini bu ihtilâftan ve ikincisi ise hükümetimizin 
ve intihap gerdeler olan .murahhaslarımızın umuru 
siyasiyede Avrupa diplomatlarına karşı ruhen ve ir-
fanen derkâr olan zauflarından ibarettir. 

Gelelim esas maksadımız olan sulhun esbabı hu
sulüne : 

Madde 1. — İhtilâfı maruzun halli için teşkilâtı 
esasiye kanunumuzla kanunu esasimiz mezeedülerek 
hâkimiyeti milLiye noktai nazarından her iki kanu
nun acilen tadili için erbabı ihtisastan 20 kişüik bir 
encümeni mahsus teşkili ile mükemmel ve müceddet 
ve müebbet bir kanunu esasi vövude getüfilmesi ve 
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Encümenin her dçtimaımda 'kabul olunacak tadilât ve 
münaıkaşatın peyder pey matbuatla dahil ve hariçte 
ilânı. 

Madde 2. — Mezkûr kanunu esasimizin ikmaline 
kadar harp muzafferiyetimizde ki ittihat terakki gibi 
C'nltibabat ve sair «nenafdi vatanıiyede fırkacılığın, 
grupçuluğun refi dle ilk senei dçftıimaiyemiz misiHû 
Miıttihad sarfı mesai olunması. 

Madde 3. — Misakı millî haricinde hiç bir sulh
ta kabul etmeyeceğimiz defaat ile hükümet ihtar olun
muş ve Lozan konferansından berayi istimzaç avdıet 
eden murahhaslarımızdan Hasan Beye de o yolda 
talimat verilmiş olduğu halde amali milliye hilâfın
da ve daima baka ve mevcudiyetimizi tehdit eder bir 
tarzda murahhaslarımızın Lozan (konferansı meşu
mu anukarreratına temayülleri ve hükümeti hazıra-
mızm anlara muafakaltı meşhühudumuz olduğundan, 
Heyeti Veklilenin hemen dskati 'ile müttehit bir heyeti 
dcrai yenin bilâ dfatei vakit ikamesi ve Lozan konfe
ransının ıkatiyen gayri kabul olan muahedenamesdne 
mukabil ve arzusuna muvafık teklifatı cevabiyede 
bulunmak üzere meseleyi sulhiyenin işbu heyeti ce-
dideye tevdii buyrulması bir emri zaruridir. 

Binaenaleyh 3 maddeden ibaret olan işbu teklifi
min reye vazuu arz ve isltirham ederim. 

6 Mart 1339 
Karahisarışarki Mebusu 

Mustafa 
Düveli thfiilâfiye Notası Sureti 

İzmir'de Tünkiye Büyük Millet Meclisi Rıetisi ve 
Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Ankara Hariciye Vekâletine 
Bugün vakti zevalde Fransa Devleti fahimesi fev-

fcalâdei Komiseri General Pelle tarafından bendenize 
tevdii edilen nota berveçhiatd maruzdur. Vusulünün 
tfş'armı istirham ederim ferman. 24.9.1338 

Hamit 
Üç mütltefik hükümeti selâhiyeti tammeyd haiz 

bir mümessili Venedik'te" veya sair bir mahalde vu-
kubulacak 'bir deltama 'bilâ teehhür göndermeye muva
fakat edip etmeyeceğini kendilerine iş'ar edilmesini 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinden rica ederler. Bu 
içtimaa Türkiye mümessilleriyle beraber Büyük Bri
tanya, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Sırp - Hır
vat - Sloven devleti ve Yunanistan'ın murahhasları 
dafad med'uıv bulunacaklardır. Bu içtima alâkadar hü
kümetler tarafından tertibatı lâzüme alınır alınmaz 
vukubulacafctır. İçtimain gayesi Türkiye ile Yunanis-
itan ve düveli rmittefika arasında katî sulh müahede-
«ini müzakere ve akut etmek olacaktır. 

Üç müttefik devlet, Türkiye'nin Meriç ve Edürne' 
ye kadar Türkiye'yi tekrar tesahup arzusunu hüsnü 
nazarla telâkki eylediklerini beyan etmek için bu fır
satı vesile ittihaz ederler. Müzakeraıtı sulhiye esnasın
da Ankara Hükümeti düveli müttefıkanın muvakka
ten bitaraflığını ilân ettikleri mıntakaya, ordusunu 
göndermemesi şartiyle, üç devlet konferansıda tnez-
kûh hudutların Türkiye'ye verilmesini maal memnu-
niye müdafaa edeceklerdir. Esasen şurası mukarrer
dir, ki; muahedede Türkiye ve komşularının mena-
fiinin vikâyesd, sulhun muhafazası için bilâhare tayin 
edilecek 'bazı menatıkın gayrî askerî bir hale vazt 
Türk hâkimiyetinin muntazam ve muslihane bir su-
rcıtte yenliden tesisinin istihsali ve nihayet cemiyeti 
aikJvamın altında Çanakkale, Mıarmara Denizi ve Bo
ğaziçi'nin serbestisıini ve ırk ve din ekalliyetlerimin vi
kaye (himaye) sini temin için muahedede bilâütt&fak 
tedabir 'ittihaz edilecektir. Zaten üç devlet Türkiye'nin 
cemliyeti akvama duhulünü memnuniyetle müdafaa 
edeceklerdir. Muahede mevkii icraya vaz olunur olun
maz İstanbul'daki mütefik kıtaatın geri çekileceği 
hakkında geçen martta verilmiş olan teminatı tekrar
da üç devlet müttefiktir. Üç hükümeti müttefika kon
feransın küşadından evvel Türk ve Yunan memurini 
askeriyesiyle biBitilâf müttefik hükümetler generalle
ri tarafından tesbit edilecek olan bir hat üzerine Yu-
•nan kuvvetlerinin çekilmesini temin etmek üzere nü
fuzlarını istimal edeceklerdir. Bu müdahale mukabi
linde Ankara Hükümeti ne konferanstan evvel ve 
ne de konferans esnasında muvakkaten 'bitaraf ilân 
olunan mıntakalar dahiFine kıtaatı askeriye gönderme
meyi ve ne boğazları ve ne de Marmara denizini geç-
rrtemeyi taahhüt edecektir. Yukarıda mevzuubahis 
olan, hattı tayin ve tesbit için Mustafa Kemal Paşa ile 
müttefik generaller arasında Mudanya veya İzmit'de 
derhal bir liçtüma vuku bulabilir. Müttefik hükümetler 
davetlerinin semi itibara alınacağına ve bütün insani
yeti mütemaddıinenin arzukeş bulunduğu bir sulhun 
tesisi için, müttefiklerle olduğu gibi, Türkiye ile de 
teşriki mesai edebileceklerine kanidirler. 

Paris : 23 Eylül 1933 
Skorca Gürzonofkedlesıtun Puankare 

Sualler 
İsmet Paşa Hazretlerinden : 
Sulh projesinde İstanbul'un derhal tahliyesi hak

kında ne bizim tarafımızdan ve ne de mukabil taraf
tan hiç bir kayıt yoktur. İstanbul ne vakit, ne şartla 
ve ne suretle tahliye edilecektir. 

İzmir 
Tahsin 
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Riyaseti Celileye 
Evvelki gün Hariciye Vekili Paşa Hazretlerinden 

Anadolu'ya mücavir adalar haik'kmda sorduğu suale 
henüz bir cevap vermediler. Rerveçhi sualimi tekrar 
ediyorum. 

1. Limni, Midilli, Sakız, Sisam gibi doğrudan 
dloğruya Türkiye asayişini ihlâle müsait bir vaziyeti 
coğrafiyede bulunan adaların Yunanlılara terkine Lo
zan'da rıza göstermişler midir? Göstermişler ise va
tanımızın Yunan eşkiyasından vikayesini teminen 
Lozan'da ne gibi teminat alabilmişlerdir? 

2. Boğaz methalinde Bozcaada, İmroz adaların
da emniyetilmüz için asker ve jandarma bulundurabi
lecek miyiz? Aksi takdirde selâmeti vatan için ne gibi 
tedbirler ittihazı mutasavverdir? 

Şu iki sualime şimdi Mecliste cevap ita eyleme-
lertini rica ederim. 

Biga Mebusu 
Mehmet 

Cemal Paşa (İsparta) sual ediyor : 
«. Fransa itilâfname ahkâmına riayet etmemiş, 
2. Fransa Hükümeti Meclisleri itilâfnameyi tas

nif etmemiş, 
3. Gürzon meselenin mevzubahis olmasını tek

lif etmiş iken niçin cenup hududu mevzubahis olma
mıştır. 

Refik Bey (Konya) dan : 
Paşa Hazretleri; eğer isabet ediyorsam gerek ta

rafı âl iyelerinden ve gerek heyeti mürahhasamızdan 
diğer zevat taraflarından şimdiye kadar vaki izahat 
neticesi son teklifte İsrar manasım göstermektedir. 

î. •Karaağaç'vn terki, Gelibolu'da mezar tanın
ması, Musul'un ve mesai iktisadiyenin bilâhire muay
yen. bir müddet zarfında halledilmek üzere •muahere-
den ihraç svveliki teklif tekrar edilse başkaca bir 
teklif karasında birakılrnıyarak muhasımlarmuz sul
hu kabui edecekler mli? 

2. Lozan'dan ayrılırken yapılan teklif, bilâhire 
anlaşıldığı veçhile muhasımlarımızca kabul edilme
mişken yeni tarafımızdan ayni noktai nazarda sebat 
edilmesine sebebi hakiki nedir? 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekilenin mukabil teklifatında (Bir sene

ye tâliK C-ailCİl̂ J 
1. Musul için bir sene zarfında halledilmezse ce

miyeti akvama tevdie sarihen bir teahhüt var mıdır? 
Ve Musul Türkiyelin vahdeti meselesi olarak muha-
sımlara gösterilmiş mkEr? 

2. Heyeti Vekile bu telâkkide olduğunu ispat için 
sulh olsa bile bu maksadını istihsal edinceye kadar 
harbi millet için hali tabiidir diye ilân edebilir mi?' 

5 Mart 1339 
Muş Mebusu 

îlyas Sami 

Sual : 
1. Şark hudutlarımızda alâkadaranla yaptığımız 

muaheyedatın mevzuu bahs edilerek alel usul düveli 
itilâf i yede tastık ve teyit ettirilmesi lâzimeden iken 
mevzuu bahs edilmemesi ve tastik ettirilmesine te
vessül olunmaması esbabı nedir? Ve bahs edilmeme
sinden faide mi, mazarrat mı mutasavverdir? 

2. Heyeti Vekile bu telâkkide olduğunu ispat için 
şayanı nazar ve bu cihet konferansa gidilirken ihsas 
edilmiş iken mevzuu bahs edilmemesi, tashihine te
vessül olunmaması esbap ve hikmeti neden ibarettir.. 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Sual : 
İstanbul Hıristiyanlarının mübadeleden istisnası 

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

Çorum 
Dursun 

Sual : 
Musul vilâyetinin bir sene zarfında İngiltere ile 

aramızda müzakere edilmesi ve hal edilemediği tak
dirde cemiyetli akvama havale edilmesi hususunda 
Heyeti Vekile tarafından zatı âlilerine salâhiyet veril
miş mi idi? 

Siirt 
Mehmet Kadri 

Riyaseti Celileye 

Musul meselesi bir sene zarfında menafii tmilliye-
mize muvafık bir tarzda halledilemezse ne olacaktır? 
Yani, İngilizlerle muharebe mi edilecektir? Yoksa 
Musul'dan bütün bütün vaz mı geçilecektir? 

Lütfen izahı. 
4 Mart 1339 

Erzincan Mebusu 
Hüseyin 
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Sual : 
Lozan'a teşrifiniz anlarında Meclisi Âliden veri

len veçheler ile Heyeti VekStenin verddği talimaıt ara

sında tezzat teşkil edecek nokta var mıdır, var ise han-
gilerddıir? Sual eylerim. 

Maraş 
Hastff 

»&« 
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