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ÖNSÖZ 

Gerçefc ardaırayta olmasa da,tarihimizde tffc parlamentonun ortaya 
çıkışı 1876'dakİ Kanuni Esasi'ye dayanıyor. 

Ancak, tarihsel açıdan, Osmanlı İmparatorluğu, içindeki halk kesimle
rinin mutlak otorite karşısında, hak ve özgürlüklerle ilgili "konuşma"ya 
başlamalarını 18001ü yuların başlarına kadar çekmek mümkündür. 

Uzun yıllar sûren bu geçiş döneminde, ulusça pek çok olaylar, geîtş-
meler yaşadık. imparatorluğun çöküş döneminin getirdiği her türlü sıkıntı 
ve imkansızlıklar içinde bocalarken, dışta da büyük savaşlardan geçtik. 
Birinci Dünya Savaşı yenilgisinin acısı ve yıkıntılarım saramadan, bu de
fa da, ülke ve ulus varhğunızı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik sal
dırılara uğradık, 

185 yû önce Sened-i ittifakla başlayan, Tanzimat ve İslahat Ferman-
lartyla devam eden, 1 inci ve 2 inci Meşrutiyetlerle olgunlaşan siyasal bi
linçlenme, Türk ulusunun varhğım hedef alan son büyük saldın karşısın
da, artık "sözün millete ait olduğu" müli parlamentonun kurulmasıyla üst 
noktasına ulaşa. 

Büyük Atatürk'ün dediği gibi, 1920'nin parlamentosu ve daha sonra
ki gelişim sürecinde, demokrasinin çağdaş gerekleriyle tam ve gerçek ni
teliğini kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, "Türk Milletinin asırlar sü
ren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun 
canlı bir timsali" olarak, toplumsal yaşamımızın en temel ve vazgeçilmez 
kurumu oldu. 

Bilgi, kültür, deneyim birikimi sonucunda, Türk milletinin irade ve n-
za birliğine dayalı olarak kurulan mUS: parlamentomuz, bugün 74 üncü 
yaşına giriyor. 

Hürüz, bağımsızız ve demokratız. Bu onurlu yaşamı bizlere armağan 
eden, başta ilk Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tümpar-
lamenterlerimize minnet ve şükran borçluyuz. 

Bu tarihsel süreç içinde, parlamentolarımızın fcurulus, işleyiş ve et
kinliklerini, üyelerin genel ve kişisel durum ve yaşamlarım, bütünlük İçin
de aynntılanyla inceleyen bir çalışmanın yapılması. Parlamento olarak 
yerine getirmemiz gereken önemli bir görevdi 

Bugünkü kuşaklara olduğu kadar, gelecek nesillere de ışık tutucu 
belgesel kaynak oluşturucağuıa inandığım bu değerli ve kapsamlı çalış-
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mayı başlatan, 18 İnci DönemJBMM Başkanı Sayuı Kaya Erdem'e teşek
kür etmeyi görev sayıyorum, 

Böylesine ağır ve sorumluluk gereken bir hizmeti gerçekleştirmeye ça
lışan değerli araştırmacı ve yazarlar Sayın Fahri Çöker ve Sayuı Kazım 
Öztürk ile eserin bilimsel danışmanlığım yapan Prof. Dr. Sayın Ahmet 
Mumcu ve arastama grubunda yer alan tüm görevlileri kutluyorum, teşek-
kür ediyorum. 

Osmanh Devleü'rdn meşrutiyete geçiş, sürecinden başlayarak, Türk 
Parlamento Tarihini ayn dönemler halinde, değişik yönleriyle ve ayrıntılı 
bir biçimde anlatanım amaçlayan bu dizi eserin yararlı olmasını diliyo
rum. 

Hüsamettin CİNDORUK 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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yınlarda yer atmış, öncelikle 2,3,4 ve 5 sayth Kavanin Mecmualarında yayımlanmıştır. 
Devletin Kurumlaşmasında. Büyük Türk İnkılabının oluşumunda vazgeçilmez değişik 
etkilere sahip olanlar "T/taama Etktnllğt" bölümüne alınmıştır. 
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SUNUŞ 
• Türkparlamentosu, kurulu devletin parlamentosu değil devlet ku

ran bir parlamentodur. Türk Parlamento Tarİhtnt araştırmak deyimi ve 
eylemi- Türk demokrasi tarihini yazmanın bir başka anlatımıdır. Diğer 
yandan cumhuriyetin tarihi parlamento tarihi ite bütünleşir. Bu niteli
ği ile parlamento tarihi aynızamanda cumhuriyet tarihi olup, bu çalış
ma en azından yakınçağ tarihimize ışık tutacaktır. 

Parlamento tarihimizle tlgtti bu ve bunun gibi çalışmalar, TBMM'yt 
yakından tanıtacak, demokratikleşmeyi hızlandıracak, parlamento ge-
leneklertrdn kökleşmesini ve kw-umlaşmayı sağlayacaktır. Dahaönem-
Üst ideal parlamenter, Örnek mtüetvektü olmanın yoluna ışık tutacaktır. 

1876'da başlayıp günümüze dek toplumun sosyal ve siyasal gelişi
minin odağı ve aynası olan parlamentomuzun tarihini araştırmak ve 
yazmakla çocuklarımızın bilimsel ölçüler içerisinde yansız bilgilenme
leri sağlanacaktır. '"• 

MUOî. ünde buyruğunun biçimlendiği, ülke sorunlarının çözüme ulaş
tığı parlamentoyu, somut ve bilimsel doğrular içinde bunu oyuna yan
sıtarak demokrasi kültürünün gelişmesine hizmet edecektir. 

- Genelde; hemen sonuçlanacak, kısa sürede ürün verecek, göze hi
tap eden işleri yeğleyen, yazmaktan çok konuşmayı seven bir toplum 
yapısına sahibiz. Parlamento tarihi araştırmaları ise, uzun zaman, sü
rekli, sabırlı ve olabildiğince dikkatli çalışma ve yazmayı gerektirir. îşln 
bu niteliğine ters düşen davranışları göğüslemede dirençli, kararlı ol
mak gerekir. 

Onurlu olduğu kadar dünyada örneği az, güç bir çalışmayı gerekti
ren bu görevi alınca, önce yapılacak İşin çerçevesini çizmekte, sonra 
olayların bu çerçeve içinde yerli yerine konmasını sağlamada epey du-
raksamayd uğradık. Çatışmalar ilerleyip biçim kazandıkça duraksama, 
başarı ptrıltılan ile coşkuya dönüştü. 

Yazım heyetinin ayrı ayrı geride kalan hizmet ve birikimleri, karşı
lıklı büyük bir özveriyle birbirine yaklaşmalarını gerektirdi. Milli ve dün
ya tarihinde örneği olmayan bu çatışmanın çerçevesini çizmek ve kap
samı üzerinde anlaşma sağlamak, çalışmaların başlangıcını oluşturdu. 

Sonuçta bilimsel işbirliği içinde kalmak koşulu ile parlamento dö
nemlerini bölüştürüp her yazarın kendine düşen dönemi incelemesi yön
temini benimsedik. 
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Bu çalışma ile sosyal kültürel ve ekonomlkfaaliyetlerin devre dev-
re topluca değerlendirilmesi amaçlandı. 

- Sosyal yapıyı tarihte benzerine rastlanmayan biçimde değiştirip 
toplumu yeni çağdaş değerlerle donatarak imparatorluktan cumhurt? 
yete geçişte meydana gelen olayların parlamentoya yansımasına. Mec
lisin oluşumu ve gelişimini, anayasa ve içtüzük hareketlerini, parlamen
tonun yasama ve denetim etkinliklerini, parlamentoya şahsiyet veren 
Üyeleri, ailesi içinde onların eğitimlerini, hizmetlerini, yaratıcı gücünü 
belirleyerek tanıtmayı amaçlayan btr çalışma yöntemi benimsendi. 

• İmparatorluk, yapısının gereği İslâm ve Osmanlı tarihine ağırlık 
vermiş, millf tarihi gözardı etmişti. Türk tarihinin kaynaklarına yöne
liş, yüzyılların ihmalini giderici ulusal tarihin yazılması, cumhuriyet
le başladı. 

Devletin temellerini oluşturan, toplumun bilinçlenmesini şekillen-
diren siyasal ve sosyal yapımızı besleyen kaynakların gereğince bulun
mayışı, toynaklara yöneliş, köke inme çabaları ile yakınçağ tarihimizi 
gereğince inceleme fırsatını azalttı. 

Başta siyasetçinin yolunu ışıklandıracak gelişim ve olayların çoğu
nu bilimsel yapıtlardan çok değişik amaçlarla hazırlanan yanlı görüş
lerin ürünü noksan ve hatalı yayınlardan İzlemek ve öğrenmek duru
mu ile karşılaşıldı. 

- Dünyada olduğu gibi toplumumuzda da parlamento; baskıya, ki
şisel ve keyfi yönetime karşı dtrenmentn ürünüdür. Yürütme (İcra) ile 
yasamanın yetki kavgası parlamento tarihinin özünü oluşturdu. 

Değişiklikleri bir yana imparatorluk döneminde bir, cumhuriyette 
Üç kez anayasa düzenlemesine gidildi. Ancak yetki paylaşımının gere
ken şeffaflığı kazandığım söylemekte halâ zorlanıyoruz. Bu sonuç ku
rum ve kuram eksiğinden çok kişisel anlayış ve davranışlarla birlikte 
teknolojik gelişimden etkilendi. Parlamentolar, giderek karar organı ol
maktan çok denetim görevi yapma durumuna itilmekte, bu gidişe kar
şı durmak, çabuk karar verme mekanizmalarının geliştirilmesine bağ
lı gibi görünmektedir. 

- Politika sanatı deneyimden güç alır. 
Kolay oe sayılan çok gtbl görülen siyasetçinin gerçekte sayıları az

dır ve yetişmeleri kolay değildir. Nice politikacı bilgi ve deneyimsizliği
nin tutsağı olmuş, toplumu çıkmaza sokup ülkeyi felakete sürükleye
rek kendinin sonunu da belirlemiştir. 
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Demokrasimizin gelişmesinde yaşanan olağanüstü yönetimlerin en 
göze batan açığı, yetişkin devlet adamlarım fonksiyonsuz duruma dü-
şûrüp, yönetimin deneyimsiz ellere, amatör politikacılara devredilmesi 
oldu. 

• Parlamento geleneğimize göre, yeni dönemle geçen dönemin işlem 
İlişkisi kesilir. Geçen dönemde sonuçlanmamış teklif, tasarı ve rapor-
lor, denetim belgeleri (Cumhurbaşkanlığından dönen kanunlar, soruş
turma işlemleri, dilekçe kararlan, KHK gibi) birkaç istisna dışında bü
tana İle hükümsüz (Kadük) olur, arşive kalkar. Bu itişkt kesimi belge
lerle sınırlı olmayıp üyeleri de kapsar. Seçimlere katılan geçen eskt dö
nemin üyeleri özlük haklarını, zaman yönünden çakışsa bile yeniden 
alırlar. Üyelik yeminleri geçmişe yollama yapılmadan yinelenir. Geçen 
dönem bitmiş, yeni dönem başlamtştır. Türk parlamento yapısında dö
nemler bağımsız birer bütün oluşturur. 

Bu nedenle parlamento tarihi araştırmaları bir genel seçimden ye
ni genel secime kadar uzanan devrelere ayrı ayrı cilt numarası verile
rek tertiplendi. 

Böylece sonsuza dek akıp giden devletimizin her dört, beş yıllık ta
rihi bir ciltte toplanacak, cumhuriyetin yaşı imparatorluk yasına gel
diğinde kitap ciltlerinin sayısı 156'ya ulaşmış olacaktır. 

• Kaynağı TBMM olan bütün etkinlikler ve çalışmalar, başta Meclis 
tutanakları olmak Üzere bütün arşiv belgeleri, gerektiğinde basındaki 
yankılan ile incelenip olaylar kronolojik sıra içinde konu benzerliği ko
runarak anlatûdı, 

Parlamentoya yansıyan olaylan anlatma ve özetleme yerine çoğun
lukla konuşmacılann sözleri ve düşünceleri olduğu gibi alınarak ola
bildiğince yoruma az yer verildi. 

• Üye biyografileri, kişiliğin geliştiğini düşündüğümüz aile ve eği
tim koşullarından başlanarak kamu hizmetleri, Meclis içi çalışmaları, 
parlamento sonrası yaşamı ve yapıtlan ile, nasıl bir parlamenter soru
sunun yanıtını verecek içerik ve genişlikte olması için yurt düzeyinde 
kaynak araştırması yapılarak hazırlandı. Böylece o dönem parlamen
tosunun birey özeündeki niteliği yansıtılmaya çalışıldı. 

Kuşkusuz, parlamentosuz demokrasi olmayacağı gibi sadece par
lamentonun varlığı da demokrasinin varlık karinesi değildir, önce de
mokrasinin gelişip yerleşeceği kuralları olan ve kurumsal yapıya sahip 
köklü parlamentonun varlığım tanıtmak gerekir. Bu nedenle çalışma
larımızın toplumda demokrasi bilincinin gelişip yerleşmesinde olumlu 
katkılan olacağım ümit etmekteyiz. 
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• Düzenlemede; önemli ve özgün yasal etkinliklere, devrim niteliğin
deki uygulama değişikliklerine olabildiğince geniş biçimde, basındaki 
yankıları ile kronolojik sıra içinde yer verildi. 

Başta Yüce Divan konulan olmak üzere denetim çalışmaları tarih 
sırası ve konu Özelliğine göre sıralandı. 

TBMM, Meclisi Mebusan'dan Ankara'ya taşıdığı kitap ve usullerle 
yokluklar içinde çalışmaya başlamış, kitap ve kütüphane sorunu, dö
nemler boyu Meclisi meşgul etmiştir. 

• Meclisin etkinliklerini gösteren ve üyelerin gereksinimlerini karşı
layan süreli yayınların başhcalannı; 

a) TUtanak Dergileri 
b) Kanun Dergileri 
c) Genel Sekreterlik Raporları 
d} Anayasa ve İçtüzükler 
e) Üye Albümleri 
J) Yıllıklar (1957'ye kadar) 
g) Gündemler 
h) Gelen Kağıtlar 
i) Dilekçe Komisyonu Kararlan 
J) Sıra Sayılan 

oluşturmuştur. 
• Bunlar dtsında gelişme ve kurumlaşmada köklü geleneklerin, tu

tulan kayıt ve defterlerin etkisi önemli yer tutar. Bu defter ve kayıtlar 
sıradan büro işlemi olmayıp, parlamentoyu tanımaya oe İşlemleri yön
lendirmeye hizmet ederler. 

Meclise gelen işler bölüm ve sıra olarak bu defterlere kaydolunur. 
Bu kütükler bölüm sırasına göre: 

Bölüm 1 'e Tasanlar 
2'ye Teklifler 
3'e Tezkereler 
4'e önergeler 
5e TBMM Saymanlığının Hesapları 
6*ya Sözlü Soru önergeleri 
7'ye Yazılı Soru önergeleri 
8'e Genel Görüşme önergeleri 

" 9'a Soruşturma önergeleri 
10a Meclis Araştırma önergeleri 
ll'e Gensoru önergeleri 
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olmak Özere yasama ve denetim kayıtlan bu (11) kütükte toplanır. Bu 
kütükler her dönem yenilenir. Ayrıca devrelere göre Başkanlık Divanı 
Karar Defteri ve süresiz tutulan kanun ve karar kütüğü vaniır. 

Türk parlamento tarihi, tarih bilincine sahip değerli yöneticilerin 
ve konuda uzman araştırmacı yazarların ortak ürünüdür. 

Türk parlamento tarihi araştırma çalışmaları belli bir dönem ve yö
netimin sınırlarına sığmayacak kadar büyük bir projedir. 

- Bu girişimin ürünü büyük yapıtta, imparatorluğu tasfiye eden Ci
han Savaşı sonunda galip devletlere egemen olan haçlı ruhu karşısın
da yokolma. tarihten silinme tehlikesi ile karşılaşan Türk ulusunun ya
şama geçişi, ahnan sonuçta TBMM'nln yeri ve rolü, toplumun sosyal 
kültürel ve siyasal gelişimi adım adım izlenecektir. 

Zengin kültür mirasımıza yenilerini ekleyerek çocuklarımıza ilet
mek İçin büyük projeler geliştirip gerçekleştirme çabalarını artırmalıyız. 

Böylesi erdemli bir çalışmayı başlatan TBMM Başkanı Sayın Kaya 
ERDEM'e ve bu çalışmalara ilgi ve coşku göstererek sürdüren TBMM Baş
kanı Sayın Hüsamettin CİNDORUK'a hepimizin, gönül borcu vardır. 

Benzeri az görülen bu çalışmalarda okuyucunun eleştirisi, bilgi ve 
düşünce sentezi ile gelecekte daha iyilerinin yapımına ortam hazırla
ması bakımından sevindirici olacaktır. 

- Teşekkür 
Bu çalışmayı planlayan değerli Araştırmacı Yazar Amiral Fahri 

Çökere, 
Vefatıyla bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakan, bilgi ve deneyimin

den yoksunluğun üzüntüsünü her zaman hissedeceğimiz Merhum İs
mail Arar'a, 

Bilimsel katkıları ile çalışmaları koordlne eden Prof. Dr. Ahmet 
Mumcu'ya, 

TBMM Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve TBMM Genel Sekreteri Mu
ammer Telli ve yönetim kurulu üyelerine, 

TPTBüro Şefi (Müşavtr) Ş. ŞenalGünay ve büro personeline, indeks 
çalışmalarını gerçekleştiren Sabit Demirtunç'a, OsmanhcaTürkçe çevi
rileri yapan Halil Yavuz ve Merhum Mustafa Ünver ile Şevket Kutkan'a, 

Kitaplık Müdür Yardımcısı Ali Rıza Clhan'a, 
Genel Evrak ve Arşiv Müdür Yardımcısı İhsan Ezherll ve Basımevi 

Müdürü Aydın Iştksal'a, 
İçtenlikle teşekkürü zevkli borç sayıyorum. . 

Kazım Oztürk 
Ekim 1993 — Ankara 
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İKİNCİ BÖLÜM 
İKİNCİ DÖNEM ETKİNLİKLERİ 

I - YASAMA ETKİNLİĞİ 





LOZAN 





1 — LOZAN ANTLAŞMASI 

Vatanı, düşman İşgalinden kurtaran Birinci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden yönetimi devralan, İkinci Dönem Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, öncelikli ve önemli işi Ulusu ve Ülkeyi sulha kavuşturmak
tı. 

Müttefik Devletleri, Osmanlı İmparatorluğunun bölüşülmesi pazarlı
ğını savaş öncesinden başlatıp savaş süresince sürdürdüler. Aldıkları ka
rarlar, Sevr'in temelini oluşturdu. Haçlı ruhunun ve tarihte yaşadıktan kor
kunun egemenliğinde varılan kararlara göre Ülke bölge bölge, kasaba ka
saba bölüşülüyor, gelecekte olası gelişmeler de dikkate alınarak Türk Dev
letinin bir daha meydana çıkmaması İçin bütün önlemler almıyordu. 

Türkleri geldikleri yere göndermeyi amaçlayan Sevr'in yerini alan Lo
zan Antlaşmasının isabeti ve değeri 70 yıl sonra daha iyi anlaşılmıştır. 

Birinci Cihan Savaşı sonunda 30 Ekim 1918'de İmzalanan Mondros 
Mütarekesini izleyen günlerde, mütareke hükümlerine uymayan mütte
fikler, başta İstanbul olmak üzere rasgele yurdu İşgale başladılar. Geliş
melerin yazgı gereği olduğunu kabullenen hükümetin aciz tutumu ve du
rumu büyük tepkilere neden oldu ve direniş örgütleri kuruldu. 

19 Mayıs 1919'da OcüncÜ Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya gönderi
len Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, milli dayanışma Örgütlerini hare
ketlendirip güçlendirdi. Kongrelerle bu teşkilatlar aynı amaç doğrultusun
da birleştiler. Milli Ordu meydana getirildi. 

Temel amaç kongrelerde kararlaştırılıp Meclis-i Mebuaanın onayından 
geçirilen Mlsak-ı Milli'de İfade olundu. 

Askeri ve siyasi başarılarla gecen milli mücadele, 30 Ağustos 1922 ta
rihinde Başkumandanlık Savaşı İle noktalandı. Bu savaştan sonra Fran
sa. İngiltere ve İtalya'nın İstanbul'daki fevkalade komiserleri. Yunan Hü
kümetinin TBMM Hükümetinden en kısa zamanda mütareke isteğini bil
dirdiler. 

Birbiri ardına kazanılan zaferler, başta Yunanlılar olmak üzere düş
manların morallerini tahrip etmiş, dayanma güçlerini tüketmişti. İzmir'
in kurtanlmasmdan 24 gün sonra 3-11 Ekim 1922'de Trakya'yı savaşsız 
kazandıran Mudanya Mütarekesi imzalandı. Bu mütareke aynı zamanda 
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MÜH Devletin hukuki varlığını kabul ve onayı anlamını taşıyordu. Bu olay 
müttefikler üzerinde olumsuz etkiler doğurmuş. İngiltere'de hükümet de
ğişikliğine neden olmuştu. 

27 Ekim 1922'de müttefikler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstan
bul Temsilcisine.' 'İngiltere. Fransa ve İtalya Hükümetleri, Ankara Hükü
metine gönderdikleri 23 Eylül tarihli notalarına zeyil ve bu Hükümetin 
4 Ekim 1922 tarihli notalarına cevap olarak. Şarktaki harbe nihayet vere
cek bir sulh muahedesi akdi maksadıyla 13 Kasımda müzakereye başla
mak üzere, Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümetini, Lozan'a Murahhas
larını göndermeğe davet etmekle şereflenirler. Murahhasların tamam se-
lahiyetli olması, fakat miktarca İkiyi geçmemesi, (İngiltere, Fransa ve İtal
ya) arasında kararlaştırılmıştır.'' (1) 

Biçiminde nota verdiler. 

Bu davete TBMM Hükümeti Ue birlikte İstanbul Hükümeti de davet 
edilmişti. Bu davette, savaş alanlarında mağlûp olanların içeride anlaşmaz
lık çıkararak masada kazanmayı amaçlayan yeni bir oyun görünümü var
dı. Bu olay Osmanlı Saltanatının İlgasını çabuklaştırdı. TBMM 1-2 Kasım 
1922'de kabul ettiği 307 sayılı Kararla Osmanlı İmparatorluğunun son bul
duğuna karar verdi.(2) Osmanlı Hanedanının son Padişahı Vahdettin, 17 
Kasım 1922 sabahı bir İngiliz savaş gemisi İle İstanbul'u terk etti. Böyle
ce görünürdeki İki başlılık sona erdi. 

LOZAN'A GİDECEK HEYETİN OLUŞUMU 

27 Ekim, Notanın alınmasından İki gün önce Dışişleri Bakanı Yusuf 
Kemal Bey (Tengh-şenk) İstifa etti.(3) Yerine 26.10.1922'de 20 müstenkife 
karşı 155 oyla Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) Hariciye vekil
liğine seçlldi.(4) 

Bu değişikliğin bizzat Mustafa Kemal Raşa tarafından İstendiği ve İs
met Paşa'yı Murahhas Heyeti Başkanlığına seçtiğini Büyük Nutuk'ta açık-
lamıştır.(5) 

Konferans yeri olarak evvelce teklif olunan İzmir'den vazgeçilerek 30 
Ekim 1922 günlü müttefiklerin notasına uygun olarak Lozan Konferansı
na katılacağımız duyuruldu. 

(1) Omil BOul-Zam.", Utuhl WS, O* fl, &. 3 
(2) Tüm* û-fM, C.2t, &. 269:254, 294:196, 304:312, 313:311, T* 3/2.11.1338(1X2) 
(3) T*md ûrpri 0,24, .$-.- U3, Tk 25.10.836 (1X2) 
(4) Tmm* Dvfti C.24, S* 208. Ta: 26.10.1338(1922) 
(5)BîpitM&i, C.2, Sı-662 (İBSMğİlm &***&, 1969 Bek») 
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Heyetin seçimi TBMM'de çetin görüşmelere neden oldu. Uzun görüş
meler sonunda Murahhas Heyetinin hükümetçe seçilmesi 61 red oyuna 
karşı 121 oyla kabul edildi.(6) 

Bakanlar Kurulu heyetin tesbitini 31.10.1922 tarihli toplantısında so
nuçlandırdı ve durumu bir tezkere ile TBMM'ne sundu.(7) Heyette yer alan 
mebusların İzin İşlemi, Murahhas Heyetinin Başkanı İsmetPaşa için İş'ari 
oyla ve İttifakla, diğer mebuslarınkl açık oyla ve ekseriyetle kabul ediîdi.(8) 

TBMM'ne sunulan bu mezuniyet tezkeresinin Meclisteki görüşmele
rinden. Murahhas veya Müşavirlerin onayı niteliğinde değerlendiği anla
şılıyor. 

Lozan Konferansında Türk murahhas Heyeti aşağıdaki kişilerden 
oluştu:(9) 

Başdelege: İsmet Pasa (İnönü) - Dışişleri Bakanı, Edirne Mebusu 
Delege: Rıza Nur - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Sinop Mebusu 
Delege: Hasan Bey (Saka) - Eski Ekonomi Bakanı, Trabzon Mebusu 
Danışman: Prof. Veli (Saltık) - Burdur Mebusu 
Danışman: Zülfü (Tiğrel) - Diyarbakır Mebusu 
Danışman: Zeka! (Apaydın) - Adana Mebusu (Eski Moskova Büyükel

çisi) 
Danışman: Celal (Bayar) - Manisa Mebusu 
Danışman: Münir (Ertegün) - Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri 
Danışman: Muhtar (Çilli) - Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı 
Danışman: Şefik (Başman) • Maliye Teftiş Kurulu Başkanı 
Danışman: Senlvüddtn (Başak) - İstanbul Vakıflar Hukuk Müşaviri 
Danışman: Şevket (Doruker) - Deniz Yarbayı (Milli Müdafaa Vekilliği 

Deniz İdaresi Müdürü) 
Danışman: Tevflk (Bıyıkoğlu) - Kurmay Yarbay (Öğretmen) 
Danışman: Tabir (Taner) - Adalet Bakanlığı Müsteşarı (Ceza Hukuku 

Profesörü) 
Danışman: Nusret (Metya) - Dışişleri Bakanlığı İkinci Hukuk Müşaviri 
Danışman: Hikmet (Bayur) • Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü 
Danışman: Zühdü (İnhan) • Üniversite Profesörlerinden 
Danışman: Fuat (Ağralı) - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü 
Danışman: Mustafa Şeref (Özkan) - Eski Nazırlardan 

(S) GüB Hum*. C3, Sn 1003, ü: 2.11.1338 (1X2) 
(7) Tuiamk D^ai, C.14, Sa: 335, Ik 311.1338 (1912) 
(8) 7hmk Hapa, C24, Sı; 337:338, 339:340, Tk 3,11.1338 (1922) 
(9)Oı!MB*aAimar^ahmm "TktyrDçPrfaaHakSO VU, lw*(1922-1923), $v t-5, <*MAbnK.ni», LnanKa^mm 
n hmet A-a, Sa: 39, 
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Danışman: Şükrü Kaya - Mülkiye Müfettişi 
Danışman: Hamlt Hasancan • Hilâli Ahmer (Kızılay) İkinci Başkanı 
Danışman: Cavit • Eski Maliye Nazırlarından 
Danışman: Hayun Nayun - Mühendis Okulu Fransızca öğretmeni 
Danışman: Baha - Adalet Bakanlığı Mezhep İşleri Müdürü 
Basın Danışmanı: Ruşen Eşref (Onaydın) - Muharrir 
Basın Danışmam: Yahya Kemal (Beyatlı) 
Umumi Kâtip ve Danışman: Reşit Saffet (Atablnen) - Eski Danıştay 

Üyesi 
Tercüman: Hüseyin (Fektaş) - Robert Kolej İkinci Müdürü 
Kâtip: Ali (Türkgeldl) - Hariciye Vekaletinde Memur 
Kâtip: Mehmet Ali (Balin) - Hariciye Vekâletinde Memur 
Kâtip: Cevat (Açıkalın) - Hariciye Vekâletinde Memur 
Kâtip: Celâl Hazım (Arar) - Hariciye Vekâletinde Memur 
Kâtip: Saffet (Şav) - Hilâli Ahmer Memuru 
Kâtip: Süleyman Salp (Kıran) - Hariciye Vekâleti Memuru 
Kâtip: Dr. Nihat Reşat Belger - Paris Matbuat Mümessili 
Kâtip: Rıfat - Eski Hariciye Memurlarından 

LOZAN KONFERANSININ TOPLANMASI 

Lozan Konferansı yalnız Türk-Yunan Savaşım sona erdlrmeyecek, asır
lar bqyu Osmanlı İmparatorluğundan koparılıp alınmış ayrıcalıkları temiz
leyip ayıklayacak, çağdaş ve bağımsız yeni Türk Devletini kuracaktı. 

Konferansın toplanma tarihi olarak evvelce 13 Kasım kararlaştırılmış 
İken, Türk Heyetinin hareketinden sonra 20 Kasıma ertelendiği yolda öğ
renildi. Heyet yolculuğunu sürdürerek 13 Kasımda Lozan'a vardı. Arada
ki zamanı kamuoyu oluşturmak İçin kullandı. Başdelege İsmet Paşa, Po-
lncare'nln davetine uyarak 3 günlük bir Paris seyahati yaptı. Bu yolculuk 
sonrasında Paris basını sulhtan ve Türk davasından yana durum aldı. 

20 Kasım 1922 Salı günü Mont Benon Gazinosunda acılan konferans. 
Birinci Cihan Savaşına son veren anlaşmaların sonuncusunu yapacaktı. 

Açılış konuşmalarının İlkini ev sahibi İsviçre Konfederasyonu Başka
nı Haab ve İngiliz Başdelegesl Lord Curzon'dan sonra kürsüye gelen İs
met Paşa. yanmış, yıkılmış Türk Vatanının durumunu, evsiz, ekmeksiz 
Türk Milletinin ıstırabını, Türk'ün sulha verdiği büyük değeri mağrur ve 
vakur bir üslupla dile getirdi. 
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Açılış seramonllerlnden sonra konferans ertesi sabah 21 Kasım 
1922'de Ouchy Şatosunda çalışmalarına başladı. Geçici Başkanlığı ingi
liz Başdelegesi Lord Curzon yapıyordu. İlk iş, önceden hazırlanan ve dele
gelere dağıtılmış olan "Yakın Doğu İşleri Hakkında Lozan Konferansı'nın 
lçtüzüğü"nün görüşülüp kabul edilmesi oldu. 

Tüzüğe göre 3 ana komisyon kurulacak: 
1. Arazi ve Askerlik Komisyonu, 
2. Yabancılar ve Azınlıklar Komisyonu, 
3. Maliye ve İktisat Komisyonu. 

İçtüzüğün 6 ncı maddesine göre, İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon ve 
Türk temsilcilerinden oluşacak bir '"Yazı İşleri Komitesi" kuruldu. Bu ko
miteye Türk temsilcisi olarak Reşit Saffet Bey (Atablnen) katıldı. 

Görüşmelerin gizli olması tüzük gereği idi. Kamuoyuna bilgi genel sek
reterlikçe verilecekti. İsmet Paşa'nın görüşmelerin açık olması teklifi ka
bul görmedi. 

Daha sonra komisyon çalışmaları başlatıldı. 
Askerlik ve arazi sorunları İle İlgili Siyasi İşler Komisyonu Lord Cur-

zon'un başkanlığında çalışarak 25 toplantı yaptı. Komisyon çalışmalarını 
üç alt komisyon halinde sürdürdü. Bu komisyonlar: 

a) Azınlık Komisyonu 
b) Ahali Değiştirme [Mübadele) Komisyonu 
c) Bulgaristan'a Ege Denizinde mahreç verilmesi Komisyonu. 
Azınlıklar ve Ahaliyi Değiştirme Komisyonlarına İtalyan Delegesi Mon-

tagna başkanlık etti. 

3. Komisyonun uğraş konusu öncelikle sınırların belirlenmesi idi. As-
yada Irak, Suriye dolaylı olarak İngiltere ve Fransa İle Avrupa yönünde Yu-
nanistanla. Kara ve Denizde Bulgaristanla ve denizde İtalya İle çözüme gö
türülecek sorunlar vardı. Trakya sınırında askersiz bölge ve Bulgaristan'
ın Ege Denizine çıkış sorunu konferansı çok uğraştırdı. Meriç sınırı Türk 
Heyetinin teklifine uygun olarak Thal Weg hattı kabul edilip, Karaağaç da 
tamirat bedeli karşılığı olarak Türklere verildi. 

İngiltere ve Fransa'yı ilgilendiren Asya sınırında Suriye-Türklye ara
sında Ankara İhtilâfhamesi esas alındı. Irak sınırı, Mİsak-ı Milli içinde bu
lunan Musul sorunu sulhu tehdit eden sorunların başında yer aldı ve çö
zümü sulh anlaşması sonrasına ertelendi. 

Ege adaları ile birlikte, sahaları küçük önemleri fazla olan Meis Adası 
ve Tuna'daki Adakal Adacığı çetin görüşmelere konu oldu. 
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Boğazlar rejimi, kapitülasyonlar sorunu, konferansın kesilmesine ne
den oldu. 

Konferansın ikinci komisyonu Yabancılar ve Azınlıklar Komisyonu idi. 
İtalyan Başdelegesl Canonl'nln başkanlığında kurulan bu komisyonda ka
pitülasyonlar tartışıldı, üç alt komisyon halinde çalıştı. 

Konferansın üçüncü komisyonu Mail ve İktisadi Sorunlar Komisyonu
dur. Bu komisyon Fransız Başdelegesl Barrere'nln başkanlığında ve dört 
alt komisyon halinde çalıştı. 

Dört alt komisyondan biri Gümrük ve Ticaret işleri Komisyonu olup, 
bu komisyonun başkanlığını Türk Delegesi Hasan Bey (Saka) yaptı 

KONFERANSIN KESİLMESİ 

Kapitülasyonlar başta olmak üzere birçok soruna çözüm bulunamı
yordu. Türk heyetinin önerileri genelde geri çevriliyor, karşı taraf .fikirleri
ni empoze etme yöntemine ağırlık veriyordu. Savaş alanlarının kahrama
nı muzaffer komutanın masada kendilerine teslim olacağını ümit ettiler. 
Bir olup bitti İle aralarında 17 Ekimde kaleme aldıkları 161 maddeden olu
şan Barış Projesini 31 Ocak 1923'te imza edilmek Üzere Türk taraûna ver
diler. İsmet Paşa bu projeye, Musul sorunu, adli usul, tazminat, düyunu 
umumiye. İmtiyazlar. Trakya'daki asker sayısı vb. hususları kapsayan 26 
noktadan İtirazda bulundu. Lozan Konferansı 4 Şubat Pazar günü kesin
tiye uğradı. 

Müttefikler, henüz dumanı tüten Sevr'in tatlı hayalinden kurtulama
mışlardı kendilerine göre İstedikleri biçimde düzenledikleri sulh anlaş
masını imza etmesi İçin, İsmet Paşanın önüne adeta fırlatıp atmışlardı. 
Lord Curzon imza haberini istim Üzre beklettiği trenden izleyip, imzayı 
geclktlrlrse trene hareket emri vereceğini, sulh ve savaş tercihinin Paşaya 
ait olduğu tehdidi altmda tuttu. Diplomatik çabalar, treni ancak yarım saat 
tutabildi. 

İsmet Paşa 5 Şubat tarihinde durumu aşağıdaki telgrafla hükümete 
İletti. İcra VekiUeri Heyeti Reisi durumu Mecliste açıkladUlO) 6-7 Şubat 
günü İsmet Paşa Lozan'dan hareket ederek 16 Şubat ta İstanbul'a döndü. 
20 Şubat'ta İzmir'den dönen Mustafa Kemal Paşa İle Eskişehir'de buluşa
rak Ankara'ya geldiler. 

(10) OizJi Tutanak Detgisi, C3, Sa: 1264-1285, Ta: 7.21338 (1922) 
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1. — Hariciye Vekili İsmet Paşa'dan gelen Lozan konferansı İle alâ
kalı telgraflar. 

REİS — Buyurun Rauf Beyefendi. 

HÜSEYİN RAUF BEY (icra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye Vekâleti Vekili) (Sivas) — Lo
zan'dan beş Şubat tarihinde çekilen ve altı tarihinde buraya gelen ve Takat Şubat raporunu 
İhtiva eden telgrafı aynen arz edeceğim: 

I. — Fransız heyeti fiğle vakti avdet etü. Hareketinden evvel Bompar İle defaatla görüş
tüm. İtalyan ve diğerleri henüz gitmediler. 

Mülakatlarının hülasası şudur: Zahiren ittihaz ettikleri tedabire göre konferans kısmen 
İnkıta etmemiştir ve devam ediyor Adli sistem hakkında yapılan beyanname hususunda en 
son bir şekle muvafakat ettim ve bu muvafakat] bildirirsem mevaddı iktisadiyesinin çıkarıl
masını talep ederek mütebakisini aynen heyeti asliyesini imza edeceğimi yazarsam Ameri
ka ve İtalya ayn. ayrı bana tavassut ederek gidenleri toplayacaklarım söylediler. Diğer me-
vad üzerinde ufak, ufak takat heyeti umumlyeslnde mühim tadilat yapılmasına meyyal de
ğildirler. 

Madde 2. — Vaziyeti berveçhl ati mütalaa ettik, konferans resmen devam ediyor nazari
yesi alanda bizim, evvelemirde, Ankara'ya avdetimiz lâzımdır. Çünkü verdiğimiz şeraitte fev
kalâde fedakârlık ettiğimiz halde istihsal olunan netayiç, bir defa. orada mütalaa olunmak 
icabediyor. 

İki kâtip bırakarak avdet ederek ve Yunan arazisinden gitmemek üzere Köstence ve Bo
ğaz tariklerini arıyorum. Bu suretle bir, iki gün geç kalacağım, lavassut tekliflerine Ankara'
ya gidip gelmek mecburiyetinde olduğumu söyledim. 

Madde 3. — A) Hükümete tekllfatnn berveçhl atidir, konferansın İnkltaı resmen tebliğ 
olunmadığından devam etmektedir. Bazı heyeti murahhasaların hükümetlerine gitmeleri gibi 
fasıladan istifade ederek Türk murahhasları da merkezi hükümete geliyorlar. 

B) Orduyu maddeten ve manen kavi ve hazır bulundurmak. 

C) Memlekette sulh olmadığından dolayı katiyen endişeye mahal vermemek. 

D) İngilizlerle hiç bir noktada müsademeye mahal vermemek. Hükümetinize son gelen 
malumat budur. Hareket ettim, telgrafı bugün almağa intizar ediyordum, alamadım. Bun
dan başka 6 tarihli Adnan Beyden aldığım bir telgrafı heyeti âliyenize arz ediyorum. General 
Pele bugün Hikmet Beyi. Adnan Beyin muavini vardır, dava ederek gazetelerin lisanından 
şikâyet ettikten sonra, gazetelerin lisanından şikâyet ettikten sonra, İnkıtaın beyhude yere 
olduğunu adil kapitülasyonların tarafımızdan kabul edildiğini ve mesaili maliyenin de ken
di taraflarından kabul edildiğini, btnaenaJey h sulhun imzasında bir mahzur kalmadığım söy
lemiştir. Bittabi bendeniz bunun derecei sıhhatine vakıf değilim. Bugün de koridorlarda bah
sedilen ajans havadislerine nazaran, güya bizim teklif ettiğimiz şeraiti müttefikler kabul et
mişler, imza etmişler ve dönmüşler. Sulh imza edilmiştir. Bu hususda heyeti murahhasa-
mızdan hükümetimize hiç bir malumat gelmemiştir. Bir noktayı nazarı dikkati âlinize 
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arz etmek ist-bromm, ki Fransız müm.mffi.ain& 
yeniz bundan evvelki celsede -pek İyi derhaur buyurursunuz ki- murahhai.-ta.rani.tin İstifsa
rı üzerine hükümetçe tespit ettiğimiz taltanah esasiye vardır. Bunu arz ettiğimizde mülaha-
zatımıza hakim olan şekil. mütf..rfUdermüzakeraü inkıta ettirmeden tatil şeklinde uzatmak 
cihetini iltizam edebilirler. Bu «ekil ise bizim tein çok muzir olabilir. İstanbul işgal alanda. 
ıztırar altında ordumuz uzun beylu silah altında uzun müddet durması bizim İçin muzlrdlr. 
Düşmanlar İçin pek istikrar edilecek vahameti haiz değildir, dedim. Bu İtibarla da murah-
haslanmıza verdiğimiz ve sizin de mûtteOkan kabul buyurduğunuz taUmatta mûtteflkkıln 
teklif edeceği metni muahedenin »ayanı kabul olmadığın., yaznnşlardı. 

Şayanı kabul olmayan çeıalü muahedtye kar.fi bizim nikatı nazanmu malumdur. JMi-
sakı milli sesleri) Bu, talimatta vardır, sarihtir. MukabB teklifatta bulunun, eğer kabul etmez-
lerse lnkitaı ifade etmeden vazifemiz hitam bulmuştur deyip Ankara'ya avdet edin demiv-
tim. 

KONFERANSIN KESİLMESİ TBMM'NDE TARTIŞILIYOR 

21 Ş u b a t g ü n ü TBMM'nde başlayan görüşmeler 7 Mart 'a kada r sür 
dü . Görüşmele r u z u n ve çetin ta r t ı şmalara n e d e n oldu. ö l ü m fermanları 
boyunlar ında , yokluklar İçinde b ü y ü k özverilerle ü ç yıl boyunca bağım
sızlık savaşı veren T ü r k Milletinin temsilcileri bir a n önce onur lu b i r su lh 
beklerken, heyet in d ö n ü ş ü t ü m k a m u o y u n u o l u m s u z yönde etkiledi. Giz
il o t u r u m d a k i konuşmala ra , İ smet Paşa 'mn aşağ ıdaki gen iş aç ık lamalar ı 
ile baş landı . 

"I. — Lozan Konferansından avdet etmiş bulunan Hariciye VektU 
İsmet Paşanın konferansın safahatı ve inkıta sebeplerine dair tza-
hatı.(ll) 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edime) — Arkadaşlar, Laz..mK..^eıansu)daoeıeyane.d.nı 
mûzakeratin hututu umumiyesinl, konferansın nasıl talik olunduğunu ve bugün İçinde bu
lunduğumuz vaziyetin ne olduğunu Meclisi Alinize arz etmek istiyorum. Henüz merkezi hû-
kümete dün sabah yeni geldim, hükümetteki arkadaşlara da vaziyeti izah etüm.Fbkat vazi
yetin teferruatı üzerinde, konferansın mesaili muhtelife*! üzerinde arlz ve amik müdavdel 
efkAr etmek için henüz vakit müsait olmadı. 

Uzun müddetten beri son vaziyet hakkında bizzarur malumat almamı? olan Meclisi 
Alinizi müstacelce vaziyeti umumiye hakkında tenvir etmek Icin bu cebel haflyçyt rica 
ettim. 
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Arkadaşlar, bizim konferansta sulh mesailimi.! başlıca üç grup halinde mevzuubahls ol
muştur. Birincisi, siyasi mesaili; arazi mesaili, siyasi mesall yajıi arazi mesaili huduÜar,aonra 
boğazlar. Sonra yine siyasi mesail mtyamnda ekalliyetler. Baş l ı» bu meseleler ve bunamû-
tefeni mesaili saire. 

İkinci büyük grup olarak mail ve İktisadi mesai] mevzubahis olmuştur. 
Üçüncü gmpol . .u^ da kapftfUasyonnann .dûnda be11dd.Uıih ve İ ^ ^ 

olacak mesaSdİr, Bu Üç parça mevzubahis olmuştur. Düveli mütteflka bir dereciye kadar 
T-whtri« . h a n g i r^it m.M.jll l U H a h a ryrtr alfllfurfftrfr» n n - . ^ . . . ^ « A T — t ı ı l -r» I n t t ^ - ) ! n ft»r.p|h 

ediyordu. Siyasi ve arzi mesaili İngiliz murahhası, mail ve İktisadi .mesaili Fransız murah-
hası, kapitülasyon mesaili de İtalyan murahhası tarafından takip olunuyordu. Arazi ve hu
dut mesaili ile ve gerek diğer mesail İle halledilmiş diğer bir takım mesail vardır. Bu mesai-
lin konferansta muhtelif celselerde ne suretle safahat geçildiği haHon.iaM.*dJsi Alinin umumi 
malumatı labik olmuştur- Çünkü daha evvel gerek heyeti murah hasadan gönderilen malu
mat ve hükümetinizin, azçyı kiramın Meclisi Aliye İzahat vermiştir. Fakat bir şey söyleye
yim ki; bu meşeliden boğazlar mesaili üzerinde gayri kabili hal çok müşkülât vardır. Bir de
receye kadar tevafuku efkâr hâsıl olmuştu bir dereceye kadar. 

Bidayetten İtibaren bu üç büyük grubun mesaisi esnasında bir çok meselede müttefik
lerle hali ihtilâfta bulunduk. Mesela arazi mesailinde hudutlarımızdan biz Garbı Trakya'da 
reylam tatbik olunacağını. 1913 hududu ve Meric'in Gaibi olmasını bidayetten İtibaren İzah 
ettik. Bir çok delail ve efkârı umumiye karşısında bilcümle hüccetlerden bilistifade bu nok
ta! nazarı müdafaa ettik. Müttefikler gerek delile ve gerek mantıka İstinat ederek ve doğru
dan doğruya bir talanı siyasi delail serdederek noktai nazarlarını muhafaza ettiler. Hudut 
bugünkü huduttur. Çünkl Yunanlılar Meric'in garbini ve elyevm tahtı işgal ve idarelerinde 
bulunan yerlerin bir kısmım istiyorlardı. Dİger bir tasman reylâma havale ediyorlardı. Reyl-
flm demek, ahalinin doğrudan doğruya bize karşı İltihakı Han etmesi demektir ve bu tarzda 
telâkki ettiler. Bu, Garbi Trakya'da istiklâli de İdare ve istiklâl talebinde bulunan Yunanlıla
rın elindeki toprağı almak demekti Onlar yine mukavemet ettiler. Yunanlılara yeniden fe
dakârlık tahmil ettirmemek için, İngilizler bunu şiddetle terviç ediyorlardı. Küçük antant 
dediğimiz Sırbistan itilafına şiddetle hücum ettiler. Sırplar diyordu ki; Türk Ordusu daha 
sahile gelirken ve İstanbul'a yerleşirken ta Bosna Hersek'e kadar bütün anâsır yerinden oy
namıştır. Biz Suplar. Hırvat ve Sloven namını taşıyoruz. Gerek İstiklâli idare için ve gerekse 
hemcinsleri bulundukları hükümete iltihak etmek için ateş üzerlndedlrler. Hiç bir suretle 
ne İstiklâli İdare İçin ve ne de İstiklâl İçin bir ümit verenlere biz şiddetle muhalifiz, dediler. 
Bu vaziyet hâsıl oldu. 

Vaziyeti umumiyeyi arz edeyim: Şimal hududu Ruslarla ve garp hududu Macarlarla mes
kûn olduğu için cenupdan her hangi bir surette endiş-eye düşmek istemiyorlar. Onun için 
Trakya'ya yeni bir unsur glnıp kuvvetli bir surette istilaya başlarsa diye endişeler başladı. 
Onun için gaibi Trakya'da bizim Trakya hududumuzla müteferri mesallde gerek İngilizler 
ve Yunanlılar ve antant doğrudan doğruya alâkadar olarak Itafyanlar, Fransızlar müttefiklerine 

(II) 0û6 K*-wt CJ (31 jUoi 13S8) (192$) «nU, m BOçim, Sn : 1291 • t3(S 
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İltihak etmek zaruretini İleri sürerek müttehit Ur cephe halinde bulundular ve bizi bu tale-
blmizden vaz geçirmek İçin ısrar ettiler. Biz noktai nazannuzımuhaiaza ettik ve mesele hal-
tedilımyerek Öylece muallak olarak kalmıştır. 

Arazi mesailinde bilhassa şark hududunda Musul Vilâyeti meselesi vardır. Elyevm bil
vasıta veya bilâvasıta İngiliz İşgali altında bulunuyor. 

Bu Musul meselesinin bize ladesi mevzubahis oklu. Bunu bidayette aleni celsede mev-
wttwhf«»-.tmı-lc»arriı Htw«lmflMlfatıiTilanlflİBWİflr.n1fln 

bunu ara.m12dat.1lr sureti halle vardırmak için .-jii.--.iiim, dedi, kabul ettim. Hususi bir suret
te bir çok müd«^ele.fl.^e.-t.i.k. Sonra yekd l^ 
düşerek efkân umumiye Musul meselesi Özerinde tahrik olundu. Mücadele ettik, muhtıra
larında İstinat etmek İstedikleri delaile karşı nrld. coğrafî. İktisadi, siyaaî bir takım delaile 
İstinat ederek ne cevap lcabedlyorsa cevap veniik ve tendi haklaı ıu.nld.^ ettik ve dünyaya 
neşrettik. Sonra bu meselede yekdigerlmizl İkna etaıek İhümall y okloır. O halde tekrar ko
misyonda mevzubahis (.dunsun dediler, kabul ettik, tekrar komisyona çıka. Biz Musul üze
rinde tendllerlyfc anlaşalım, bir sureti bal bulalım dedik. Musul vilayetini derhal işgal ede-
Mm ffaln..* J>ffllari" « r H m l t .1-.lr.3jf1 TO p^tTnll.»Hnrt^n lnHfar^ *tiy"*l- -»Hallin g.K. ffl.»nflfi. yar -

aa veyahut bir takım anasın kendi aleyhlerinde tahrik edeceğimizden endişeleri varsa onu 
da tatmin edelim, bir sureti hal bulalım dedik. Onlar da bir sureti hal arıyorlardı. 

Musul şehrini kendi enerinde muhafaza etsinler, eğer biz menafil lktisadiyeslnden, pet-
roUerlnden dolağı vermiyorsak herkese verdikleri gibi onlar da bize bir hisse versinler. Umu
mi cebede mevzubahis olduğu zaman mesele bu safhada idi. En nihayet son ve kati olarak 
bütün müttefikler müttehit bir cephe olarak İnkıta tehdidi İle bizi tehdit ettiler. Bizi Musul 
meselesinde ricale icbar ettiler. Mukavemet ettik, noktal nazarımızı muhafaza ettik. O gûn 
hakikaten İnkıta varken. dlgerMr mesele daha varmış gibi talik olundu ve konferansa de
vam edildi. Arazi ve slyasf meselelerden olmak Özere bir de Gelibolu şlbhicezlresl üzerinde 
bir büyük kuvvetimiz bulunsun İstiyorduk. Bunlar ona kuvvetle şundan bahsediyorlardı: 

Gelibolu şibtıtcezlresl o kadar dardır ki üzerine kuvvetli bir top koymak ve onu çevirir, 
çevirmez hemen boğazı kapamak demektir. Tahkimat yapmak gayri kabildir. Bizim de kuv
vetli delilimiz Gelibolu şibbicezlreslnde kuvvet bırakmamız boğazlan kapatmak için değil, 
harbi umumide olduğu gibi, hariçten gelecek debarkman (deberguementl'laıa karşı müda
faa etmekti. Siz burayı İşgal etmek mi istiyorsunuz? Yoksa boğazların işgalinden mi bahse
diyorsunuz? T&rzında mücadele ettik. Bunlar müttehit olarak noktai nazariannı muhafaza 
ettiler. Bu arz ettiğim mesail, garbi Trakya'da garbi Trakya'nın hududu Musul vilayeti ve Ge
libolu meselesi doğrudan doğruya Yunanlılarla İngilizleri alâkadar eden mesailden İdi. Yu
nanlılar mağlubiyetleri müteakip atıldıktan sonra, yeniden kuvvetlerini garbi Trakya'da sü
ratle tahşlt ettiler. Sulhun istinat ettiği kuvvetlerden tazyik ve tehdit saiklerinden biri olmak 
Üzere Trakya'da bazı mevki ettiler. Diğer Musul vilayeti meselesi veyahut Gelibolu'da bir gar
nizon meselesi doğrudan doğruya İngilizleri a la ha dar ediyordu. Sulh müzakeratının leh ve 
aleyhinde icrayı tesir edecek olan İngiliz donanma ve kuvvetidir. Buna istinat ediliyordu. 

Arazi mesaili olarak İtalyan İşgali altında bulunan Onikt ada mesaili vardı, ki konferansta 
mevzubahis olmadı. Böyle düşünülmüştü. Esasen İşgalleri altındadır. Kamilen muahedeye 
dercetmek İstemişlerdi. Bu kendileri İçin olmuş, bitmiş bir meseledir. Müttefikler arazi 
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meselesinde adalar, Suriye hududu ve Musul meselesini yekpare bir mesele olarak bize tas
dik ettirmek İstediler. Fîakat biz bütün kuvvetlerimizi birisi üzerine, bir mesele üzerine te
merküz ettirmek İçin dlger meselelere temas etmeksizin yalnız Musul meselesi üzerinde teksif 
etük. Onun için heyeti umumlyesini bir günde bir celse halinde getirip de birden çıkarmayı 
muvaûk görmedik ve nihayet de bunların birisini halledelim diye nihayete kadar meseleyi 
sürükleyerek mukavemet ettik. Dlger meselelerde de gerçi müttehit cephe olarak gösteriyor
lardı. Fakat hakikat bütün dünyaca malûm olan yalnız Musul meselesi İçin konferansın bi
dayetinden nihayetine kadar arazi mesailinde büyük mesele olarak, halledemediğimiz bü
yük mesele olarak, hali ihtilafta kaldığımız mali ve İktisadi mesallde bidayetten İtibaren bir 
çok esaslı meselelerde hali İhtilafla kaldık. Evvelâ, bu sulh muahedesiyle beraber borçları
mızın diğerleri beyninde fiilen ve hakikaten itminanbahş olacak bir surette taksim edilme
sini teklif ettik. Onlar bize borçlarımızın taksimi hususunda fürug ve eşkalinde ve ciheti tat-
bildyeslnde dalma bizi tatmin edecek yollardan ihtiraz ediyorlardı. Meselâ borçlarımız Ber-
Mn muahedesinden beri t ı n l an memleketlere taksim olunacakmış, fakat bunlar taksim olun
mamış id i Onun için taksim olunacağından hakikaten emin olalım. Şekil olarak senevi ve
rilecek faizlerin taksimiyle İktifa ettiler. Faizlerin de sermayenin taksimi gibi taksim olun
masını bir mesele İttihaz ettik. MaU mesailden düyunu umumiyeye alt daha bir takım şey
ler vardır. Harp düyunu meselesi harbi umumi esnasında yapdığımız borçlarımızın Suriye 
ve Irak'a taksimini kabul etmediler. Mali sebepden ziyade siyasi meseleyi ileri sürüyorlar. 
Mali sebepler, yani siz harbi umuminin mağlubusunuz, halbuki borçlarınızı bize yûkliyor-
sunuz, bu nasıl şeydir? Biz de onlara iddia ediyoruz ki, harbi umumiyi yapmış olan Osmanlı 
İmparatorluğunda Suriye ve Irak dahildi. Bu .Imparatortuk şimdi in.kl.Muna 
herkes borcunu alacaktır. Mesuliyet meselesini Osmanlı İmparatorluğu İle gürüsünüz, on
da Suriye ve Irak'ın Türkiye kadar mesuliyeti vardır. Bu, hali ihtilafta kaldı. Ayrılan memle
ketlerde Suriye'de Irak'ta devlete alt emlâki hususiye ve hazlnel hassa emlâki bazı pek çok 
emlâk vardır, ki bunların Türkiye'ye alt olmadığım İddia ettiler. Sonra İstanbul hükümeti
nin yapdıgı mukavelat, bunların tasdik edilmesini İstediler. Bunun İçin hail İhtilafta kaldık. 

Bundan başka olarak İktisadî mesall namı altında mali mesailden maada tamirat mev-
zuübahis idi. Onların bizden istediği tamirat ve bizim Yunanlılardan İstediğimiz tamirat Müt
tefiklerle yapılan müzakerede asıl kasdettikleıi mesaili esasiyeyi nazardan kaçırmak İsti
yorlardı. 

Meselâ tamirat diye sarahaten İfade ettiğimiz bu .telime konferansın nihayetine kadar 
İfade edilmedi. Diyorlardı ki harpte tarafeyn tebaası zarar görmüştür. Binaenaleyh tebaamı
zın zararlarım ödeyeceksiniz. Nihayetine kadar buna mukavemet etmek İçin harpten dolayı 
tarafeyn zarar görmüşse yine tarafeyn ödesin. Nihayet münasip bir şekilde müttefikler teba
alarının zararlarını telâfi için tamirat bedeli olarak otuz milyon lira altın istediler. Nihayet 
bunu on milyon lira olarak talep ettiler ve bu parayı 1337 seneal zarfında ödeyeceğiz. Senevi 
dokuz bin lira vereceğiz. Mali mesailden olarak borçların taksimi gibi bir de tamirat mesele
si vardır. 

Müttefiklere vereceğimiz para Yunanlılarla bizim aramızdaki tamirata gelince; Yunanlı
lar memleketimizi İşgal ettikleri esnada tahrip etmiş oldukları her nevi gerek alıp götürdük
leri, gerek öldürdükleri htyvanat ve her cins eşya ve zahire gibi vücuda getirdikleri maddi 
zararları Atelmüfredat heyeti mecmuasının esmamın tamirat parası olarak İstedik ki dört 
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ml|yon aKun para olarak istedik. Yunanlılardan biz İstedik. Onlar gerek vaktiyle ve gerek 
bu zaman tehcir edilmiş olan hmstiyanlann emlâk ve arazisi olmak Üzere el'an tediye et-
mekte oldukları masarif namı altında kü l l^ tH para lst«iiler. Bir çok mün-U^şati siyasiye 
olmuştur. Bu, müttefiklerin istedikleri Türklerle Yunanlıların tamirat -*•••»..»•"• yekdiğerine 
bağ layacak «eklide .Bade ettiler. Bunun da nihayetine kadar hftU ihtilâftayız. 

Sonra İktisadi mesall vardır. İktisadi mesaüdc belli başlı bir İki mesaili arz etmek iste
rim. Bizde ecnebi şirketler vardır. Eski Osmanlı kanunlarına göre teşekkül etmiş şirketler 
vardır. Bunların bir çok zararları olmuştur. Bu zararları, nasıl bizim tebaalarımızın zararla
rım ödemeyi taahhüt edeceksiniz diyorlar ve bu şirketler-; alt birtakım metaltp denneyan 
ediyorlar. Bunlar Türk tebaası, hukuken Türk efradıdır. Bunlara herhangi bir meseleyi bey
nelmilel bir ahitnamede, bunları kabul edebiliriz. Bunun lehinde ve aleyhinde delftil vardır. 
Meselâ diyorlar İd. böyle size bırakalım: ama bunları Osmanlı kanunlarına göre teşekkül et-
mlş ve Türk tebaası olaıak muhafaza edeceksiniz. Fakat burada mevzubahis olan sermaye 
bizim tebaamızın sermayesidir. Şimdi buradaki zararları vermezseniz doğrudan doğruya mu
tazarrır oluyoruz, dediler. Türk tebaasının göreceği zararı nasıl vereceksiniz, bunları da ve
receğiz deyin. Münakaşa ettik. 

Noktai İtilâfımız olan şudur ki biz. Türk tebaasına ait olan mesaili burada konuşabiliriz. 
Dlger büyük mesele olaıak şimendiferler vardır. Bu Anadolu şimendiferleri siz İstimlâk İşa
ra (Atiniz, bunları bize devrediniz. Onu da böyle tarzı telakki ettik. Bizi tekâlüfü maliye altı
na sokarak yeniden kendilerinden borç alarak kendilerine vereceğiz. Kabul etmedik. Mevcut 
olan şirketlerin şeraiti lmtlyazlyeslnl tadil ediniz, birtakım İmtiyazlar da vardır ki harbden 
evvel verilmiştir. Itonuşulmu» muamelât tamam olmamış, 1913 senesinde verilmiş vasi im
tiyazlar varmış ve bu imtiyazların şeraitini bugünkü şeraiti lktisadiyeyc göre takip ediniz. 
diyorlar. Nihayetine kadar kaldık. Büyük mesall grubundan olmak Üzere mali ve kapitülâs
yonlar mesaili vardır. KftpitulA.90nl.ara. ait olan meaele esasen adH sistem üzerinde buhran
lar vücude getirdi Biz bidayetten İtibaren herhangi iki devlet yekdiğerinin tebaası İçin mü
tekabiliyet esasına müsteniden mukavelât akdediyorsa sizinle onu akdederiz ve en serbest 
hükümleri de kabul ederiz. Bundan başka bir şey yoktur. Onlar ona mukabil kapitülâsyon
lar usulünde haksız olduğunu esas itibariyle kabul ediyor, ancak muvakkat bir devral inti
kal lâzımdır. Onun içindir ki sizin hükümetinizde bir çok sermayeler yerleşmiştir. Bu ser-
meye bu şirketler gelirken mevcut olan kapitûlâ^onlar esasına İstinat ediyorlar. Bu usul üze
rine sermaye getiriniz dediniz, biz de sermaye getirdik. Şimdi bu usulü kamilen kaktırıyor
sunuz. Ne yapacağız. Sermaye isteriz. Onun İçin dört beş senelik bir müddet kabul ediniz, 
bu dört beş sene zarfında telan bu ecnebi şirketler ya sizin yeni sisteminizi kabul ederler 
veya etmezler çekilip giderler, dediler. EHÜyle zahiren müknl ve mâkul görülecek bir şekilde 
kapitülasyonları tâdil ederek idame etmek İstiyorlar. Velevkl beş sene olsun adi! sistemde 
bidayetten itibaren esaslı bir £ark yaptılar. Konsoloslar mahkemesinden vazgeçtiler, bunun 
İçin de bütün adliyeye ecnebi hâkim, hiç olmazsa muayyen yerlerde ecnebi hâkim usulünü 
mübeyyln bir şey teklif ettiler. Ecnebi hâkimin sansürü altında artık münakaşaya girdik. 
Bidayetten itibaren hususi lctimalarda tâü komisyonlarda, umumi komisyonlarda mütead
dit defalar müzakere edildi. Musınen dünyaya karşı propaganda ettikleri şey budur İd. biz 
bunu teklif ediyoruz sizin usulü İdarenize Türk hakimi koymak, usulü adliyeyi ecnebilere 
teminat bahlş bir hale koymak lâzımdır dedik, siz kabul etmediniz. Siz bize teminat veriniz 
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bir usul teklif ediniz dediler. Biz. ecnebiler için bir usul teklif etmişe hacet yoktur. Her mem
lekette ne İse usul o usul bizde de aynen cari olacaktır, esasını teklif ettik. Kapitülâsyonlar 
hakkında butun müttefiklere Amerika. Japonya düveli selase ve diğerleri seslerini çıkarmı
yorlar. Tabiî yakından alakadar oluyorlar, ona şüphe yok. Nihayetine kadar hail ihtilafla kal
dığımız adli sistemdedir. Onlar evvelâ hâkim dediler. Sonra hâkim vazaifini ifa edecek mü
şavir dediler. Müşavir namı veriyorlar. Fakat hâkim vezalflnl gördürüyorlar, Mecliste bulu
nuyor. Mahkemede bulunuyorlar, tlâmatın İcraatına nezâret ediyorlar? Biz müşaviri usuli 
adliyemizde İslahat için, usuli adliyemizde mevcudiyetimiz itibariyle sırf İslahat memuru 
kabul etmiştik. Istikşafatında baktımkl bunu ortasında kabul edersek, Ateşini kabul edeme
yeceğiz. Bu meseleyi kapatamayacaklar. Ancak nihayet çalıştılar, biz de nihayete kadar bu
nun üzerinde çalıştık. Adil müşavirler İstihdamı suretiyle bir sureti tesviye bulmayı teklif 
ettim ve son tekliflerini söylesinler. O son teklif üzerinde bir sureti hal bulmaya çalışalım. 

Malîkapitû]âsyonl.armözakeı-atı müsait bir surette İlerledL Onlar esas itibariyle çok ş..ıyden 
vaz geçtiler. Gerçi hah itilafta birtakım noktalar kaldı. Umumiyet İtibariyle mali kapitülâs
yonlardan vazgeçtikleri kabul edilebilir. 

Bir de ecanlbin ikametine vesaireye ait mukavelât vardır ki bu mukavelAt güzel ve mü
sait bir surette hal olunmakta İken vaz geçtiler. 

Bu umumî tabloyu ikmâl için bir de Ticaret mukavelesinden bahsetmek İsterim. Evvela 
esas olmak üzere İstanbul'da evvelce mer'i olan % 11, % 15 Gümrük Resmini % 15'e iblağ 
ederek beş sene müddetle mer'lyetinl teklif ettiler. Bu uzun uzadıya münakaşa olunduktan 
sonra, tarife esası üzerine diğer bir ticaret mukavelesi esası üzerinde müzakerata başlandı 
bir çok maddeler üzerinde mutabakatı efkâr hâsıl olmuştur. Fakat kararı kafiye iktiran et
medi. Şimdi şu haleti ruhiyeye göre konferans nihayetine doğru giderken gerek arazi mes'e-
lesini kapitülâsyonlarda mail ve İktisadi mesailde hali Ihtilafda olduğumuz halde ayn ayn 
halletmişiz. Bunların heyeti mecmuası bir anda müsaveme olacaktır. Bu müsaveme netice
si ne olacak kimse bilmiyor. 

Müttefikler bütün mesailin birden müzakere edilerek müsaveme edilmesi şeklini heyeti 
mecmuasını bir muahhede projesi şekline koyup vermeyi teklif ettiler, ilk tertibleri şudur: 
Bu muahhede projesini verecekler, sonra gıyaben kabul ediniz deyecekler. Bizi bu muahhe
de projesini alarak buraya gelmeyi tevlit edecekler. Bu şimdi mevcut olan muahhede projesi 
o muahhede projesini tertip ettiren esas plan, hiç kimse inkıtaı yalnız kendi meselesinden 
dolayı vukua gelmiş addettirmesin. Bu reddolunacak olursa heyeti mecmuaslyle mücadele 
olup ta inkıta olursa, mesuliyeti kendilerine atfettirmesin. Belki Musul meselesi üzerinde. 
şunda bunda İnkıta oldu diyerek bizim noktai nazarımızdan hiç bir mesele halledilmemiş 
olanların noktai nazarından mesuliyet ya ingiliz'dedir ya şundadır ya bundadır. Tarzında 
dolandıracaklar. Muahhedeyi gördükten sonra baktık İd ol zaman kadar konuşup halledil
miş olan bazı mesall tâdil edilmiştir. O zamana kadar konuşup da hali ihtilâfda kaldığımız 
bazı mesall müttefiklerin noktai nazan olarak İthal edilmiştir. O zamana kadar hiç konul
mayan şey açıktan ithal edilmiştir. Biz mahalli bir yerde İmtiyazat verecek olursak düyunu 
umumiye Meclisi bunun hakkında beyanı fikir edecek gibi değildir. Müsbet bir neticeye var
mak için yapılmış bir tertip değildir. Bilakis muhakkak bir inkıta tahmin ederek, mümkün 
olduğu kadar çok milleti aleyhimize tahrik edecek mesall olarak İthal etmişlerdir. Meselâ: 
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adli mesailde diğer meselelerden mûteferri mukavelatta teklif ettikleri mevad alelıtlak diğer 
bitaraf milletlere de şâmil olduğunu lifin etmek İstiyorlardı. Gerek mesaili İktisadiye ve ge
rek mesaili maliyede diğer devletler dalma müzakereye iştirak etmek İstediler ve biz daima 
muhalefet ettik. Konferansa giremediler. İştirak edemediler. Bazı devletlerle halt harbde bu
lunuyoruz. Onlarla sulh temin etmek için gelmiştedir. Biz. cihana ait bir arazi var da onu 
temin edeceğiz, beyle bir matlabımız yoktur. Böyle bir mesele de yoktur? Kim bizi mesul 
etmek istiyorsa, onu mesul yapmak İçin gelmişlerdir. Bir çok devletlerle, gerek kapitülasyon 
İsteriyle ve gerek dlger mesailde tatmin edilecek tadilât yapıyorlar. İnkıta olacak olursa şu 
veya bu bütün milletlerin ve bitaraf devletlerin hukukunu temin etmek İçin keenne hasbe-
tenlillâh silaha sarıknışlarnuş tarzında propagandaya başladılar. Bunları görüyor ve buna 
mukabil biz de müdafaamlzl yapıyor ve neşrediyoruz. Efkârı umumiye müşevveştir. Yani bun
lar böyle demekle tevellüt edecek netsylcl tatmin etmek istiyorlar. Biz ayırıyoruz ve bütün 
gürültüleri vuzuhuyk beraber şundan ibarettir diyoruz. Bütün bunları cesaretle, vuzuhla 
Ukde ettikten sonra manavralar düşüyor. 

Şimdi muabhedeyi yukarda arz ettikten sonra, bu muahedeyi son şekil budur diye .An
kara'ya götürmek muhakkak İnkıta, muhakkak harbdir dedik. Niçin dediler? Çünki çok ağır
dır. Bilirsiniz ki bunun bir çok mevaddı üzerinde konuşulabilir, dediler. Biz Ankara'ya böyle 
bir muahhede ile gidersek ve buradaki mevad Özerinde konuşulmak İçin vaz olunmuştur 
denek buna kimse İnanmaz, dedik. Lâf götürülür mü? Binaenaleyh bu behemehal lnkıta-
dır ve behemehal harbdir dedik. Şimdiye kadar bir çok şeyleri konuştuk. Onların hülasasını 
veriyoruz. 

Bir de heyeti umumiyesi üzerinde konuşulan parça parça meseleleri blrteşUrmlşslnlz-
dir. Onun üzerinde de konuşabiliriz, dediler. O zaman müttefikler arasında, bir manzara ha
sıl oldu. Aralannda verecekleri karar daha mevkii tatbikata konmazdan mukaddem sallan
dı. Fakat İngilizler tuttular orada beyanname verdiler. Nasıl şeydir bu muahhedeyl İmza et
meden neşrediyorsunuz ki muahhedeyl verecekmlşsiniz ama üzerinde tesiri de kalmıyor. 
dediler. Fransızlar bunu tekzip ettiler. Müttefikler dalma hangi mesele bizim için diğer me-
sailden daha mülhemdir ve nihayet hangi meselelerin diğerlerinden daha ziyade ehemmi
yeti vardıı? Bunu anlamaya ebemmryet veriyorlardı. Halbuki iiade ettiğim, teşrih etugtm muh
telif mesail kendi sahasında hayati ve değerli olduğu ve hiç fark göstermediğimiz için umu
miyetle zan ediliyordu ki memleketin dahilinde taalluk eden mali ve İktisadî mesail nihayet 
bizim İçin haizi ehemmiyet olmayabilir. Bunları kabul ettirebilirler zan ediyorlardı. Herkes 
kendi fikri üzerine mütalaa dermeyan ediyordu. Yalnız devletler inkıta vaki olduğu takdirde 
harbi fiilen deruhte etmek netayiclnden dolayı, meselâ İngiltere lnkıtam kendi meselelerin
den dolayı olmaması için muharebe ederken yalnız kendi işlerinden naşı muharebe etmi
yor, bütün devletlerin menafll için muharebe ediyor manzarasını vermek için, son derece 
takyit ediliyordu. İngiliz Murahhası ile bu muahhede projesi hakkında görüştüm ve dedim 
ki, muahhede projesini gördüm ve resmen de vereceğiz. Bu muahhede projesi muhakkak 
inkıtaı tevlit edebilir. Şimdi bunun üzerinde, bazı mesail üzerinde anlaşmak kabil olduğunu 
ihsas ettirdiler. Ne ise o şekil görelim dedim. Bundan maksat muahhedenln heyeti umumi
yesi üzerinde kabili İstihsal olan azamı şekil belli olduktan soma takyit edelim, onların ya
pacaktan ferağatlan yaptıralım muahhedeyl alalım getirelim. Bunu his ettiler dediler ki: ya
ni bu kadar sarahaten bunu söylediler: Muahhedeyl Ankara'ya götüreceksiniz, bunun 
üzerinde bir takım tadilat yaptıktan sonra İmza edilmezse hepsini yırtarız. Şimdi 
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bunun üzerinde tadilât olacak mı olmayacak mi? Bunun üzerinde konuşalım denlldL Bu esas 
olduğu zaman muahhede resmen verildi ve müttefiklerin her biri ayn ügrn söz aldı, resmen 
ve alenen bir çok ağır beyanatta bulundular kabul etmek, alenen İlân etmek lâzımdır. Sulh 
âlem İçin bunu kabul etmek elzemdir, dediler. İki gün sonra da İngiliz heyeti hareket ede
cekti Muahhedeyl aldıktan sonra biz, Türkiye haricinde kalacak olan memleketler hakkın
da noktal nazarımızı bir daha İfade ettik. Bir İfadem var. onu söyleyeceğim dedim. Meselâ 
Mısır, Suriye, Irak vesaire vesaire bu memleketlerin ahalisi kendi mukadderatına hâkim ol
mak İçin. 

NEBİZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Paşa Hazretleri Musul buyurdunuz. Sehven midir. 
(Hayır Mısır'dır sesleri) 

İSMET PAŞA (Devamla) — Bu memleketlerin İstiklâli uğrunda fedakârlık etmiş olanlar 
için affı umumi yapılsa çok İyi olur, dedik. Muahhedeyi bize verdikleri vakit bir çok propa
ganda yaptılar. Filan böyle böyle olmuş. Ermeniler şöyle olmuş. Bir çok şeyler stylediler. Bu 
muahhedeyi şimdiye kadar konuşulmuş olan muhtelif mesailin hulâsası ve levhası olmak 
üzere alıyoruz. Bunu mütalaa için en aşağı bir hafta zaman lâzımdır. Bir hafta sonra müta
laamızı arz ederiz dedik. Hususi bir cebe yaptılar ve sonra İngiliz murahhası dedi ki şahsi 
olarak size bir mazeret arz edeyim. İngiliz hükümeti memleketinin birtakım hususatı için 
kendisinin daha ziyade burada kalmasını muvafık görmeyerek bir an evvel azimet Istırarın
da bulunduğunu söyledik. Bu çarşamba günü oluyordu. Cuma günü hareket etmek İçin her 
şeyi takarrür ettirmiştir ve her şeyi hazırlamıştı. Şimdi daha muahhede üzerinde çalışıp ta 
cevap vermek İçin müsaade İstiyorsunuz, arkadaşlarınız çalışkandırlar. Daha İki gün tehir 
etmekle çıkarabilirler. 

Hal edelim ve bitirelim dediler. Cevap verdim; üç dört gün içinde değil bir İki saat içinde 
bile hal etmek İçin sarfı mesai ederiz. Fakat bu muahhedede kabili tadil olan nedir ve ne 
dereceye kadar kabili tatbiktir? Bu üç dört gün içinde bir birimizle temas ederek kararımızı 
vereceğiz. Ffckat zan etmiyorum ki. bu maddeten üç dört gün içinde hal olunabilsln. Binae
naleyh, sizin hususi ve şahsi variyetinizi nazan dikkate alarak şunu aöyleyebiliıiz ki üç dört 
gün İçinde mütalaa İçin sarfı mesai ederiz. Fakat üç dört gün içinde cevap vereceğim kaydı
na bağlanamam. Mümkin olduğu kadar bir haftayı maddi olarak kaydetmeyi muvafık gör-
müşûmdur. Mümkin olmazsa mes'uliyet deruhde edemem şeklinde ayrıldık. Bu pazartesi 
günü oldu ertesi Pazartesi günü de gidecekleri, Perşembe günü bir Boğazlar konferansı ol
muştur. Öğleden sonraya kadar onunla uğraştık. Perşembe günü öğleden sonra İngiliz mu-
rahhasiyle görüştüm. Orada ifade ettiği büyük mesaili saydım. Şö^le bir takım mesall var. 
Arazi mesaili. Böyle mesailde nasıl anlaşacağız. Bu Mesail olduğu gibi duruyor. Bir defa bu 
mesall üzerinde, ana hatlar üzerinde esaslı ihtilaflar var. Bunlar var. Bunlarda anlaşırsak 
teferruatında maddelere tevafuk eden şeylerde de anlaşabilmek kabildir. Bir defa esasda İh
tilaf vardır. Nasıl anlaşılır, dedim? Arazi meselesini açtılar. Ben de bu mesele üzerinde lsrar 
etüm. Çünki o arazi meselesi kendilerine aittir. Bilahere adli, mail, iktisadi meseleler üzerine 
1.3a Ilı il- eden bir takım mütalattan sonra ve tarafımızdan bir tarzı hal gösterildikten sonra, di
ğer muhtelif mesail üzerinde çahşacaklannı ve müttefikler tekrar vaz edecekleri bir lakım me-
vaddı söyleyecekler. Ben de pek âlâ dedim. Bu Cumartesi günü çağırdılar, yapacaklan son şeyleri 
söylediler. On beş milyon allın istiyorlar. On İki milyon lira altına kadar inmişlerdir. 

35 



Borcumuzu se.nn.cre üzerinde taksim etmelerinden vaz geçiyorlar. Esas üzerine kabul edi
yorlar. Esas üzerinde muahhedeyi değiştiren ve hasredilen bir iki noktadadır. O da Trakya'-
da Tahaddüs eden askeri mesail vardı ki ondan da vaz geçtiklerini bildirdiler. Cumartesi sa
bahı 24 saate kadar cevap bekleriz, dediler. Bundan başka bir (ey yok mudur dedik? Ceva
ben yoktur, dediler. Şimdi bu muahhedeyi aldım tetkik ettim. Neöcei tetktkabm dagoıdümkl 
btrl ki noktayı tadil etmişler. Bizden tamirat parası İstiyorlar, arazi meselesine gelince onu 
da olduğu gibi muhafaza ediyorlar. Mail mesele de bizden para istiyorlar. Fakat Yunanlılara 
verdirmiyorlar. Soma iktisadi meselede şimendiferler, şirketler ve dlger lmtiyazat olduğu gi
bi muhafaza ediliyor. Cumartesi günü öğleden soma vaziyeü bu tarzda müzakere ettik. Me
seleyi mu.ha.kkakb.fr inkrt.M..^k-..deı.JeryflzundCT 
sızlarla vuruşacağız. Onlar Dünyanın mesaili hukukiyealnl hal İçin uğraşıyorlar tavrım ta-
kmmışlardır. Her esas noktada tamamen hail İhtllafda olarak geçerse ne gibi fedakarlıkla 
şu vaziyeti kurtarmak çarelerini düşünüyorduk. Geldiğimiz zamanda cereyan eden şu me
sailin hepsinde hali ihtilaf m o d a n a gelmiştir. Binaenaleyh h ^ e t l mecmuasını ret edeceğiz. 
Bu da kâfi değildi. Bu muahbedenin neresinden, tutarak diğerleri istikşaf edilebilir. Btnae-
nakyh inkıta (duna ve bundan harp çıkarsa bütün cihan efl(*numumlyes.taeWtal>sn Türkler 
hiçbir şey'de uyuşmak fikrinde dejpldirler. Bidı^eien ne ....fiy lemişler-ıe, nilu-yetlnde onu is* 
tarla kalmışlar, bir eseri hal göstermemişlerdir ve bunlar aoai yapmak tçto ölmemişler. Ken-
dl şartlarını bize dinlettirmek için gelmişler tarzında bir propagandaya mahal vermemek 
Uzun İse bile, her millet bunun ne gibi a r a m i tesirinde İnkıta olanağını cihan efkâr- u n u -
miyesine karşı aranılacak mühim bir nottadır. Ü d r a i s t ^ v ^ a bu şekiHe bir takım usuller
le meseleyi hal etaneye imkân var nndu? Bunun İçin esash bir İstikşaf yapmak lâzımdır. Bu 
da an-^ak -fib^nı alakadar ed^n m^f111 *rayfıiM.r.air hal j-.hm.-lt iflı-.,--.H..- Binaenaleyh Cihanı 
alakadar eden boğazlar, akalltyetler, tabiiyetler meselelerini hal etmişizdir ve milletlerin mü-
naaebaü ttcaıiyeye girmeleri esaslı bir surette ilerlemiştir. Bir takım mesaili araziye vardır 
ki şark'da, garp'te bu mesaili Araziye, münhasıran istilayı arazi kil İd o d a Husul meselesi 
idi. İnldtaı bu mesele üzerinde .hasredilmemek için bunu muahhedenin İmzasından bir se
ne sonra İngilizler İle aramızda hal etmeyi kabul ederiz, fakat mesaili iktisadiydi de kami
len İhraç etmek şartüe müzakeresine devam ederiz dedik ve ştmdtye kadar üzerlerinde mu-
vafi....katı efkâr olan mesaili bir araya topladıktan sonra, onu bfrt.uafcbu.olo.rak muvafakati 
efkâr olmayan diğer mesail üzerinde müzakereye devam olunarak bir şeye varılabilir, hal olu
nabilir veya olmaz. Hakiki ve ciddi istikşaf olmakla beraber, tendiınizi kabul v.tya inkıta ha
linde bağlamak İçin bir hatvei umumiye üzerinde te..ImakkMO.«dlyordaZ..ra b a b a m ı m ka
bul etmedikleri takdıde hiç bir kayıt altında değiliz demek hakkını haiz olabUmekliglmtz 
için idi. Bunu da nitekim Pazar sabahı söyledik. Arazi meselesinde bir suı-eU hal göotenne-
mlşlerdlr. 

Kapitülâsyonlara gelince, nokta! nazarımızda m u ş u m . AdH mesalle gelince; diğer mü-
letler gibi ve sizin kabul ettiğiniz gibi adil İcraata müdahale etmemek şartüe, adil müşavir
ler bulunmasını teklif ettik ve bu teklifliniz de asla sulh hâkimlerine taalluk etmeyen bir şe
kilde İdi ve bu suretle mukabil tekliflerine öğleden evvel cevab verdikten sonra, bir İki saat 
İçtima ettik, müzakereye başladık, yeniden bazı şeyler teklif ettiler. Meselâ tamirat meselesi 
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sonra onlardan alacağımız gemi bedeli, biz bunları kabul ettirmek İçin iddia ediyorduk. On
lar vermiyorlardı ve gemileri harbe girmiş kanaimden addediyorlardı ve sizin alacağınız yoktur, 
diyorlardı. Biz de alacağız diye İddia ediyorduk, onlar vermiyorlardı. Ondan sonra hiç bir 
taahhüdümüz yoktur, diyerek ayrıldıktan sonra ikindiye doğru İtalyanlar Amerikalılar bi
zim heyeti murahhasamızm bulunduğu daireye geldiler. Kapltüla^onlar meselesinde İkti
sada ait bir İki maddede çıkaralım dediler. Bu çıkarılan madde imzasında altı ay sonra mü
zakeresine devam etmek şartiyle. Blttabil biz de olmaz dedik. Muahhede yarımdır. Kamilen 
çıkacak tamam olacakur, Sulh olacak istanbul'dan çıkılacaktır, dedik ve bir tarafdan da ma
il komisyon vazifesine devam edecektir. Vaktin dar olması sebebiyle tasvlb ettiğimiz dakika
da İngiliz heyeti hareket etmiştir. O gün düşündüler, dediler ki kapitülasyonlar yüzünden 
Lozan Konferansı İnkıta etmiştir. Ecanibln Türkiye'de oturması ve yaşaması için Türkler
den teminat istedik, vermediler, İnkıta hasıl oldu. Güya, dünyadaki bütün ecanlb Türkler 
aleyhine düşman olacakur. Böyle düşündüler. Türkiye'yi başdan aşağı tecrübe etükden sonra, 
baki kalanı soymak istediklerinden inkıta olmuştur. Bankerler haıb etmek istiyorlar. Biz bOyle. 
bil mukabele, bunu ilan ettik. Pazar günü akşam üzeri herkesin asabı alabanda, heıkes bir 
sureti hal ve çare arıyor ve bulmak istiyor. Fakat mes'ele bitmiştir. Her tarafdan meaalli ma
liye ve tkUsadiyemiz üzerinde şiddetli neşriyatta bulundular. Vaz'tyet nediı? İngiliz heyeti 
aynldıkdan sonra Ebzartesl sabahı Fransız murahhaaiyle temas ettik, hareket edeceğiz de
dik. Vaziyetin tenvirini müttefiklerden beklediğimi sfyledlm. Çünkl dedim, hususi bir vazi
yet vardır. Aramızda akdedilen Mudanya mukavelenamesi mucibince sulh konferansının hal
line kadar mütareke halinde bulunacaktık. Şimdi eğer konferans İnkıta etmiş İse, Mudanya 
mütarekenameai mundeil olmuştur ve tarafeyn serbestli harekatım lkUsab etmiştir. Böyle 
midir, dedim. Hayır değildir, dediler. Sizce mesele nasıldır dedik? Ben İnkıta. Cihetine git
medik, bu İşi müttefikler yaptılar dedim. Biraz görüştük, konferansın lnkıtal hakkında bir 
tebliğ olmamıştır. O halde konferans nazari olarak devam ediyor, vaziyet tavazzuh etmiştir. 

Mucibi inkıta olan meseleye gelince; siz ne istiyorsunuz? Dedim k t ben bunu söyledim; 
mesalB iktisadiye kamilen çıkarılsın ve diğer malûm olan mesaili görüşelim ve diğer muva
fakat basıl olan şeyler üzerinde sulh yapalım. Onun üzerine ayrıldı gitti Bizim heyeti orada 
bir müddet daha oturması İçin İsrar ettiler. Fransız htyeti mmahhasası hareket etmişti. Çar-
samba günü ben de hareket edeceğim, dedim. İki esaslı nokta tezahür etti: Konferans İnkıta 
etmemiştir, talik olunmuştur Diğer noktada herkes son celselerde ben şundan vaz geçece
ğim, sen şundan vaz geçeceksin diye bir takım sözler söylendi. Türkler talep ettikleri şeyle
ri, kabul ederiz kabul etmeyiz: taleplerini kağıt Üzerinde tekrar etsinler denildi. Amerikalı
lar tavvassut ettiler. Biz konferansı toplarız, siz bunu kabul ederseniz, dediler. Biz noktal na
zarımızı yazdık, dedik. Eğer o nokta! nazarınızda sabit iseniz, bunu da yazınız, imza ediniz. 
Ondan sonra tavassut ederiz dedi. Bunun üzerine anladık ki bizden bir taahhüt alarak vazi
yet tetkik etmek İstiyorlar, imtina ettim, biz teklifaümızı dermeyan ettik. Müttefikler tara
fından bir cevabınız varsa veriniz, dedim. İtalya Heyeti de hareket etmiş İdi. Dediler ki, biz 
yalnız murahhaslar gideceğiz, heyeti burada bırakacağız, siz de kalınız. Murahhaslar gitti, 
diğerleri de gittiler; biz niçin duralım, biz de gidelim denildi. Vaziyet halledllebildigi kadar 
hal edilmiştir. Ortada bir muahhede vardır. Bu muahhede üzerinde ne tadilat yapılmıştır ve 
ne de yapılması memuldur. Biz hiç bir taahhüde glrmemişlzdlr. Bunu safahatlylc gidip 
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hükümete ve Meclise g6ru.31.fiek lazımdır diye biz orada bu ta.ranven.lilc Şimdi artık onlara 
taahhüt tekliflerini kabulden imtina ediyor ve memlekete gelmiye çalışıyorduk- Müttefikler 
İse vaziyet İnkişaf etükden .sonra artık bunu İ.m..BQıbİr.M.ne>te b.a an arvelvaıdııahm ve Türk
leri bir kayıt altında bulunduralım zihniyetinde götündüler. Hâsıl Salı günü italya ve Ameri
ka heyetleri de gittiler. Çarşamba gûnö sabahleyin de ben hareket ettim. Onlar birer kâtib 
bırakmışlardı. Ben de bir iki kâüb bıraktım. Konferans nazari olarak devam ediyor. Müteba
ki heyet kamilen hareket e t t i Milano'da İtalyan H.tyeü müşavirlerinden birisini bırakmıştır. 
Eğer ki noktai nazarınızı muhafaza ediyorsanız mesaili iktisadiye ve maliyeye bir sureti hal 
bulalım dedi. Fbhat bu defa böyle büyük komisyonlar halinde değil, her devletten birer mü
şavir İle hal edelim dediler. İtalyanlar biraz da telkin yapıyorlardı. Mesele uzar ve bir takım 
ÜrtUalat olur ve bu IhtUâfat, İle sarfedüen mesai kamilen heba olmuştur. Bir harb çıkar, yeni 
bir şey çıkar, bir vaziyet hasıl olur. Köstence yolundan gelmiştim. Romanya hükümeti mü-
tıdaşı görün ı ^ r d u . Tavassut etmek İste-^ ve d t ^ W, e ğ e r l i 

deleri bize söylerseniz, biz müttefiklere tebliğ ederiz. Belki tekrar toplanmak İçin imkan bu
lunur. Hatta evvelce İmtina ettiğim gibi; müsaade ediniz, biz diyelim M sizin tarafınızdan 
İsmet .Paşa İle görüştük. Son celsedeki maddeler kabul edilmiştir. Şu maddelerin şu tarzda 
kabul edilmesini İstiyor. Şu tarzda şu maddelerin tadilini İhracım talep ediyor, diyerek size 
atfen biz yazmış olalım, siz yazmayın dediler. Muvafakat edilmedi. Lozan Konfransuıda bir 
çok şeyler görüşüldü mesele talik edildi. Herkes merkez hükümetine gltmlşUr. Ben de yol
dayım, merkezi hükümete gidiyorum. Hükümetimle temasım yoktur. Merkezce benim tali
mat almadıkça bir şey yapmak imkânım yoktur, esasında kaldım. Sonra İstanbul'a geldi
ğim zaman üç devletin komiserleri ayn ayn geldiler, ziyaret ettiler. Evvelce arz ettiğim şey
leri derhabr buyurursanız, şüphe içinde daha kızdınrsamz muahhedeyl bazı tadilâtla imza 
ederiz, götürürsünüz ve yahut olduğu gibi götürürsünüz, üzerinde bir şey konuşmazsınız 
ve götürürsünüz, hükümetinizle görüşürsünüz. Bu denilen şeyleri şayet konuştukdan son
ra kabul etmiyecek olursanız imza etmezseniz artık bu muahhede mevcut değildir demiş
lerdi. Artık istanbul'da Muahbedeye son zamanda bir çok mevad koymuştuk. O mevad üze
rinde sebat ediyoruz. Kabul etmediğiniz »örterin üzerindeki teklifatmızı biliyoruz. Mesela 
bir kısım mevadın İhracı gibi bunlara bir sureti hal bulalım. Muahhedeyl olduğu gibi İmza 
etmek elinizdedir. Müteallik ve bazen muteakıs cümlelerle muahhede henüz meydandadır. 
Bir sureti hal bulunuz, bulalım tarzında tebligat yapmak İstediler. Her birisini ayn ayn Lort 
Gürzon*dan ingiltere Hariciye Nazırından aynca bir telgraf tebliğ ediyorlar, bir çok meselede 
Lozan'da ani^yiıi-; fakat dalma Türkiye heyetine karşı İtibar ve İhtiramımızı muhafaza et
tik. muahhede meydandır. Bir çok mesail konuşulmuştur, imza edilmesi tarzında tebligat 
yaptılar. Bımlann hepsinde sarih bir vaziyet almakdan İçtinap ettim. Tabiî şimdi son vaziyet 
şudur kt, muahede elde mevcut olan şekliyle herkesin bütün talebleri İçine yazarak, bir hü
lâsa halindedir. Bunun üzerine şifahi müzakere açılmış ve müzakere edilmişti. Mesela tami
rattan şu tarzda vaz geçmek bir de vaktiyle bir teklif yapmışız ki mesain maliye ve iktisadi
y d i çıkaralım muahhedenln mütebakisini kabul edelim. Ret etmiştik. Hiç bir teahhüdümüz 
olmayarak bu mevcut olan muahhede üzerinde ne tadilât yapılmış ve ne de yapılması ümit 
edilmiştir. Böyle bir vaziyet İçindeyiz. Hükümete vekillere de bu tarzda vaziyeti teşrih ettim. 
Şimdi biz bir defa muahhedeyl madde madde hükümette mütalâa ederek heyeti 
umumlyeslndcn bir fikir hasıl ettik ve vaziyeti mütalaa ederken muvafık bir karara 
varmak İhtiyacındayız, ondan sonra Meclisi Âliye bu şekilde arz olunacaktır. 
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Eski muahhede sureti tercüme olunmuş ve Meclis mazbatasında tab olunmaktadır. Demek-
ki bir Ud gün zarfında azayi kiram da bunu mütalaa edeceklerdir. Heyeti umumtyesl görül
dükten sonra takip olunması lâzım olan hattı hareket hakkında Meclisi Aliye teklifat yapa
cağız. Meclisin vereceği karar hattı hareketimiz olacaktır. Bu günki vaziyet kamilen takip 
ettiğimiz vaziyetin inkıta etmiş ve meçhule, suya düşdügünü tavzih noktal nazarından vazi
yeti tenevvür içindir. Taahhüt ettiğimiz bir sjey yoktur. Hiç kimse bize şunu verdiniz, bunu 
verdiniz diye İsnat edemez. Ne karar verirseniz kimse bir şey diyemez, onu serbestçe tatbik 
ederiz. Mesele bundan İbarettir. 

NEBİ ZADE HAMDİ BEY (Trabzon) — Reis bey müsaade ederseniz bir şey sual edece
ğim. .Kışa hazretlerinden. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) (Edirne) — Trabzon mebusu Ali Şükrü Beyefendi söyledi
ler ki bizim teklif etmiş olduğumuz şu muahhede tatbik edilmiş olsaydı Trakya ve İstanbul 
derhal tahliye edilecek mi İdi. Yoksa Musul meselesinin halline kadar İşgal altında mı kala
caktı? (Eşttemiyoruz sesleri) Bir defa daha konferansın ortasında şöyle bir İhtimal mevzu 
bahis olmuştu. İngilizler tasmim etmişlerdi ki mukaddematı sulhlyeden bir takım prensip
leri, esaslı noktalan bir kere aramızda takarrür ettirelim. Sonra bu takarrür eden prensipler 
Özerine ayrılalım. Konferans bu mevaddı esasiye üzerine muahhedenameyl mütehassıslara 
tanzim ettirsin. Yani evvela anlaşacağız. Şark hududu şöyle olacak, garb hududu böyle ola
cak. Filan mes'ele böyle olacak diye başlıca mesail üzerinde uzlaşacağız. Bir kâğıt üzerine 
yazacağız. Muahhedeyi ve bütün mesaili hal etmek İçin nihayetine kadar beklersek çok za
man geçer. Bunları komisyona mütehassıslara. Hukuk müşavirlerine bırakalım. Onlar mu
ahhedeyi tanzim ederler ve konuşuruz. Konferansa başladığımızdan üç hafta sonra ve ya
hut bir hafta sonra sulh İçin şu ve ya bu şekilde bir sureti hal bulalım. Mukaddematı sulhfye 
yapalım. Mütebakisine devam edelim ve yahut hebslni bitirelim. Tam bir sulh yapalım, de
diler. Bunun üzerine her ikisini düşünebiliriz, dedim. Şu şartla ki her neyi İmza edersek sulh 
tamam olmalı. İstanbul, Gelibolu ve Boğazımız tahliye edilmeli. Biz dalma bu noktayı mü
dafaa ettik. Onun İçin teklifaümızda mütaleabmızda sulh olur olmaz hiç bir şey'e hacet kal
maksızın tahliye temam olsun. Sulh temam olsun, noktal nazarım takip etmiştim. .Demin 
de arkadaşlara söylemiştim. Mesaili lktlsadtyeyi harlçde bırakalım dediğimiz zaman, muah-
hedeye bir madde İlave edelim ve am ty zarfında bunların müzakeresine devam edelim, de
diler. Ben o zaman İtiraz olarak dedim ki: O zaman muahhede temam olmaz, bunları çıkar
malıyız ki muahhede temam olsun. Tahliyeyi murat etmiştim. 

Konfeıansda "Meriç boyunun gayri asker! bir hale sokulmasında mahzur var mıydı?" 
diye Trabzon mebusu Nebi Zade Hamdl Bey efendi soruyorlar. Müsaade buyurursanız muh
telif devletlerin vaz'iyeti siyastyelerlni de bir İki kelime ile İzah edelim. 

Aynı zamanda Rus Heyeti murahhasa sı İle bizim hey'i murahhasamız arasındaki mü-
nasibata dair suale de cevap vereceğim. Rus Hey'eü murahhasası ile bizim hey'eömlz baş-
dan nihayetine kadar dalma dostane bir temas ve münasibet halinde bulundu. Cereyanı ah
valden, gerek vaz'iyeti siyasiyeye alt olsun ve gerek sulh konferansına müteallik olsun, yek-
diğerimizl haberdar ederdik ve dostane ayrıldık. Biz, boğazlar meselesinde blı çok mücade
le ettikten sonra Bogazlann tahkim edilmemesini ve sefalnl harbryenin serbest olarak 
mürurunu kabul ettik. Halbuki Rus hey'etinin noktal nazan esas İtibariyle Bogazlann 
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tahkim edilmesi ve kapadı olması zemininde İdi. Onun İçin Boğazlar mes'eleslnde aramızda 
İhtilaf vardı. Bu ihtilâf nihayete kadar daim olmuştu ve zaruridir. Diğer mûnasibab siyasiye 
ve münasibah umumtyede anlaştık. Fransız Ifcy'eü mesaili muhtelife arasında Ankara thti-
lafnameslne İstinaden ve Ankara JhtÜâfnamesini muhafaza ederek Suriye hududunu mu-
hafaza etmek esasını takip et.mi.jtir. Mesaili Maliye ve iküaadlyede alakalan ve menfaatleri 
ziyade göründü. Gerçi hususi muahhedatta hal olunmayan mesaili Maliye ve İktisadiye ile 
diğer müttefikler de aynı derecede alâkadardır. .fakat kendileri daha ziyade alakadar görü
nüyorlardı. 

Kapitülasyon mesailinde de musir görünmüştür. İtalya heyeti bize ait olan meaailde ve 
bilhassa kapitalüsyonlarda alakadar oldular. Kapitülâsyonları İltizam ve terviç ediyorlardı. 
Meclisi Alice malûmdur ki Ankara ttUafnamesinde bu gibi meaailde kapitülâsyon mesele
sinde ve sair meaailde Fransızlar birtakım şeyler taahhüt etmişlerdir. Uşı (ouchy) muahede-
nameslnde de kapitülâsyonların ilga edilmesine diğer müttefikler razı olduğu halde kendi
leri de razı olacaklarını taahhütetmişlerdL Şimdi burada kapitülâsyonların ilgasını esas iti
bariyle kabul ediyoruz. Fakat etelerimize intikal lâzımdır, peklini muhafaza etmişlerdir. Herkes 
kendisine alt olan mesallde yakın bir menfaat yakın bir alâka gösterdikleri halde diğerleri
ne alt olan mesail mevzuubahİB olurken Japon Heyeti sureti umumtyede Büyük Britanya 
n"1-tal^lff7ffnn1h'^Fl^;-^* t t l"^ ft«1 tarar <-HI.-«-n 1..T-.p..-r.1n-y-..r.lgTiri..- n n l a r h l r r t . - j - f l lıifflral y»lr. 

llnde behemehal lâzımdır, diyorlar. Romanya konferansında yakinen alâkadar olduğu me
sele Trakya'nın gayri askeri olması meselesidir ve bu yönde alaka göstermiştir. Bir de boğaz
ların açılması ile alâkadar olmuştur. Siyaseti umumiyesinl arz ediyorum. Tabii ekalliyetler 
meselesinde kendilerine alt bir madde olmamasına ehemmiyet verdiler. Karadeniz Boğazı
nın açık olması ve Romanya'nın Karadeniz İçin de kapanmama» politikasını takip ediyorlardı. 

Biraz evvel arz etügim veçhile. Balkan muharebesinden orvel Berlin Muahedesinden beri 
taksim olunacak borçlar vardır. Yugoslavya Sevr Projesinin tashihatmda da bu borçlara iti
raz etmiş İmiş. Bizim haberimiz yok. Borçlar İçin müstenkif bir vaziyet aldı. Bir ona ehem
miyet veriyor, bir de Meriç garbine geçmeyelim. Buna da bütün kuvvetiyle ehemmiyet veri
yordu. İngilizler bizimle olan mesaüde Musul meselesinde sair mesaili arztyede birinci dere
cede alakadar olmuşlardır. Yani bir Musul meselesinde, bir de Yunanlıları daha fazla ezil
mekten .kurf.aniupacahsm.isla.rdir. Kapltülaayonlaıda mesaili maliye ve iktisadiye dalma müt
tefiklerle beraber bulundular ve onların taleplerini fazlasfyle terviç ettiler. Fakat zan oluna
bilir ki birinci derecede alâkadarlık gösterdikleri mesaili arziyedlr. 

Diğer bitaraf devletlere gelince; İspanya. Hollanda, Danimarka. İsveç, Belçika devletleri
dir. Bunlar evvela konferansa .iştirak etmeyi emri vaki yapmak istediler. Şiddetle mukave
met ettik. Bundaki sonra konferansa bir defa iştirak ettiler ve bana betayı malûmat bir nota 
verdiler. Lozan Konferansında müzakere olunan mesaili muhtelife İçinde kendilerini alâka
dar eden mesail var. Bu mesail de hal olunsun dediler. Sureti umumiyede bitaraflar davet 
olunduğu vakit bilhassa kapltalüsyanlarda onlar da bize Irası mûşkiiat edeceklerini zan edi
yordum. Konferans esnasında hariçte seyirci olarak kalmışlardır. Bugün .Avrupa'da bir Ruhr 
işgali münasebetiyle Almanya ve Fransa meselesi vardır. Bunu Fransızlar haklı oldukları 
tamirat parasını Almanlardan almak İçin rehin olduğunu iddia ediyorlar. Almanlar ise Ruhr 
işgalini Fransa hududunu (Ren'e) kadar dî-yamak için bir bahaneden ibaret olduğu İddiasında 
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bulunuyor. Almanya'da infial ve İnkisar tesiri vardır. Maatteessüf sulh hareket ve faaliyeti 
yoktur. Tarafeyn yakında böyle müsellah bir hareket ve faaliyete ihtimal görmemektedir. Fa
kat çok teessür, infial ve İnkisar vardır. Mukavemet ediyorlar. Merkezî devletlerden bir de Ma
carlar vardır. Birçok Macar arazisi diğer devletler tarafından İşgal edilmiş, ahali pek çok lz-
dlrap İçinde görünüyorlar. Hükümetleri milliyetperver ve serbesttir. Fakat ıstıraplarına veya 
silonu hainde bulunmalarına rağmen sakindirler ve sakin kalmak arzusundadırlar. Bulgarlar, 
Bulgarların konferansında başlıca şey ettikleri Meriç vadisini alarak Meriç şimendifer, hattı 
boyunca mahreç İddia ettiler. Müttefikler Bulgaristan'a Yunanistan'ın muvafakatiyle Dedea-
gaç'ı da Ur mahreci iktisadî teklif ettiler. .Ayrıca bir liman verecekler. Bulgar emvali İçin bundan 
istifade edecekler. Bulgaristan'a kadar şimendifer hattı muhafazası beynelmilel bir komis
yona tevdi edilecek, komisyon nazaret etsin diğer arazi Yunan elinde kalsın dediler. Yunanlı
lar bunu kabul etmediler. Bulgarlar, Bulgaristan'dan İtibaren .Dedeagaç'a kadar boydan bo
ya Medç'ln Garbinde bulunan şimendifer aksamını talep ettiler ve Yunan İdaresindeki ara
ziden tren geçmesini kabul etmediler. Yunan tahtı tasarrufunda bir Bulgar şeyinin İmkânı 
yoktur, dediler. Bulgarlar Boğazlar meselesinde, bilakayıt. müttefikleri İltizam etüler. Diğer 
mesaili salrede ve ahvali umumiyede harice io.u..^mÜ3.üemetkflıme surette, falatdaMlekaı^.. 

Şimdi bu suate Konferansın daha başlangıcında Meriç bey unda gayri askeri bir mıntıka 
bulunmasında bir fenalık var rnıdıı? Bir zaruret var mıdıı? Derhatır buyurursunuz ki. Kon
feransa başladığımız zaman Balkan ittifakı beraber mevzu bahis olmuştu. Romanya ve Bul
garistan'ın da dahil olacağı murabba bir itilftf adeta tebarüz etmişti. Başlıca istinat ettikleri 
şey bu kil: Rumeli'ye yeni bir ordu, yeni bir kuvvet dahil olmasın, isteniyordu. Balkan şlbih-
cezireslnde şimdiye kadar yapılan muahhedeler muhtel olmuştur. Romanya birçok arazi al
mıştır ve Yugoslavya birçok arazi almış, bunlar bütün kuvvetlerini Macarlara ve Rumlara 
karşı serbest olarak kullanabilmeyi politikalarının esası addetmişlerdir. Yugoslavya'nın bir
çok müttefikleri vardır. Hulasa Trakya'ya yeni bir unsur dahil olmuştur. Bu unsur Meric'in 
Garbine geçecektir. Buna karşı Balkan Bkıku hazır^al ım. Sulh konfeıansnıa başlarkenmu-
talebemiz aleyhimizde yeni birtakım siyasi tertipler vücuda getiriyor. Garbi Trakya hudu
dunu şimendifer hattının Garbinden olmasını kabul ediniz, hakikatte ve ihniyatta bir tek 
mahalli tatbiki vardır. O da Edirne'yi Kale yapmaktan feragat ediniz. Demek başka bir yerde 
veyahut behemehal asker bulundurmaya mecbur okluğumuz bir yer yoktur. Bu teklif bu de
nizden diğer denize kadar baştan başa gtyri askeri bir m intaka olsun demek Edirne'yi başlı
ca kale yapılmasın. Eğer Edirne kalesi yapılırsa Bulgarların Dedeagaç'a olan şimendifer mu
vasalaları münkah olmuş olur. Bu üssülharekeye istinaden Türkler Meric'in Garbine geçer
ler ve tehlike yayabilirler. Bunu tehlike halinde ifade ederlerdi. Biz düşündük ki konferans
taki hattı hareketimiz muhasımlar ve müttefikler arasmda yeniden resanet getirmeye mü
sait olursa konferansın vaziyetinden istifade etmemiş oluruz. Vaziyetimizi daha ziyade lğ-
lak etmiş oluruz. ÇOnki bir meselede İttifak halinde, diğer bir meselede bir blöf olarak karşı
mıza çıkmış olurlar. Memleketin müdafaası noktasından gayri askeri mıntaka meselesini 
memleketin müdafaasını esaslı bir surette haleldar eder bir mesele halinde görmedik. Onun 
için zararı esaslı değil, fakat siyaseten gayri kabili İçtinap olarak şey'i gayri askeri bir mm la
ka olarak kabul ettik. Derhatır buyurursunuz ki Balkan Bloku meselesi gittikçe çürümüş
tür ve vücut bulmadı. Yani Romanyalıların Sırplarla beraber Şimale ve Garbe karşı; Yunan-
hlann ve Bulgarların da dahil olduğu bir ittifak murabbaı henüz vücut bulmamıştır. Henüz 
o bu kadar. Binaenaleyh böyle gayri askeri bir mmtakayı kabul ettirmeye sevk eden avamll 
bunlardı. 
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"Musul meselesinin bir sene zaifinda İngiltere 1le aramızda halinden heyeti murahha-
samız ne kasdetmlştiı?" buyunıldu. Bugün Musul meselesini aramızda hal etmekten ne kas
tediyorsak ve ne intizar ediyorsak o noktai nazan takip edebiliriz diye kasdetmişimdlr. Kon
ferans talik edilmiş olduğuna nazaran, heyeti murahhasamız tarafından kabul olunan esa-
satı keenlemyekûn addetmek, yeni müzakerata bırakılan noktadan başlamak kabil midir? 
Demin İfademde arz ettim ki konferansta birçok mesall bastan aşağıya kadar müzakere edil
miştir. İmza ettiğimiz mesele Yunanlılarla aıa.mızdamfib....delelüsera ve ahaliye alt olan mu
kaveledir ki tatbik olunuyor. Bütün teferrûatiyle görüşüp hal edilmiş nazariyle bakılabile-
cek meseleler boğazlar mukavelesi, ekalliyetler mukavelesidlr. Mahaza bunlarda daha bir İmza 
ve taahhüt yoktur. 

Diğer son yaptığımız şeyde bunu btyle kabul ediyoruz. Şunu şöyle kabul ediyoruz. Bun
lar heyeU umumiyeatyle bir küldür. Bu hiç bir taahhüdü tazammun etmez. Hepai bir şeye 
bağlanmıştır. Müzakerata karar verdiğiniz zaman istediğiniz yoldan ve vereceğiniz talimat
tan baslarız. Altından kalkmayacağımız herhangi bir taahhüt olduğunu .zannetmiyorum. Bu
nun en kuvvetli misali ayrıldıktan sonra bizden taahhüdü tazammun edecek bir kâğıt al
maya çalışmalarıdır. Taahhüt ifade edeceği için evvela Meclise vaziyeti arz ettikten sonra, 
Meclisi Aline karar verirse ona göre hatü hareketimi tayin ederim, dedim. "1 Şubat mütte
fikler tarafından verilen projenin... İzahat verilmesini rica ederim" Sualin biri de bu. 4 Şu
batta bizim yaptığımız teklifata taalluk ediyor. Şarkta ve bir sene zarfında Musul meselesini 
halledelim, iktisadi mesaili harice çıkaralım. Diğer mesall üzerinde sulh yapalım. Kapitü
lasyonların ilgası kabul edilsin... Heyeti umumlyeat gayri kabili inkısam. Muahede madde 
madde sizce malûm olacağı gibi bu teklüatı aynen mütalaa buyuracaksınız. "İktisadı 
mevad... 

Btyle bir kabul yoktur. Bunlar muhaberatı husustyedendlr. O zeminde hiç çalışılmanı gür. 
"Heyeti murahhasamız tarafından derpiş olunan proje neden İbarettir?" Arz ettim kL Hü
kümet bunu tetklkve mütalaa etmektedir. Ondan sonra Hükümetin teklifi İle beraber Mec
lisi Aliye gelecektir. Bir kararımız yoktur. Boğazlar hakkında kabul ettiğimiz şekil muh&de-
net ahidnameslnde Ruslarla beraber Boğazlar meşelerinin İtilâf devletlerinin ve alakadar dev
letlerin dahil olacağı bir konferansta tetkik ve hallini kabul ettik. Taahhüdümüz Konferansa 
İştirak edip Boğazlar meselesini hal etmekten ibarettir. Yoksa Boğazlar meaelesüıinşu veya 
bu şekilde halli hususunda ahitkşmemiştlk. Bilakis bizim Misakı Millide İstanbul'un ve Mar-
maranın âtisini ihl&l etmeksizin boğazların ticarete ve münakalatı beynelmilele küşade bu
lunmasını kabul etmişizdir ve muhadenet ahitnamesinde de kabul olunmuştur. Baştan aşağı 
bilcümle müzakeratta ve blkümle mûnasebatta İmza ettiğimiz ahitnameye mugayir hiç bir 
taahhüde girmedik ve bir vaziyet almadık. Herkese karşı kendileriyle akdetmiş olduğumuz 
ahitnamelere muvafık bir surette hareket ettiğimizi ispat etmişizdir. Başka sual yoktur. 

REtS — Celsel hafiyeden celsel alentyeye geçmeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun İsmet Paşa Hazretleri. 

İSMET PAŞA (Hariciye Vekili) — Muhterem efendiler, bir kaç günden beri müttefiklerin 
verdikleri sulh muahede projesini mütalaa ettik. 
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MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Reis Paşa Hazretleri İşitemiyoruz. 

REİS — Paşa Hazretleri, biraz yüksek söylemenizi rica ederim. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Bir kaç kelime İle projeyi Heyeti Celllenlze tekrar arz etmek 
isterim. 

Bir defa mesaili arziye hudutlar : Garbde Meriç olacak. Hudut Şarkta Musul vilayetine 
taalluk eden hudut ve Cenubda Fransızlarla Suriye ile olacak hudut, bundan sonra mesaili 
maliye ve İktisadiye vardı. Mesaili maliye başlıca düyunu umumiyenin taksimi. Düyunu umu* 
miye tamirat ve mevaddı müteferrikadır. Sonra mesaili İktisadiye vardı. Bizim idarei dahili 
ve İstiklâli muhtelif namlar altında zikrettiğimiz mesail vardı, ki umumiyet itibariyle kapi
tülasyon namiyle zikredilmektedir. Adli, malî mesaile müteallik bundan başka muahhede 
de Boğazlar mukavelesi vardır. Gümrük ve ticaret mukavelesi vardır. Asıl muahedenin esa
sını teşkil eden mesaili arziye, mesaili maliye ve İktisadiye bunların her Üçünü ayrı ayn tet
kik ettik, her üç esasta bize tebliğ olunan sulh projesi şayanı kabul görülmemiştir. Mesaili 
arziyede konferansa başladığımız zamandan itibaren ve öteden beri bliâ tadil İstihsalini ar
zu ettiğimiz mesaili kabul etmemişlerdir. Mesaili maliye ve iktisadiye de bizim esas olarak 
gösterdiğimiz bir takım maddeler vardır ki bunlar da verilmemiştir. Binaenaleyh muahede 
heyeti umumiyesl İtibariyle ret olunmak lâzım gelir. Hışreti Vekile trflyle muhtelif esaslarda 
bizim thtiyacatıınızı tatmin etmeyen bir muahedenamenin ret olunmasıyla konferansın in
kıta edeceğini görmüştür ve bu inkıta, muallak sulh İmkanını halen bertaraf eder ve hali 
harbi İkame edebilir. Ondan sonra gerek dahin memlekete ve gerekse harici memlekete kar
şı hakiki bir surette sulh İmkânını aramak İçin İttihaz olunacak bir hattı hareket var mıdır 
ve bir çare var mıdır. Bunu tetkik edelim. Muahede heyeti umumiyesiyle ret olunmuştur ve 
olunmalıdır. Fakat bunun husule getireceği inkıtaa ve harbe mahal vermeksizin, samimi bir 
arzu İle yeniden sulh İmkânını bulmak mutasavver midir ve böyle bir çare var mıdır? Bunu 
tetkik ettik, böyle bir çare aramak büyük mesailden mesaili arziye. meBalll ma]..ye ve iktisa
diye diğer mesailden mesaili İdariye. Bu mesailden hangilerinde düveli «Hafiyeye, müsait 
bir hattı hareket takip edebiliriz ve hangilerinde mesailin heyeti umumiyesl, yani gu bun
dan daha ziyade mühimdir vesaire tanında tefriki bizim İçin müşkil olan noktalar vardır. 
Gerçi hepsi bizim İçin mühimdir ve mühim olduğu içindir ki senelerden beri bütün dünya
ya karşı mücadele ederek İsrar etmişizdir, davamızı müdafaa etmişizdir. Süs olarak yapma
dık. Samimi ve ciddi haklı bir surette müdafaa ettik. Elbette davamızın İstihsali için ehem 
ve esaslı olan noktalardır. Fakat bir muahedeyi... ederek mutabakatı tarafeyn ile husule ge
lecek bir senedi münhasıran bizim metallbimizi son haddine kadar tahsil etmek azmiyle 
yaptığımız mücadele bu şekilde bir manzara göstermiştir. Şimdi yeni bir safha hami oldu. 
Mesaili maliye ve İktisadiye ve idarlyede onları tatmin etmeyi müsait göstermek, onlarda ol
duğu gibi İsrar etmek. Şahsen düşündük ki temin edeceğimiz her hangi bir vatanda, hudu
du daha büyük ve daha geniş her ne halde olursa olsun, hayatımızı müemmen bir hale koy
muyor. Onun İçin esaslı bir mesele Türk Vatanı neresi olacaksa onun dahilinde her millet 
gibi yaşamaktır. Bu esas üzerinde yürüdük ve müttefiklere dedik ki mesaili arziyede misakı 
mim İle kabili telif bir şekil hal bularak, müttefikleri fatmin edecek vaziyet alalım. Mail, iktisadi, 
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idari mesailde btyle ItUafkAr olan bu hattı harekete mukabil malî, iktisadi, idari mesalkle 
yeniden bir teşebbüs yaparak menafiiınlzi temin etmeye çalışalım. Şu halde veçhe olarak, 
büyük hattı hareket olarak Heyeti Vekilenln muslb gördüğü hattı hareket şu oluyor; Mesaili 
arzlyede mlsakı millî İle menafilmizi fizaml surette kabili telif bulalım. Bir sureti hal İle müt
tefiklerin teklifine yaklaşalım. Buna mesaili saiıede menafll hayaüyemizt temin edecek ta
dilât ile yeniden teklif ederek teşebbüs edeceğiz. Bizim verdiğimiz karar budur. 

Bir şey daha s-Oylemek istiyorum. Mesaili arzlyede düşündüğümüzü Htyeti Cebleye söy
lemek isterim. Mesaili arzfye metallblnlzde Öteden beri şiddetle İsrar ettiğimiz garp hudu
dunda 913 hudududur. Yapacağımız teklifte Meriç garbindeki araziyi lsttyerek 1913 hudu
dundan başladık. Yalnız Karaağaçla dahi İktifa ettik ve İsrar ettik, mümkün olmadı. Şimdi 
biz. yapacağımız teklifte Meriç Garbindeki araziden feragat edelim. Bu noktai nazara tekar-
rup edelim mi. düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki Karaağaç istasyonunun ve Meriç garbindeki 
arazinin bizim için ehemmiyeti, kıymeti vardır. Onları denneyan etmişiz ve bütün dünyaya 
karşı neşretmişiz. Bununla beraber bu talebimiz mlsakı millinin ahkâmı sarlhasından de
ğildir. Bu talebimizi menafll milltyemiz noktai nazarından İsrarla istemekle beraber, misakı 
milli noktai nazarından bir mecburiyeti katiye altında bulunmuyoruz. Bununla nazarı dik
katinizi celbetmek İstiyoruz. Şarkta Musul vilayeti İçin, Musul vilayetinin hallini ve Türki
ye'nin Irak İle olarak hududunun, yani Musul vilayetinin hallini talik ettik. Bir sene zarfında 
İngiltere İle hal edilecektir. Mutabakat hasıl olamazsa Cemiyeti Akvama müracaat edilecek
tir tarzındaki bir şekil hal (Gürültüler) ile müttefiklerin noktai nazarına yaklaşmak istiyo
ruz. Şark ve Garp hududu için düşündüğümüz bunlardan ibarettir. 

Şimdi Heyeti Celile mesaili arzlyede bu noktalan ve bu esasları İstisna ederek diğer me
sailde hayatımızı telafi edecek bir hattı hareketi tasvip ederse, buna devam edeceğiz. Mesele 
bundan ibarettir. Mesaili arzlyede. bilfiil işgal etmediğimiz bir yeri işgal etmek, % 99 silahla 
oraya girmeye mûtevekklfür. Bu her memlekette ve bizim memleketimizin tarihinde de baş
tan aşağı öyle olmuştur. Sonraki mesele bundan müstesnadır. Yalnız Boğazlara kadar mû-
sellah olarak dayandığımız vakit Edirne'ye kadar olan araziyi mukavele İle tahliye ettirml-
şlzdlr. Harben girmediğimiz halde tahliye ettirdiğimiz yalnız bu mesele vardır. Vaziyeti ol
duğu gibi söylüyorum. Arada yine müttefiklerin vesaiti lâzimeal mevcuttur. Bununla sizin 
kararınız üzerine tesir etmek istemiyorum. Biz bir noktayı silahla atabiliriz vtyahut alama
yız veyahut almak İçin teşebbüs ederiz, etmeyiz o başka bir meseledir. Siyasi olan vaziyet 
Hqretl Umumiyesiyle budur. 

Bizim inkıtai, hali harbi davet etmezden evvel, dahile ve harice karşı sulh imkânım yeni
den temin etmek İçin, samimi ve hakiki bir surette yeniden tecrübe etmek İçin düşündüğü
müz hatU hareket şudur: Mesaili arzlyede müzakereye girerek bu hesaptan diğerlerine tek
rar başlamaktır. Bu şekil hallin, bu tedbirin mesaili maliyede, mesaili İktisadiye ve Idariye-
de sonuna kadar her talebimizi behemabal temin edecek bir manzarası yoktur. Bu tarzda 
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teşebbüs ettiğiniz halde, nasıl ki senelerden beri bir çok defalar teşebbüs etmiş isek, mütte
fikler henüz sulh kararım vermemişler ise, bu sefer de İhtimal ki sulh kararını vermemişler
dir. Olabilir ki mail, iktisadi ve İdari mesailden dolayı menafll hayattyemiz temin olunamaz 
ve bizim teşebbüsümüz akamete uğrar. Fakat o zaman biz kendi vicdanımıza, kendi mem
leketimize karşı ve bütün dünyaya karşt yapılacak olan fedakârlığımızı yapmışızdır. Fakat 
bu adamların maksadı tavazzuh etmiştir. Mesele şu ve bu değildir. Vaktiyle düşündükleri 
gibi, bize hayat temin etmek istemiyorlar, deriz. Bu meydana çıktıktan sonra gerek dahilde
ki, gerek hariçteki milletlere karşı her hangi bir kararımızda bittabi daha ziyade salabet olur. 
Maruzatım bundan İbarettir. 

YUSUF ZIYA BEY (Mersin} — Paşa Hazretleri bir sual saracağım. Cenup hududunda hü
kümet yeni bir vaziyet almayacak mıdır? Yani İskenderun ve Antakya İçin Hükümet bu defa 
yeni bir teşebbüs almıyor mu? (Musul gidiyor sadaları) 

İSMET PAŞA (Devamla) — Efendim, mesaili arziyede Cenub. Suriye hududu İçin düşün
düğümüz Ankara itilafnamesinde vardır, iskenderun İçin bir hudut vardır. Bir de İskende
run ve Türk ekseriyetiyle meskûn olan yerler İçin lUIafname metninde veyahut protokolda 
bir takım ahkâm vardır. Bu ahkâmı kamilen muhafaza ediyoruz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Biz ediyoruz, fakat Fransızlar etmiyor. 

İSMET PAŞA (Devamla) — Cenup hududu İçin vaziyet budur. Şimdi Heyeti Cellleye ka
rar vermesini teklif ettiğimiz mesele şudur: İki şey var; biri mesaili arzlye, iktisadiye ve İda
riye. Hiç bir noktadan bizi tatmin etmiyorlar. Kamilen ret ederiz. Bu elinizdedir. İkincisi; ye
niden sulh İmkânı aramak lâzımdır. Bu İmkânı aramak İçin şunda fedakarlık edebilirsiniz, 
şunda edemezsiniz diye t-S-yin etmeniz lâzımdır. Biz noktal nazarımızı söyledik. Mesaili arzi
yede bu şekilde bir sureti halle (püna ederek sair tnesallde hayatımızın tatminine çalışmak. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bu beyanatı projenin tetkikinde ve mukabil projenin tanziminde 
Heyeti Vekile mütteflkan mı kabul ettiler, yoksa arada bir ihtilaf var mıdır? 

tSMET PAŞA (Devamla) — Müttefikan efendim. 
İsmet Paşa'nın bu geniş açıklamalarından sonra söz alan konuşmacı

lar, delegasyonun kusur ve hatalarını acımasız bir üslûp içinde eleştirdi
ler. önce hükümetin güven almasının gerektiğini belirttiler. 

İstanbul-Boğazlar, Musul, Karaağaç, Iskenderun-Hatay ve Adaların ge
leceğini karanlıkta gördüklerini. Misak-ı Milli'nln ihlal edildiğini, mali ko
nuların gözardı edildiğini ifade ettiler. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi, yapılan eleştirileri cevaplandırıp gerekenin, 
yapılabileceğin en İyisinin yapıldığını İfade etti. Gerçekte çizmelerinin to
zunu silmeye fırsat bulamadan geniş birikim ve deneyimi olan büyük dev
letlerin karşısına diplomat olarak çıkan İsmet Paşa ve Heyet, her türlü ça
ba ve dikkati göstermişti. 

Yurt ve Millet sevgisinin, var olma kaygusunun coşkusu ile yapılan ve 
amacı aşan konuşmalar karşısında Mustafa Kemal kürsüye gelerek şu ko
nuşmayı yaptı : 
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"(12) MUSTAFA KEMALPAŞA (Ankara) — Usul hakkında ekleyeceğim. Arkadaşlarmev-
zubahls olan mes'ele cidden mûhlm ve naziktir. Bu mM'eleyiasabiyetle görüşmek gayri ca
izdir. Onun için bütün arkadaşlarmu sükûta davet etmek cüretinde bulunacağım. Bunu af 
buyurunuz. Zan ediyorumkl rüfekanın asabiyetini mucib olacak nokta, meselenin neden do-
.te-yı ve ne mahiyette mevzubahis edildiğini tamamen anlayamamış vtya anlaUlamamış ol
manındı, n münbalstir. 

Benim büdlglme göre. Heyeti Vekile buraya kafi bir karar almak İçin gelmiş değildir. 
Yalınız müsaade buyurursanız safhayı benim anladığım gibi İzah edeyim. 

Malûmu aiinizdlrki. makamdı milllyemlzi İstihsal edebilmek için bir çok vasıtalara te
şebbüs edilmiştir. Oç buçuk, dört Bene zarfında: iakat bunların biç biri mürteci muvaffaki
yet olamamıştır. Behemehal makaaıdı mllliyenln istihsali İçin kat'i bir muzafferryete ihtiyaç 
vardı. MUlet ve milletin öz evlatlarından mürekkep ordu o zaferi kafiyi istihsal ettL O zafe
rin neticesi olmak üzere makasıdı miniyemlztn İstihsal edilmiş olması lazım gelirdi. Bu em
niyete hey'etl murahhassız vukubulan davet üzerine Lozan konferansına gitti. .Aylardan be
ri bütün mesall mevzuu münakaşa oldu. En nihayet İtilaf devletleri hey'etl murahhasımıza 
bütün müzakeıatm. mOnakaşatm netayici olmak üzere bazıları üzerinde görüşülmüş ve ba
zıları üzerinde görüşülmemiş olan mevaddı ihtiva eder bir kitap verdiler- Bu kitabın muhte
viyatı. yani sulh projesi Sulh şeraitini muhtevi proje diye koyduktan eserin muhteviyatı heyeti 
murahhasanuz tamundan hahı ila şayan olamayacak mahiyette idi- Asıl bu muhteviyatın gayri 
kabili kabul ohnasuu İstilzam eden mesall muayyendir. Yani bir çok hal edilmiş mesail.jaya-
ni kabul görülebilecek itikat mevcuttur. Bununla beraber hey'etl umumiyeslni kabul ederek. 
sulhu tesise mani olan noktalar barizdir. İşte hey'etl murahhasanuz vukubulan talikden İB-
tllade ederek, merkezi hükümete gelmiş ve vaziyeti hey'etl veklleye anlatarak yeniden bir 
talimat talep eykmişrlr. Yoksa hey'etl murahhasanuz kendisinin kabul ettiği ve hı-y'ete ka
bul ettirmek İstediği bir projeyi aslen v ^ a tadllen hey 'eO celilenlze kabul ettirmek üzere hu-
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talimat almak üzere Hey'etl Veklleye bir çok İzahat verdikten sonra, hey'etl Vekile bir karar 
vermek mecburiyetinde kaldı. Hey "eti vekile bir karar ittihazı mecburiyetinde kaldı. Bu ka
rar ya müzakeratı sulhiyeyi kat etmek, harekâtı filliyeyl askeriyeye başlamak veyahut bu ka
rarı tehir ederek herhangi bir zeminde, tekrar sulh talebine İmkân bulmaktır. Hey'etl Vekile 
Hey'etl murahhasa İle bu nokta üzerine imalı fikir ettlkden sonra, en nihayet vasıl oldukları 
karar - benim bildiğime göre - mutavassıt bir zemin üzerinde tekrar düveli ihtilaflyeden sulh 
talep etmekdlr. Ancak bu mutavassıt zemin, bazı mühim noktalan ihtiva ediyor. Hey'etl ce-
lilenlzi bu mühim noktalardan haberdar etmeksizin doğrudan doğruya mukabil bir proje 
İle hey'etl murahhasanızı göndermeye h^ ' e t i vekile cesaret edememiştir. Çûnki cesaret edl-
lemq'cek bir meseledir, bir vaziyettir. Binaenaleyh bu gün burada yapacağımız şey bir pro
jenin teferruatım müzakere etmek değildir. Esaslı bir İki noktaya karar vermektir ve esaslı 
İki noktaya karar verdikten sonra onun teferruatı üzerine hey'etl celilenlzln şimdiden iştiga
line lüzum yoktur. Onu Hey'etl Vekile Hey'etl murahhasa veyahut herhangi bir hey'eti yapa
bilir. Fakat onların yapamayacağı bir şey vardır ki, huzuru âlinize gelmişlerdir. Malumu ali
leri olduğu veçhile o şey hudut meselesidir. Şimdi hey'etl murahhasa Hey'etl Vekile 

(12) Odi Tintan-t Dagisi, C3, S . ; 1317 -1321, Te : 27.2.133» (1S22). 
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ile mütteflkan kararını vermiş bulunuyor. O kararda arazi mes'eleslnden bazı mutedil şekil
ler kabul ederek ve bunun muhteviyatından bazılarını tamamen İhraç ederek öst tarafını 
imza etmek suretiyle sulha dahil olmak... 

Yapılacak noktalar: Birisi, Karaagaç'dan şimdiden sarfınazar etmek. İkincisi, Musul vi
lâyeti mes'eleslnln hallini bir sene zarfında İngilizlerle Türkiye'nin karşı karşıya geçerek in
taç etmesine talik etmektir. En mühim mes'ele bu olarak geliyor. Sonra gayri kabili kabul 
olan bir takım mail mesaili ihraç etmek hiç bir vakitte kabul edemeyeceğimiz bir şekilde 
bulunan mesaili Iküsadiyeyi ilahi ihraç etmek. Diğer mesai], gaganı kabul mahiyettedir. Bu 
İki mes'ele ihraç olunduktan sonra diğer mesall «siyam kabul görüldükten sonra verecegl-
miz karar, Karaagaç'dan şimdilik sarfınazar edeceğimizi Uade etmek ve Musul mes'elesln in 
bir sene sonra halline muvafakat etmek mea'elesi. Buna muvafakat ettiğimizde zarar mı vardır? 
Kaldeten şimdilik filide mi vardır. Buna muvafakat etmezsek ne yapmaya mecburuz? Bun
ları zan ederim, muhakeme edersek ve buna bir karar verirsek, bu gönün işi hal edilmiş ola
bilir. Hey'eti Celilcnİzin bu meseleyi hal edebilmesi İçin ve makul bir neticeye varabilmesi 
İçin, zan ederim, Hey'eti Vekile Reisinden ve her birinden sorup anlamak isteyeceği, sualler 
olabilir. Bu daha çok vaziyete muallaktır. Bu gün suhuletle hepimiz anlayabiliriz İd, Musul'u 
vermemekte İsrar edersek muharebeye dahil oluruz. Binaenaleyh Musul mes'elesin) bir se
neye kadar hal etmek üzere talik edip sulhe geçmek ve muharebeyi kabul etmemek müm
kün midir, kabil midir ve faldeli midiı? Bu muhalcemey i suhuletle yapabiliriz ve bunun için 
zan etmemkl vaziyeti askeriye hakkında, vasiyeti hariciye hakkında, vaziyeti siyasiye hak
kında fazla malumata arzı ihtiyaç edersiniz. Fakat lüzum görürseniz bu günden musul me
selesini müsbet veya menfi bir surette hal ederiz. Menfaatimiz bunu iktiza ediyor, diye buna 
karar verirseniz, o zaman bu gün vaziyet taayyün eder. O zaman bunu alır bütün teferrua-
Üyte tetkik edersiniz, her şeyi yaparsınız ve son kararınızı verirsiniz. Bazı arkadaşlarımız, 
mesela Sırrı Bey gibi arkadaşlarımızın, medarı kelamı misakl milli oluyor. Hey'eti murahha
sa misaki milliyi mahvetmiş Hey eti Vekile, misaki milliyi feda etmiş. Ben de diyorum ki. Sun 
Bey Misaki Millinin ne olduğunu anlamamıştır. Misakl Millinin ne olduğunu evvela anlama
lı ondan mütecavizlerin kimler olduğunu meydana kıymalı. Efendiler arazi meselesi ve hu
dut meselesi misaki millinin, malûmu âliniz, birinci maddesinin dalrel şûmulûndedir. Mi
sakl milli şu hat bu hat diye hiç bir vakitte hudut çlzmemiştir. O hududu çizen şey milletin 
menfaati ve Hey'eti Celllenin isabeti hazandır. Yoksa bu haritası mevcut bir hudut yoktur. 
Bunun İçin de yapılmış olan işlerde veya yapılması teklif olunan İşlerde hiç bir vakitte buna 
taarruz edilmemiştir. Bilakis riayet edilmiştir. Musul meselesinin hallini muharebq<e girme
mek için bir sene sonraya talik etmek demek, ondan sarfı nazar etmek demek değildir. Belki 
bunun İstihsali İçin daha kuvvetli olabileceğimiz bir zamana İntizardır. Bu gün sulh yapa
rız, bir ay sonra İki ay sonra Musul meşelisini hal etmeye kıyam ederiz. Fhkat bu gün Musul 
mes'eleslnl halletmek İstediğiniz vakit bu mes'elede karşımıza yalınız İngiliz değil, Fransız, 
İtalyan. Japon ve bütün dünyanın düşmanları vardır. Yalnız karşı karşıya kaldığımız zaman 
İngilizlerle karşı karşıya kalacağız ve yalnız olarak İngilizlerle karşılaşacağız. Bunda menfa
at var mıdır, yok mudur. Bunu meydana çıkarmak gayet kolaydır. Maruzatımı İkmal ve it
mam İçin tekrar ediyorum ki mes'ele bunu takdir etmek ve tağyir etmekden fazla hey'eti 
murahhasayı müzakerah sulh İyede mutavassıt teklifinden can alacak noktaya karar vermektir. 
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Musul mes'elesinl bu günden hal edeceğiz. Ordumuzu yürüteceğiz, bu gün alacağız dersek 
bu mümkündür. Musul'u gayet kolaylıkla alabiliriz. Ffekat Musul'u aldığımızı müteakip mu
harebenin hemen hitam bulacağına kani olaau.yı2? Şüphesiz orada bir haıp cebhesl açmış 
olacağız. Yâni bunu aynca mevzubahis etmek isterseniz mahzıjrlarken.iU kendine meydana 
çıkar. 

Sözümün en sonu sudur : Hey'eü Vekileyi kendi mesuliyeti dahilinde hey "eti murahha-
saya yeniden talimat vertp vazifesine devam ettirmek talep edllebtllr ve yahut men edip har
be başlamak olabilir. 

NEBtL EFENDİ (Karahlsan Sahip) — Mea'eleniıı buraya gelmesi Karaağaç mes'elesl İle 
Musul mes'elealdir. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Evet, en mühimi odur. 

NEBİL EFENDİ (Karahlsan Sahip) — Bu künûde resmen söylenildiği murahhaslarımız 
konferansın son celselerinde Karaagaç'ın terkine muvafakat ve Musul'un bir sene zarfında 
hallini kabul etmiştir. Fakat müttefikler bunu kabul etmemişlerdir. Bu cihetteki nokta! na
zarınız nedir? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efendim. Gazeteler şunu yazmış, bunu yazmış. 
hey'eü murabhasanız karşımzdadır. Reis, karşınızdadır. Hey'eü murahhaaamızm taahhüt 
ettiği hiç bir nokta yoktur. Yalnız en son vaziyette bir mecmua verilmiştir, onların o mecmu-
ayı dahi kabul etmeyeceğine kani olarak. Fakat kendilerini vasi bir sahada buakmamak için 
bunu kabul eder misiniz, demiştir. Yoksa şunu ve bunu kabul etmiş te buraya gelmiş vazi
yette değildir. Hey-tü murahhasamıza ne yapmak Uzun gelirse, ne yapacak İsek yeniden dü
şünüp kendisine yaptırırız. 

SIRRI BEY (İzmit) — Paşa Hazretleri çok teşekkür ederim ki sözlerimi şayanı müdafaa 
buyurdunuz, anlamadığımı söylediniz. Mlsakı millinin, bendeniz, mlngayri haddin, muhar-
rlrlerlndenlm. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Keşke y a z m ^ a İdiniz. Başımıza çok belft'koydu
nuz. Yani bu gün kat'lyeü İhlâl eder sözlerden başka bir v y yapmadınız. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem kardeşlerini. Hariciye Vekili muhteremi Paşa 
Hazretlerini ve Heyeti Vekile Reisi muhteremini kemaJl sükûn ve hûrmeue dinledim. Bize 
karşı şöyle bir teklifle geliyorlar. Diyorlar k i Bize verdiğiniz esas vazife, ki ruhunu Misakı 
Milliden alıyordu. Bu hudutta 76 gün düşmanlarla mücadele ettik. Neticede bir İnkıta vazi
yetini andıran bir şekilde ayrıldık. Binaenaleyh, şu vaziyette İki yeni şekil hadis oluyor. Ya 
bir vasıta bularak mûzakeıata idame etmek veyahut silah kuvvetimizle menafllmlzl istihsal 
etmek. Buna karar verdik diyorlar. Kendi noktal nazarlannca silaha pek yanaşmıyorlar ve 
diyorlar ki: Biz, bu inkıta! andırır vaziyet karşısında Mlsaki Milliye nazaran bazı arazi feda
karlıkları yapmaya mütemayiliz. Karaağaç, Misakl Millimizde dahil olmamakla beraber, da
vamızda dahildir. Karaagaç'tan ebediyen vazgeçiyoruz. Musul'u bir sene sonraya bırakıyo
ruz. Yani bizim Meclis değil, bizden sonra gelecek Meclis bu İşi halletsin. 
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Şimdi efendiler, böyle bir teklifle gelen Heyeü Veklleye karşı bu ne demektir, diyeceğiz. 
Bu düşüneceğimiz bir meseledir. Musul gidiyor, bu ne kadar muazzam iş... Yarın İngilizler 
orada bir Kürt davası yapacaklar, tgtlşaş yapacaklar, hepsini yapacaklar. Fakat gidiyor, gö-
türmeyelim. Oötümuyelim demek, efendiler İki manayı ifade eder. 

1. Sulben Musul bizde kalmak şartiyle Heyeti Vekile bir sulh yapsın. Cevap veriyorlar 
ki; biz bu meseleyi sulhle yapamayız. O halde soruyorum arkadaşlara, efendileri Musul biz
de kalmak sortiyle, malî. adli, siyasi, İdari bilmem filan gibi istiklâlinizi haleldar ve rencide 
eden şeraiti kabul etmemek şartiyle davayı hal etmeyi taahhüt eden kim varsa çıksınlar, iş 
başına gitsinler. O birlerine diyelim ki yalnız cüzdanlarınızı, biz İş başına arzumuz veçhile 
sulh yapacakları getiriyoruz. (Yok ise sedaları) Müsaade buyurunuz varsa... Yok bunu da ya
pamayız. Ne olacak? Musul'u isteriz. Ne ile? Harp İle mi? Evet harp İle, pekâlâ. Gel Erkânı 
Harbiye Reisi, gel Başkumandan, gel Harbiye Nazın, Musul için bir harbe karar verdiğiniz 
zaman hangi devletler muhasım olarak karşınıza çıkacaktu? Bunların kuvvetleri ne kadar
dı!? Menabli nedir, vesaiti nedir, vaz*ı malileri nedir? Senin buna karşı çıkaracağın kuvvet 
nedü? Ümidi muvaffakiyet yüzde kaçtu? Cevap menfi midir, müspet mldiı? Müspet Bitti 
efendiler, harp var. Cevap menfi, harp edemeyiz. Ey ne olacak? Harp edemeyiz. Sulhen hal 
edemeyiz. Ula sulhu İsteriz, Musul'u İsteriz. Bence bunun manası yoktur. Heyeti CeUlenlz-
den şunu rica ederim. Eğer İçimizde sulhen bunu hal edecek iktidarda meselâ; Başka, dev
letlere tavizat vererek, başka şeyler göstererek İngilizleri elde edecek varsa, İngilizleri mağ
lup edeceğiz diyen böyle bir zat varsa ben şimdiden Heyeü Hükümeti hazıraya ademi İtimat 
ediyorum. İş başına gitsinler ve taahhüt etsinler. Yoksa efendiler harp yapacaksak harp-lçin 
soralım. Kuvvetimiz, kudretimiz, slal malimiz nediı? Düşmanlarımız nedir? Harp yapalım. 
Hal edeceğimiz mesele budur. Başka bir Qey yoktur. Heyecana kapılıp işi uzatmamak lâzımdır. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efendim arkadaşımız İhsan Beyin söylediği sözler
den mülhem olarak bir şey arz etmek İsterim. Eğer mevzuu bahis ettiği nıkab, yani Ordu
muzun kuvveti hangi kuvvetlerle karşılaşacaktı..? Harp olursa safahatı ne olur? Çok rica ede
lim bunları burada mevzu bahis ettirmeyiniz. Eğer bunlar açık olarak mevzubahis olacak 
olursa ve bunlardan düşmanlar haberdar olursa belki sulh yapmak İsterken aksi netice İle 
karşılaşabiliriz. Bence mesele gayet basittir. Orta yerde bir sene İçin mukadderatının taliki 
lcabeden Musul meselesi vardır, italik mi edelim, talik etmemek için harp mi edelim? Bu su
ale verilecek cevap gayet basittir. Eğer bu basit cevabı kendi akamıza ve vicdanımıza karşı 
verecek olursak yapılacak muamele, Heyeti Vekileyi kendi mesuliyeti dahilinde serbest bı
rakmak ve başlamış olduğu şeyde devam ettirmek. Neticei kafiye İle karşınıza geldiği vakit. 
yapabileceği İşi birer birer tetkik ederiz. Muvafık değilse ret ederiz. Şayanı kabul görürsek 
o vakit kabul ederiz. Şimdiden münakaşasını yapmak nabemahal ve nabemevsfmdlr. Orta
da yapılmış bir şey yoktur. Hatta ufak tefek fedakârlığımızda ufak tefek diyorum çünkü düş
manlarımızın zihniyetini lftylk olduğu derecede tahlil ettiğimizi İddia edemeyiz. 

ATİF BEY (Bayazıt) — Paşa hazretleri; Heyeti Veklleye salahiyeti verdikten sonra Mecli
sin muvafakat edip etmediği Avrupa'ca anlaşılmayacak nu? 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Anlaşılması şayanı arzudur. Yani Meclis son ve 
hafi noktai nazarlarını İzhar etmemelidir. Heyeti Vekllenln mesuliyeti yerinde kalmalıdır. 
Çünkü Meclis son ve kafi fikirlerini beyan ederse daha kuvvetli olmayız. Arz etmek 
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istediğim budur. Vaziyeti anladınız. Musul meselesinin bir sene İçin hallini talik etmeyi ha
yati bir mesele görüyorsanız o zaman derhal müdafaaya geçer, meseleyi esasından hal 
edersiniz. 

ATİF BEY (Bayazlt) — O halde Meclise gelmemiş gibi telakki edelim. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (.Devamla) — Gelmemiş gibi telâkki ediniz. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Oradan gelmemeliydi. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Efendim müsaade buyurun. Heyeti Vekile nazik 
telâkki ettiği bu meselede az ve çok Meclisin veçhesini almadan yeni talimat veremezdi. Şimdi 
size arz ediyor diyor k i : Yeni talimat vereceğim. Vereceğim talimat şu bir takım noktalan 
ihtiva ediyor ve bu noktalama en ağın Musul meselesi gibi görttaıı^or. Fakat tahlil etoıi* olur
sanız Musul'dan sarfı nazar etmiş olmuyoruz. Tahlil ederseniz hududu milliyemiz dahilin
den bir şey bırakmış olmuyorsunuz. Belki daha kuvvetli bir mevkie geçiyorsunuz. Yani bir 
sene sonra harp ile geçeceğine, sulh ile geçsin, o hedefe daha iyi hazırlanıyoruz. Arz ettiğim 
budur. Bir sene sonıa aleyhimize bal olunacağını da kabul ediniz ve ondan sonra ona göre 
mukayese ediniz. Sonra kararınızı veriniz. 

ABİDİN BEY (Lflzlstau) — Aziz arkadaşlar; bendeniz Paşa Hazretlerini son beyanatla
rında kendi noktai nazarımdan anladığım Mlsakl M11H yoktur. İstediğimiz gibi bir harita çi
zeceğiz. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devamla) — Demedim öyle bir şey." 
• * 
• 

Meclis görüşmeleri sonunda, murahhas heyetinin kabul ettiği husus
lar benimsenip müttefiklerin verdikleri sulh projesinin kabulüne İmkân 
görülmediği, karşı sulh projesi hazırlanıp müttefiklere iletilmesi istendi. 

Meclis kararı bir tebliğ halinde dünya kamuoyuna duyuruldu. 
Bu tebliğde : 
" 1. — Müttefiklerin verdikleri sulh projesinin olduğu gibi kabul etmek-

Hglmize imkân yoktur. Zorlarlarsa, kendimizi mesuliyetten kurtulmuş 
sayarız. 

2. Hayati meselemiz olan Musul'un muvakkat bir zamanda halli lâ
zımdır. 

3. — Malî, İktisadi, idarî meselelerde hayat ve istiklâl haklarımızın te
mini şartıyla sulh teşebbüslerine devam için Vekiller Heyetine izin veril
miştir". (13) 

Bakanlar Kurulunca hazırlanan karşı sulh projemiz, İstanbul'daki Ko
miserleri vasıtasıyla İngiltere, Fransa ve italya'ya bildirildi. 

(13) Um «o-fS-amt « Amd Pofa. dS M*-* KARACAN, Maarif Mutam 19*9, S. : 22S. 
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Verilen projede istenilen değişiklikler belirtilmişti. Müttefikler, proje
mizi aralarında görüşüp, 28 Martta cevap verdiler. Bu cevapta, 4 Şubatta 
kabul edilen esasların sulha kavuşmak için yeniden konuşabileceklerini 
belirtiyorlardı. Ayrıca verdiğimiz Notada önerilen Lozan'da yeniden top
lanma tarihi olarak 23 Nisan'ın kabul edildiği bildiriliyordu. Bunun üze
rine İsmet Paşa, evvelki heyette bulunan bazı kişileri bırakarak, 18 Nisan
da yeniden Lozan yolculuğuna çıktı. 

LOZAN KONFERANSININ İKİNCİ DÖNEMİ 

Türk Heyetini 21 Nisanda Lozan'da meraklı bir kalabalık karşıladı. Müt
tefiklerin bir bölümü gelmiş ve gelmeye devam ediyordu. Bu defa İngilte
re Lord Curzon'un yerine Türkiye Büyükelçisi Horace Rumbold'u, F.cansa 
Barrer'in yerine İstanbul Fevkalade Komiseri General Maurlce Pelle'yi ve 
İtalya'da Camille Garonlni'nln yerine Montanya'yı gönderdiler. 

Bu değişiklikte müttefikler, Türkleri anlayacak ılımlı ve uysal kişileri 
göndererek anlaşmayı kolaylaştırıp sonuca ulaşmak için iyi niyetlerini or
taya koymuş oluyorlardı. 

İkinci konferans, birincinin devamı niteliğinde görülerek, merasimsiz 
ve kısa sürmesi dileğiyle açıldı. 

İkinci toplantıda alt komisyonlar kaldırılmış, heyetler daraltılıp azal
tılmıştı. İşe başlarken, heyetler birbirlerini öven nazik sözlerle, nikbin ve 
iyimser bir atmosfer yansıttılar. Yine de yapılacak işin tabiatından kay
naklanan uzun ve çetin komite çalışmalarını gerektiriyordu. 

Birinci devredeki 3 komisyonun yerine 3 komite kuruldu. 
Birinci Komiteye İngiliz Başdelegesİ H. Rumbold, 2. Komiteye Fran

sız Başdelegesi General Pelle, 3. Komiteye İtalyan Başdelegesi M. Garron 
başkanlık etti. 

İlk dönemde konferansa katılan İspanya, İsveç, Norveç, Danimarka ve 
Hollanda delegeleri bu dönemde toplantıya katılmadılar. 

Ftolonya. konferansın sonuna kadar katılıp, muahedenin imzasından 
önce İkamet ve Ticaret Sözleşmesi ile Dostluk Anlaşması imzaladı. 

İkinci dönemin 3 komitesi de 17 Temmuz 1923 gününe kadar çalış
malarını sürdürdü. Birinci komite 13, ikinci komite 9. üçüncü komite de 
11 toplantı yaptı. 
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KONFERANSIN SONA ERMESİ 

Türkiye karşısında 7 devletin murahasları yer alıyordu. Başta İngilte
re, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Belçika. Sağda tek ba
şına Türkiye, sol tarafta bütün dünya! 

Birinci Cihan Savaşının gerçek galibi Türkiye adına İlk İmzayı, Muş
tala Kemal'in bu iş için hediye ettiği altın kalemle, 24 lemmuz Salı günü 
saat 15.09'da, İsmet Paşa atıyordu. Bu merasimle İmparatorluk tarihteki 
yerini alıyor ve yeni genç Türk Devleti doğuyordu. 9 yıldır devam eden Bi
rinci Dünya Savaşı noktalanıyordu. Türk Heyetinin bütün belgeleri İmza 
etmesi 7 dakika sürdü. Türkiye'yi İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yu
nanistan ve Romanya izledi. Belçika ve Portekiz de kendileri ile ilgili and-
laşma ve anlaşmaları İmza ettiler. 

Konferansın Başkam İsviçre Konfederasyonu Reisi Scheur, kapanış ko
nuşmasında, "Hiçbir millet haklarından mahrum edilemez", "Galibiyet 
Türklerde kaldı, kahramanca bir mücadeleden sonra haklarını aldılar" 
diyordu. 

Komite Başkanları ayrı ayrı sulha ve Türk dostluğuna ovgülü nutuk
lar söylediler. 

Türk Başdelegesl İsmet Pasa aşağıdaki konuşma ile konferansı nok
taladı; 

(14)L.Qz.mKDnferansmın,a.3İı$oturumunu^ 
Konuşmalar, temsil edilen devletler araamda müsavfiik prensibi dairesinde yürütüldü. Bu 
konuşmaların, mutlu sonu, bu prensipten mülhem olan müzakerelerin vardığı feyizli neti
cenin parlak delilidir. Türk murahhasları, memleket ve miBetkrinln, medeni bütün memle
ket ve milletlerin İstifade ettiği tam ve mutlak latlldale layık olduğunu hor vesile ile söyle
mekten geri kalmadı. Sulh muahedesini, bu prensiplerden mülhem olan duygu İle İmzala
yacağız. Burada temsO edilen devletlerin, bunu samimi bir sulh arzusu İle tatbik etmek iste
yeceklerinde şüphemiz yoktur. 

Britanya heyetine samimi teşekkürlerimi ifade etmeyi iltizam ederim. Od memleketin 
dostluğunu bat.trla.mak lütfunda bulunmuştur. Bu, bizim için büyük mahzuzlyett muciptir. 
Eski dostluğa alt U s ve hatıralar, Türk Milletinde çok zindedir ve süreklidir. 

Türkiye İle Fransa arasında asırlarca müddet mevcut olmuş thlSs dolu münasebetleri 
hatırlatan Fransa heyetine dahi teşekkür eylemeyi iltizam eylerim. Bu dostluğun hah.rala.n-
nı münasebetlerimizde dalma muhafaza ettik. 

Türk Milletinin İtalyan milleti Üç münasebetleri daima büyük dostluk ve muhalesat duy. 
gularmdan mülhemdir... 

04) Omü B&d •Zam", II. Sa. 505. 
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Değerli yardımlarından ötürü, bütün murahhas heyetlere de teşekkür ederiz. 

Konferansın reisleri tarafından aarfedilen takdire değer emeklerin hatırasını, daima saygı 
ite anaca^.Müı.â.kaşa.l...uınra.uH.BUıda çıkan g ^ 
geri durmayan mütehassıslarla hukuk müşavirlerine ve konferans umumi kâtipliğine de te
şekkür ederiz. 

Dokuz aydan beri bize en geniş ve en nazik misafirperverliği göstermiş olan İsviçre Cum
huriyetine, Vo Kantonuna ve Lozan şehrine minnetlerimi ifade ile sözlerimi bitiririm." (*) 

Sulhun imzasından sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa, Başmurahhas İs
met Paşa'yı aşağıdaki telgrafla kutladı. (15) 

Lozan Türk Heyeti Murahhasası Retsl ve Hariciye VeklÜ 
bmet Paşa Hazretlerine 

Millet ve hükümetin zatı alilerine tevcih etmiş olduğu yeni vazifeyi muvaffakiyetle İtmam 
buyurdunuz. Memlekete bir silsile müfit hizmetten İbaret olan ömrünüzü bu defa da tarihi 
bir muvaffakiyetle tetvteetüniz. Uzun mücadelelerden sonra vatanımızın sulh ve İstiklâle ka
vuştuğu bugünde parlak hizmetiniz dolay isiyle zatı alinizi, muhterem arkadaşlarımız Rıza 
Nur ve Hasan Beyleri ve mesainizde size yardım eden bütün heyeti murahhasa azasını mü-
teşekklrane tebrik ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Başkumandan 

GAZİ MUSTAFA KEMAL 

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NIN 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE 

ONAYLANMASI 
Lozan Barış Antlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylan

ması, günlerce süren çetin görüşmeler sonunda sağlandı. (16) 
Gerçekte basan büyüktü, ancak verilen ödünler de vardı. Anlaşma, 

karşılıklı ödün verme, yararlar arasında denge kurmakla sağlanırdı, kapı
lan da buydu. 

Konferansta 7 devlet Türklerin karşısında yer alıp, tarih boyu İmpara
torluktan, kimileri dostluk kimliği ile kimileri korku salıp savaşla elde et
tikleri ayrıcalıkları koruyup kurtarma çabasında oldular. Bunların ayrı
ca, Türklerin bağımsızlığa kavuşmasının baskı altında tuttukları toplu
luklara kötü bir örnek olacağı kayguları vardı. 

Türklerin İstediği, Mustafa Kemal'in Sivas'ta Amerikan Generali Har-
bord'a iiade ettiği gibi (17), her tanesi başka bir yöne fırlayıp dağılmış teş
bihi andıran ülkeyi bir araya getirip, bağımsız bir devlet, özgür bir millet 
olmaktı. 

(15) M Nri K O T » - - L-am Knfinm, a i m a ft»a, Mm# Mabvm, 19*3, Sı: 472. 
(16) TuavkD. C: l a : Üİ : 242, 245 : 261, 264 ı 291 Ih : 21, 22, 23.0.1339 (1923) 
(17) I W K û w , Auıâi (Bi MOka. K - ü - D^ufu) S Bada, &mbr Ttgmbn Sa. : 397- 298 
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Lozan'da dağılmış, parçalanmış yurdun birleştirilmesinde, 2-3 parça
nın yetine konması, sulhun İmzasından sonraki bir tarihe ertelendi. Bu 
noksan Meclis görüşmelerinde şiddetli yerme ve eleştirilere neden oldu. 
Sulhtan vazgeçip savaşa devam İsteyenler oldu. 

70 yıllık uygulama ve dünyadaki gelişmeler Antlaşmanın sağlam te
mellere dayandığını göstermiştir. 

Devletimiz hâlâ Lozan'la sağlanan hakların korunması için uğraş ve
riyor. Batı Trakya, Adalar, Fener Patrikhanesi, Türk azınlıklar, doğu ve er
meni problemleri güncelliğini koruyor. 

Türk halkının uygar milletler arasındaki onurlu yerini belirleyen Dev
letimizin bağımsızlık ve kuruluş belgesi Lozan Antlaşması ve bu Antlaş
manın Meclisteki görüşmeleri aynen aktarılmıştır. 

Lozan'da münakU Sulh Muahede, Mukavele vesenedaun tasdikine 
dair kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası (18} 

REİS — Celstyi açıyorum, efendim. Ruznamemiztn İkinci maddesi Lozan Sulh Konfe
ransı Muahedesine aittir. Bunun hakkında encümenden kanunlar ve lâyihalar ve mazbata 
gelmiştir. Müsaade ederseniz bunlan okuyacağız. (19} 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Rlyaaetl CelUeslne 

Tûridye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İle Büyük Britanya. Fransa, İtalya. Japonya. Yu-
Tıart^*n«l V^R'-T-innyg h .Mtflm»-W1n'" «fllalılyt.Hgrfıınn..Mı..-----1flı-i •iHHııırt.ıM'IVHi.nııı.- f fMQ 

(1923) tari.h.b.tfc.ü).Ean'da akit ve b n r a e d . . ^ 
Vtm,1wıHtT-- «-- Ş I M H - I Ig-hııl TO fnaHIlrtn-..- rialr tan .Hm w tı-ra Vı-lfl.l.».-. M-y.-H.--ln 1 5 . 8 . 1 3 3 9 

taıibli Ictünamda kabul edilen kanun lâylhasfyle Muahedename ve mukavelename ve sene-
dln bir nüshal matbuası Meclisi Alice berayı tetkik ve tasdik raptan takdim kılınmıştır. Müs
taceliyet karan ile müzakeresi için İcabının İfasını İstirham eylerim, efendim. 

İcra VekUkri Heyeti Reisi 
AllFuad 

24 Tfemmuz 1339 Lozan Sulh Muahedenaınesİ ve merbutatı hakkında 
tâyihal Kanuniye 

MADDE 1. — TMMM. Hükümeti İle Büyük Britaııya, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanis
tan ve Romanya hükümetlerinin salâhtyettar murahhasları a r sanda 1339 senesi Temmu
zunun yirmi dördüncü günü Lozan'da âkit ve İmza olunan Sulh Muahedenamesl İle bervec-
hizlr tadadolunan mukavelflt ve senedat T.B Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur: 

(O) î l e m t U C l,Sa: 111:142, 245:361, 264 : 291 TA. .- 21, 22, 2İ.K.1339(1923) 

(19) -SÜpnr mrlUri 340, 341, 342*343 mmanh fa-B-ferfe ..aa-far.ntft-. Cm.-".» Mamuta C 2,Sa: 2 - 9â 
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1. — Boğazların usulüne dair Mukavelename 24 Temmuz 1923'te İmza olun
muştur. 

2. — Trakya hududuna dair Mukavelename 24 Temmuz 1923'te imza olunmuş
tur. 

3 . — İkamet ve salahiyeti adllyyeye dair Mukavelename 24 Ttemmuz 1923'te İmza olun
muştur. 

4. — Ticaret Mukavelenamesi 24 temmuz 1923'te İmza olunmuştur. 

5. — Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair Mukavelename ve Protokol 30 Kanunu
sani 1923'te imza olunmuştur. 

6. — Sivil mevkuflnln iadesine ve userayı barblyenln mübadelesine dair Yunan - Türk 
İtilafı 30 Kanunusani 1923'te İmza edilmiştir. 

7. — Afli Umumiye dair Beyanname ve Protokol 24 Temmuz 1923'te imza olunmuştur. 

8. — Mesaili sıhhiyyeye dair Beyanname 24 Temmuz 1923'te imza olunmuştur. 

9. — İdare! adliyeye dair Beyanname 24 Temmuz 1923'te imza olunmuştur. 

10. — Devleti Osmaniye tarafından bazı imtfyazata dair Protokol ve Beyanname 24 Tem
muz 1923'te imza olunmuştur. 

11. — Lozan'da İmza edilen sencdann bazı aksamına Belçika ve Proteklz'in iltihatana 
dair Protokol 24 Temmuz 1923'te imza olunmuştur. 

12. — Britanya, Fransa ve İtalya kuvvetlen tarafından İşgal edilen TÛrk arazisinin tahli
yesine dair Protokol ve Beyanname 24 Temmuz 1923'te imza olunmuştur. 

13. — Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve İmroz adalarına dair olup Britanya İmparatorlu
ğu. Fransa, İtalya, Japonya. Yunanistan ve Türkiye tarafından İmzalanan Protokol 24 Tem
muz 1923'te İmza olunmuştur. 

14. —Sırp-Hırvat-Sloven Devleti tarafından Muahedel Sulhlyenln İmzasına mütedair 
Protokol 24 Temmuz 1923'te imza olunmuştur. 

15. — Senedi nihai 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memuldur. 

14 Ağustos 1339 

İcra Vekilleri Heyeti Şer iye Vekili MÜdafaal Miniye Vekili Adliye Vekâleü Vekili 
Reisi Musa Kâzım Kâzım Musa Kâzım 

Ali Fethi 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili 
Ali Fethi İsmet Hasan Fehmi İsmail Sala 

Nafıa Vekili İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Haıbiyei 
Feyzi Mahmut Esad İçtimaiye Vekili Umumiye Reisi 

Doktor Rıza Nur Fevzi 
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Hariciye Encümeni Mazbatası 
T.RM. Meclisi Riyaseti CeHleslne 

Balkan Muharebelerinden sonra Şark'ın henüz teessüs etmeye başlıyan huzur ve sükû
nunu 1914 senesinde yeni baştan İhlâl eden ve bedbaht (Mondros) Mütaı-ekenamesmin da-
ha ferdayı akit ve İmzasında Hükümah Müöefilm.aıtfmdanbJJflllçak.rfflıııJşolmasiyle tekrar 
alevlenmiş olan hali harbe artık lamamlyle hâteme vermek, her vesile ve münasebetle evvel 
ve ahir Han edildiği üzere en tabii hakkını davadan ve on.jnBsdiklnJ talepten başka bir emel 
arkasında koşmıyarak bizzarure silaha sarılmaya mecbur edilmiş olan Tüllüye İle Britanya 
İmparatorlumu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romaqya, Sırp - Hırvat - Sloven devlet
leri arasında milletlerinin müşterek refah ve saadeti İçin elzem olan dostluk ve ticaret mü
nasebetini tekrar tesis ve idame eylemek arzuyu mûtekabiksl Ue Lozan'da aylarca devam 
eden uzun ve münakaşalı müzâkerat neticesinde sahibi salâhiyet murahhasları tarafından 
24 Temmuz 1339 (1923) tarihinde İmza edilip encümenimize tevdi olunan Sulh Muahede-
namesi ve meıbutatiyle buna mütaallik kanun lâyihası seıâpâ mütalâa ve tetkik olundu. 

Bir taraftan balâda İsimleri mezkûr yedi Devlet diğer taraftan Türkiye arasında akdedi
len bu muahedenin en bariz cevheri kıymetdan sulha bihakkın suaıyan dünyayı medeniye
te bir mübeşşlrl müsalemet olmak kadar düveli akidenin mütehassis bulunduktan muahe
de mukaddemesinde sarahatle ifade edilen arzu ve ttm.Mmt.llet.ler ve devletler tçinvücubu 
hürmeti kabul ve beyan olunan düstûru hâkimiyet ve İstiklâldir. 

İşte bu âli maksatlarla akdedilmiş olan İşbu sulh muahedenamesl yüz kırk üç maddgrl 
muhtevi beş kısım İle yine muahedenameye merbut beş mukavelename, beş protokol ve beş 
beyannameden İbarettir. 

Birinci kısım araziye, tabllyyete ve akaluyetlerin himayesine dair üç fasıldan mürekkep 
siyasi mevaddı ihtiva etmektedir. 

Araziye müteallik ahkâmın hulasa! müfadı Türkiye'nin işbu muahedede musanah hu
dutlar haricinde kâin bilcümle arazi üzerindeki ve bu araziye mütaallik ve kezalik Üzerlerin
de bendi hakkı hâkimiyeti tanınmış obn at.alardangayı1cez..riereaidbUûmumhul»ıkvemüs-
teşhedatmdan feragat etmesi ve Misakı Milli daire! hududunda bulunan ve akdettikleri mü-
tarakenamenin şeraiti sarihasma mugayir olarak İşgal edilmiş olan bir kısım eczayı vatanın 
flllen ordumuz tarafından istirdadına hacet bırakrimıyarak Anavatana İltihakına sulhan rı
za gösterilmiş olmasıdır. 

20 Teşrinievvel 1921 tarihli Ankara İtilâfnameslnin bütün meıbutatiyle beraber tama
men mevkii meriyette olduğu ve işbu muahedenamenln mezkûr İtilafname ahkâmını İhlal 
etmediği Fransa'ma salahiyyeddar murahhası tarafından muahedename tarihiyle müver-
rah olarak verilen resmi beyannamede musarrab ve müeyyeddir. 

Şurasmı arz ve İzaha lüzum vardır ki, bu faslın gerek mûeddeyı mukarreratı ve gerek 
murahhaslarımızın bu fasla mütaallik zabıtnamelerdeki ifadat ve müddeiyaü Türkiye'nin 
istihsali, bir gayei milliye olan Mlsaki MUH hudutları haricinde İstilâ kaseliyle tevsii arazi eme
linde asla bulunmadığını en v&zib surette göstermiştir. 
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Fıkral mahsusası mucibince tâyini yakın bir âtiye bırakılan Cenubi - Şarki hudutlarımı
zın tespiti esnasında oraya ald matallbi milliyemizin tahakkuk edeceğinden şüphe etmek 
İstemeyiz. 

İşbu faslın muvaflâkıyatı milllyemizden en mühimmirü başhbaşma itade eden bir mad
desi de latlklfll ve haysiyetimizle kabili telif olmryan ve memleket ve milletimizin İnkişafına 
asırlardan beri esaslı bir engel teşkil eden kapitülâsyonların kâffel nikah nazardan ilgasını 
sarahat ve katJyyetle beyan eden yirmi sekizinci maddesidir. 

Bu madde milletiınİ2in istiklâl uğrunda revan olan kanının ve katlandığı bunca mesa i 
ve mltaaninin mûsbetve müsmir netayici matlubeye vardığını gösteren büyük bir zaferi, İs
tiklâl muharebatmda fedakârlık ibraz eden kahramanlarımızın ve şehit düşen kardeşleri
mizin mesaH meşkûreleriııi evlâttan ahfada nakledecek bir heykali mektub ve Büyük Millet 
Meclisinin sâh esarldlr. 

Birinci lasının İkinci faali tabayet hakkındadır. Bu bahisteki mevad cari olan usûl ve ka-
vaide tevfikan tanzim edilmiştir. 

Birinci kısmın üçüncü faslı ekalliyetlerin himayesine dairdir. 

Harbi Umumiden sonra arazilerinde şayanı kayıt ve işaret ekalliyetlere malik olan dev
letler arasında akdedilen muahedelerde mündertç ahkâmın hemen aynıdır. Bu ahkâmı ka
bul eden işbu devletler mtyanında Romanya - Sırp - Hırvat - Sloven gibi Harbi Umumide ga
lip gelen devletler zümresine mensup bulunanlar da vardır. 

Şurası memnuniyetle sayam kayıttır ki. Sulh Muahedemlzdekİ ekalliyetlere mütedair 
maddelerin diğer muahedelerdekl mümasili mebahis muhteviyatından farkı Türkiye halkın
dan olan müslümanlar arasında vahdet ve tesanüdü millimizi ihlâle matuf olabilecek me-
vaddın mevzuubahs ettirilmemiş olmasıdır. 

İkinci kısım ahkâm maliye beyamndadır. 

Bu kısmın birinci faslı Duyunu Umumiyet Osmanlyenln sureti tevzii ve tevezzutmu gös
teren mevad ve cetvelleri İhtiva eder. 

Bir taraftan mütemadi ve mütaakıp hatlah siyasiye ve muhaberat, diğer taraftan saray 
ve saltanata alt israfat yüzünden birike birike mühim bir kütlel yekûn teşkil eden bu düyun 
Hükümaü sallfe tarafından milletimizin duşu tahmiline yükletilen ve tasflyel hesabı nesli
mize düşen gaflet senelerinin mirası seyyiatuıdan baştıcasıdır. İşte bu düyunu Osmanlye
nln bugün birbirinden ayrılmış İmparatorluk aksamı arasında zaruri ve tabii olan taksim 
ve tevziini tâyin ve tespit eden maddeler muhteviyatı Berlin Muahedenameslndeki bu husu
sa mûtaaHik mevaddın tatbik edilmemiş olması dersinin nazarı dikkate alındığını ve aynı 
zamanda Balkan Muhaberesinden sonra Paris'te akdedilen maliye Konferansı mukaıreratı-
nın da göz önünde tutulmuş olduğunu ve binaenaleyh Türkiye'nin kendi hissesine düşen 
düyunun gay tısından artık asla muhatap ve mesul tutulamayacağım vazıh bir surette ifade 
etmektedir. 

Harbi Umumiden mütevellit düyundan bir kısmının haksız tecavüzler ve İstilalar neti
cesinde harab olan ahvali maliye ve İktisadiyemlzden kasden tegafül edilerek İbraz olunan 
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insafc girizane mukavemet karcısında taksime ithal etüıUemedigİnl lB.ydederii.en Duyunu 
Umumiyet Osmanlyenİn re'süknal Üzerinde taksimi ve bu taksimin Mua.bedename.aln mev
kii meriyete vaz'ı tarihinde her İstikraz re'sülmalinin baliğ olduğu .miktar üzerinde icra edi
leceği sarahatinin metni mevadda dercedilmiş olması dikkat ve itinasını tefekkürle zikret
mek vecibeden addolunur. 

B u n d a n b a ş k a m e z k û r d ü y u n a t m e ş k â l v e t a k s i m v e teOTİye.rie8-|A9...t.^ p e k hakSlZ Ola
rak Ihrtaa .-.rHl^n vr flh.gal p.p y r a l H hfl-^ygy- nayap-m g a y r i l r a n h l Irah^l W|jffl fa1/Wln "^ Sm-TT-

tismanlarm altun ve sterlin gibi akçe üzerinden tesv.tyesl teklifinin murahhaslarımız tara
fından sureti sarihada reddedilmiş olduğunu ve bu sebeple Muabedenamcye mülhak cet
vellerde altun ve sterim kaydının ve bunu müfesslr iwhn.-nn.Miin dcrcedllmeınlş bulundu
ğunu ehemmiyetle kaydetmek lâzımdır. 

Zira Düven Akidenin kuyudatı mezkûreyl Muahedenanugre dereden aaıfi nazar etmele
ri bu husustaki haklı ve meşru matallblmizln kabul edilmiş olduğunu .mutazanunındır. 

İkinci kısmın ikinci faslı mesaili maliyeye mütedair ahkâmı muhtelifeden bahlsdlr. 

Bu fasılda hart» karanlnlne mugayir olarak Ana.dolu'da Yunan ordu ve idaresinin efalin-
den mütevellit hasaratm tamiri mecburiyetini Yunanistan'a bir veslkal düveliye İle tahmil 
eden maddenin fıkrai saniyesi mezkûr Hükümetin vaziyeti maliyesini nazarı dikkate alarak 
her türlü metalipten feragatimizi mûbeyyindir, FOhaldfca memleketimizin en mamur bir taamı 
İstilacı gâretgerler tamundan her türlü kavaldı medeniyet hilafında ve bütün bir cihanı me
deniyetin gözleri önünde yakılmış ve yıkılmış ve pek çok kasaba ve şehirlerimiz ve köyleri
miz bugün bir kül ve taş yığınından ibaret kalnuştır. Şu kadar ki. feragati vakıanın sulhu-
müsün ve sulhu alemin bir an evvel takarrürü ve samimi İdaresi için mûellim fakat civan-
merdâne bir fedakârlık olduğunu teslim etmek lazımdır. 

Yine bu fasılda Yunanistan hariç olmak şarüyle bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Dü
veli Salrel Akide arasında eşhası hükmiye de dâhil okluğu halde 1 Ağustos 1914 tarihiyle 
muahedei haziranın mevkii meriyete vaz'ı tarihi .-«ynindegüzeran olan müddet zarfinda gerek 
efali harbiyeden, gerek istimval, zabıt, haciz, tasarruf v ^ a müsadere tedabtıinden münbals 
zayiat ve zarar ve ziyanlarından dofyı her türlü matalibi nakdtyede bulunmaktan müteka-
bilen feragat olunduğu ve Türkçe'nin Yunanistan müstesna olarak diğer Düveli Akide lehi
ne Almanya ve Avusturya tarafından devredilmiş altın nukut Özerinde hukukundan ve ke-
zallk Hükümeti Osmaniye tarafından mukaddema İngiltere'ye sipariş olunup Büyük Britajıya 
Hükümeti canibinden 1914 tarihinde vazıyed edilmiş olan harp sefinelerine mukabil tediye 
kılınmış mebalige alt metallblnden vazgeçtiği ve Almanya 1le düveli mütefikai mezküre ara-
sında münakid 28 Haziran 1918 tarihli (Versay) Sulh Muahedenamestain 261 inci maddesi 
ve 10 Eylül 1919 tarihinde Avusturya İle 27 Ikşrinisani 1919 tarihinde Bulgaristan ile ve 4 
Haziran 1920 tarihinde Macaristan İle münakit muahedenameleri mevaddı mûtenazırası mu
cibince Almanya. Arustuıya, Bulgaristan ve Macaristan'ın bilcümle maüubaünın devrini Türk
iye kabul etmekle sair Düveli Âkidenin bu husustan dolayı zimmetlinize mürettep düyun
dan bizi ibra ettikleri münderiçtir. 

Üçüncü ahkâmı iküsadiyeye aittir. 

Bu kısmm birinci faslı Düveli Akide tebaasının mûtekabflen emval ve hukuk ve menatli-
nin bulundukları hal üzere İade edileceğine dair ve ikinci fâali mukavelât ile müruruzamanlara 
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aittir ki ahkâmı umumiycye muvafık ve İstanbul Hükümetinin İstanbul'un işgalinden son
ra yapmış olduğu mukavelâtın Büyük Millet Meclisimizin tasvibine muallak tutulduğunu 
«atıktır. 

Üçüncü faal düyunu umumiyeden maada m Ûnakit duyunun sureti tesviyesini ahkâmı 
umum! kanuntyemlze tevfik etmekle yani mukavelede münderiç cins paıa ile bu düyunun 
eda edileceğini göstermektedir. 

Dördüncü fasıl mülkiyeti edebiye ve sınaiye ve bediiye hakkındadır ki, harbden evvel 
âkıd memleketlerin mevcut kanunlarına göre iküsab edilmiş olan hukuku iade ve tesis et
mektedir. 

Üçüncü kısmın beşinci faslı Muhtelit Hakem Mahkemelerinin sureti teşkillerine dairdir. 
tşbu İstisnai mahaklmin mevcudiyeti muvakkateleri bir kereye mahsus ve maziden müdev-
ver mesaili mahdudeye münhasırdır. 

Üçüncü kısmın altıncı faslı bu muahedenamenin mevkii meriyete vaz'ı akabinde ve di
ğer cihetten hâvi bulunduğu ahkâm haleldar olmaksızın İktisadi ve fenni mahiyetteki zevi-
"letraf muahedat, mukavelât ve İtilafata Türkiye'nin iltihak ve iştirakini mübeyyindlr. 

Türkiye'de kapitülasyonlar idadından sayılan ecnebi postanalerinln ilgası düveli âkide
nin kabul ettikleri bu mebhasin bir maddesiyle de müekkettlr. 

.Dördüncü kısmın mesaili sıhhiyeden bahis ikinci faslında, mukaddema yektaraf olarak 
teşkil edilmiş olduğu halde bâzı hâdisab muahhara İle "Kapitüler" bir vazı ve şekil almış 
olan ve Harbi Umumi esnasında lağıv ve feshedilmiş bulunmasına rağmen Mondros Müta-
rekeslnl takibeden eyyamda düveli mûtteflka tarafından yenl-baştan İhya edilen İstanbul Mec
lisi Alil Sıhhiyesinin lağvolunduğu. Türkiye sevahil ve hududunun teşkilatı aınhtyesiyU de 
Türk İdaresinin vazlfedar bulunduğu musarrahan mezkûrdur. 

Hac umuru sıhhiyesinin telif ve tanzimi İçin teşekkül edecek komisyonlarda Türkiye de-
vairi sıhhiyesi de temsil edilecektir. 

Beşinci kısım ahkâmı müteferrika sernamesi altında harb esirlerinin iadesine dair mû
tat ve müteamel olunan ahkâmı ve mezarlıklar hakkında her türlü şerait ve ihümalât nazarı 
İtibara alınarak tanzim edilmiş mevaddı havidir. Muahedenamenin mevaddı mütebakıyesi 
bâzı ahkamu umumiye ile şeraiti tasdikıyeslne aittir. 

Mukavelenamelere gelince: Bunların birincisini [Boğazlar'ın usulüne dair mukavelena
me) teşkil eder. Muahedel sulhlyenln yirmi üçüncü maddesiyle mûeyyet esasa tevfikan ve 
sulhu umumi İle ticareti âlem için Boğazlar'da bütün milletlere Akdeniz ile Karadeniz ara
sında serbestli mürur ve seyri sefainl temin ümineslyle akdohınan İşbu Mukavelename me
vaddı MÜH Mİsakımızın bu bahse mütedair ve Lozan müzakeratından çok sene evvel üan 
edilen ahkâmına tamamiyle muvafık olmakla beraber bu meselenin müzakeresinde kom
şumuz Rusya Hükümetinin huzuru temin edilmek suretiyle devleti müşarünlkyha İle ara
mızda Moskova'da akdedilen Muahedename icabatı da yerine getirilmiştir. 

Mukavelenamelerin İkincisi Sulh Muahedenameslnin yirmi dördüncü maddesinde de 
beyan edildiği üzere Trakya hudutlarında sulhun İdamesi maksadıyle bu hudutların her İki 
tarafında tatbik edilecek olan tedablrl mahsusa! mütekabile hakkındadır. 
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Türkiye Balkanlar'da btar amili sulh ve müsalemet olmak gf-yel siyasiyesini takibeyledl-
gl cihetle bu yolda gayriaskerf bir mıntakanın müte kabilen teşkil edilmiş olması memnuni
yetle telakki ve işbu nuntatanuı mOstakbelen bir zamanı sükun ve huzur olması temenni 
olunur. İşbu silsilenin üçüncüsü İkamet ve salâhiyeti adliye hakkındaki mukavelenamedir. 

Bunun birinci faslı şeraiti ikametten bahis olup tamamly te muamelel mütekabile esası
na göre yapılmıştır. İkinci faslı ahkâmı tekalife mütedair bulunup kapitülasyonların lağvına 
binaen Türkiye'de düveli ecnebiye tebeasına kendi tebeamızın tabi olduğu muameleden da-
ha mûsaadekâr bir muamele bahsedilmeyeceği ve fakat düveE ikide tebeasına müsavi mu
amele esasının tatbik ohınacagı hususunu tazammun eder. Türkiye ile düveli âkide beynin
deki münasebatta masarifi muhafeem<yi müemmln kefalet akçesine, Hamatın İcrasına, ev
rakı adUye ve g(.yriadlfyeıı.ln tebliğine, İstinabeye, masarifi muhakemeye alt mahkûmiyetle
re, meccani müzahereti adliyeye, deyn İçin hapse mûtaallik mesailin mütekabil eaasat dai
resinde halli alakadar devletler ara»ıııdabuhu.»u.wtlclnalttlol..macakmukavel.fttımali8usa-
ya talflc edilmiştir. 

Oçûncü fasıl düveli akidenin hâkimiyet ve İdarelerine tâbi olan ve bir hükümeti muhta-
reye malik bulunan dominyonlarının ve mûstemleheler..yle memaHld mahmiyderinin işbu 
Mukavelenameye İştirakini ve bu mukavelename müddetinin tarihi meriyetinden itibaren 
yedi sene İçin cari olduğunu ve İşkâlı tasdiktyeslni gösterir. 

Mukavelenamelerin dördüncüsü ticaret hakkındaki mukavelenamedir. Ticareti teşvik ve 
mübadelab teshil maksadiyle mûnasebah lktisadtyelerinl hukuku düvel esası üzerine ve en 
münasip şekillerde tesisi arzuyu müştereki İle akdedilen bu mukavelename, birinci iasü, faslı 
mezkûrenln sekizinci maddesi ahkâmı dalıeslnde ve fusulü salresi tamamen muamelel mü
tekabile esasab dahilinde tanzim olunmuştur. 

Mukavelenameler silsilesinin beşincisini Rum ve Türk ahalinin mecburi mübadelesine 
dair olanı teşkil eder. 

öteden bert memleketin huzur ve sükûnunu İhlâl etmekten ve tâbi oklukları devletin 
hayat ve emniyetini tehlikeye lika edecek harekatı lhanetkAranede bulunmaktan bir an fa
riğ olmıyanlardan tasaüfl etmek yeni Türkiye İçin bir zarurettir, işbu Mukavelenamenin hini 
fWth -MlWİ»' lh -<l .hm1 1"nb1* ' '1 l .1 '»" '"t f f1 1"-" ytynHan gllr...yı..-»lnH.Tnln l.-4n-ralrit-r^ T a m a n l y . 

le muslp tedbirler İttihazı ve tetarikâü muktaziyenla İstihzan lüzumunu ehemmiyetle kay-
detmek icabeder. 

Bulunduldan memleketin kavanin ve nlzamatma hiçbir zaman ttaatlan İnhiraf etmedikleri 
halde Türkiye'de bulunan Rumların neticel seyyiaü olarak dolayısiyle yurtlarım cebren ter
ke mecbur edilen bu masum ve zulmdide kardeşlerimizin hini muhaceretlerinde hukuk ve 
menafllnin sıyanetl ve h-^ratlarımn temini selameti için lhtlmamatı lAzimenln İbraz oluna
cağı muhtelit komisyonlara tâyin edilecek bitaraf devletler tebeasından müntahap rüesanm 
hissiyatı İnsaniyetkâranefcrinden memul ve muntazardır. 

Bundan sonra sıra protokollere geliyor. Bunlar m^an ında Britanya, Fransa, İtalya kıta
atı tarafından işgal edilen arazimizin tahliyesine dair olan protokol birinci numarayı teşkil 
eder. 
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Sulh Muahedenamesi Türkiye Bûyûk Millet Meclisinin tasdikme iktiran ettiği takdirde 
tahliye ameliyatı bu tasdikin düveli mezkürenln İstanbul'daki mümessillerine tebliği tari
hinden İtibaren altı hafta, zarfında ikmal edilecektir. 

Vatanı mukaddesin beliyel işgalden bir an evvel halasım bütün millet sabıtsızhkla bek
lemektedir. 

Karaağaç arazisiyle Bozcaada ve İmroz adalarının Anavatan'a İltihakına ve affı umumi
ye ve Lozan'da İmza edilen aenedati dûveliyenin bâzı ahkâmma Belçika ve Portekiz devletle
rinin de İştirakine ve Sırp - Hırvat - Sloven Devleti tarafından Muabedel Sulhiyenln İmzasına 
dair protokoller de seyilmca Osmanlı İmparatorluğu tarafından bazı ecnebi şirketlere İta edil
miş olan imüyazata mütedair protokolün arzı kalır, bu sonuncu protokolün mahiyetim İz
har İçin mevaddı münderecesine şöylece nazar atmak kâfidir. Eaasatı sulhiyenin hemen cüm
lesi İkmal edildikten sonra başlıbaşına bir sahifel siyaset teşkil etmiş olan ve belki de sulhu 
günlere» tavik eylemiş bulunan bu protokol münhasıran birkaç şirketin menafli hususiyesi-
ni mûemmln olup Osmanlı Hükümeti tarafından verilmiş olan bu kabil İmtiyazları da tasfi
yeleri hep neslimize düşen diğer mevrusab mdellime mtyanına İthal etmek zarureti vardır. 
Şuram da şayanı dikkattir ki, tarihin bir safhai fecaati tekrar açılmaması temenniyatı harri 
İle örtmeye müvekkil olan bu muahbedenamenin evrak ve merbutaü arasına bu protokolün 
karışmış olması bugünün müzakeratı düveliyeslnde dahi halen âmil olan sevaikt hususiye 
hakkında hakayıkı ahvali tenvire medar olsa gerektir. İşbu Muahhedename merbutatmm arzı 
kaydını ikmal edebilmek için beş aded beyannameyi de zikretmek lâzımdır. Bunlardan biri 
tahliye protokolüne, biri lmtiyazat protokolüne, biri de affı umumi protokolüne merbut be
yannamelerdir. Müstakil olanları mesaili sıhhiyeye ve İdare! adliyeye mütaalllk beyanname
lerdir. 

Son İki beyanname mucibince Türkiye Devleti umuru sıhhiye ve adliyesinde kendi me
muru olarak hizmet görmek ve aldoldugu vekâletlere merbut bulunmak suretiyle ve umu
ru adliye için alınacak müşavirler Adliye Vekâletine merbut Kavanin komisyonlarında dahi 
çalışmak üzere ecnebi müşavirlerinden istifade edeceğini beyan ediyor. Asıl bir devlet kur
mak İçin ruhu İstiklâli asla rencide olmamak şartiyle ve münasip vasıta ve usullerden istifa
de etmeyi esasen kabul etmiş olan Büyük Millet Meclisi Hükümeti için mezkûr senedat lü
zumu olmayan müeyyidattan ibaret İse de müddeti memdude ile mukayyet bulunduğu için 
Muahede! Sulhiyenln taksimini tavik eder mahiyette görülmemiştir. 

Buraya kadar mûnderecatı mücmelen arz ve beyan olunan Lozan Sulh Muahedenamesi 
heyeti umumiyesi ve ruh ve mânası itibariyle Türk Milleti aleyhine asırlardan beri hazırlan
makta bulunmuş ve Sevr Muahedenamesi ile ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir suikas-
din İnhidamım İfade eden ve bugün beynelmilel hazalnl evrakta ahzl mevki edecek olan bir 
veslkai düveliyedir. Büyük milletimizin yüksek ve harikanüma azmi huzurunda, onun mü
messili ve zadei inkılâbı olan Büyük Millet Meclisi Hükümetinin akdettiği bu muahedena-
me hakkında "Sevr" gibi bugünün medeniyeti için tarih sayfalarında daima leke teşkil ede
cek bir suikast vesikası ile değil. Osmanlı İmparatorluğunun son asırlar zarfmda akdettiği 
bilcümle muahedelerle de mukayese ederek hüküm vermeye lüzum yoktur. Bunu ancak âmâl 
ve menafi] milliyemiz ile Ölçmek icabeder. 
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Sade teüklâl aşkının ocağı, değil milletlerin tam ve kâmil hakimiyeti esasının en sami
mi ve en bAriz bir tecelHgâhı olan İnkılâpçı Türkiye'nin sakinlerine, bu serhaddl hürriyetin 
mücahitlerine emperyalist Alemin her taraftan tevcih ettiği cihanşümul gayz ve savleti kar-
şıamda akdi hi.iBulpezlrol.an bu Sulhname mlHeüınizin ahdü pey mam ile tahakkuku ve mu-
halazasını müeyylt Türkiye İstiklalini esas İtibariyle haleldar etmedikten başka metni mua-
hcdenln marrOIa.cz mücmel tahlili esnasında gösterildiği veçhile tayyı ve kal'ı başlıca umdei 
esaslyemlz olan kapitülâsyonların İlgası ve elyevm meşgul bulunan eczc.yı vatanın tabiyesi 
ve düyunu mûdevvere rcsulmallnin taksimi sarahatle mezkûrdur ve muamelât ve müzakc-
ratta mütekabiliyet düsturuna riayet edildiği muahedename ve mukavelename metinlerin
de mastutdur. Bu sulh, istiklâl ve İnkişaf yolunda muhalleri mümkün kılan Türk milletine 
hakkının butun cihan ...atarından İttlfekla kabul ve teslim edilmiş olmasiyle insaniyet için, 
medeniyet için. haklan zulme, istiklâl aşkının istilâcılık hırama, inkılâbın İrticaa gakbesl-
nln ve dalma galebe edeceğinin bir tfadel bedlhiyesidir. Filvaki bu sulhu akdetmekle de mil
letimizden birtakım fedakârlık daha talebolundugu ve bu Muahedenamenin gayrikâmll bâ
zı cihetleri mevcut bulunduğu İddia ohınabflse de bir muahedenin ve bahusus Garp Devlet
leriyle yapılan bu ilk muahedenin kemali, hiynl akit ve tanziminde kendisine verilen şekil
den ziyade bilhassa ahkâmının tatbikinde ibraz olunacak dikkat ve basiret ve gayelerimizin 
muhafazası hususunda gösterilecek sebat itinaya ve kiyasetle ikmal ve istihsal olunacağı 
mûlâhazaslyle ve heyeti umumiyesi İtibariyle imâli mlHiyemlzl tatmin edecek bir mahiyet
te görülmektedir. 

Zaten bu Muahedename sulhumuz İçin bir mukaddeme demektir. Sulh onu İstihsal eden 
vahdet ve kudreti mUiyemizİn hüsnü muhafözası ve İnkişafiyledlr ki, teessüs ve teey-
yüdeder. 

Binaenaleyh bu mazba-tt-ya metbutan takdim kılınan mevaddı kanuniye lâyihaamın H<yeti 
Celllel Muhtereme taraûndan kabul buyuruhnası arz ve teklif olunur efendim. 

Harictye Encümeni 
Reisi 

Sinop Mebusu 
Yusuf Kemal 

Aza 
Erzincan 
Hamdl 

Aza 
İzmir 

Yunus Nâdl 

Mazbata Muharriri 
İzmir Mebusu 
TevflkRüşdü 

Aza 
Tbkad 

Bekir Sami 

Aza 
İzmir 
Şükrü 

Kâtip 
Mardin Mebusu 

Tfakub Kadri 

Aza 
Gelibolu 

Celâl Nuri 

Aza 
Kars 

Agaoğtu Ahmet 

Aza 
Kütahya 

Ahmet Ferid 

Aza 
Bolu 

Cevad Abbas 

Aza 
Maraş 

Midhad 

Aza Aza Aza 
Aydm Karahlsan Sahlb İstanbul 
Zekâl Ruşen Eşref Hüseyin Rauf 

Bulunmadı 
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Latan Sulh Muaftederaunesf levayıht Kanıuıtyest 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İle Britanya İmparatorluğu. Fran
sa, italya, Japonya, Yunanistan ve Romanya hükümetlerinin sajâhiyettar murahhasları ara
sında 1339 (1923) senesi Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan 
Sulh Muahedenameatyle berveçhl zir tadadohınan mukavelât ve senedat Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

1. — Boğazların usulü idaresine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Mu
kavelename. 

2. — Trakya hududuna dair 24 Temmuz 1923 talihinde Lozan'da imza olunan Mukave
lename. 

3 . — Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 30 Kânunusani 1923 tarihinde Lozan'da 
İmza olunan Mukavelename. 

4. — Affı umumiye dair 34 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan beyanname ve 
Protokol. 

5. — Lozan'da İmza edilen senedatın bâzı ahkâmına Belçika ve Portekiz devletlerinin 11-
tibakma dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da İmza olunan Protokol 

6. — Britanya. Fransa. İtalya, kıtaatı tarafından işgal edilen Türk arazisinin tahliyesine 
dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan Protokol. 

7. — Karaağaç arazisi İle Bozcaada ve İmroz adalarına dair olup Türldye ve Britanya İmpa
ratorluğu, Fransa, İtalya. Japonya, Yunanistan tarallndan 24 Temmuz 1923 tarihinde Lo
zan'da İmzalanan Protokol. 

8. — Sırp • Hırvat • Sloven Devleti tarafından Muahede! Sulbİyenİn İmzasına mütedair 
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da İmza olunan Protokol. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu. Fran
sa. İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya hükümetlerinin salâhlyettar murahhasları ara
sında 1339 (1923) Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan İkamet 
ve salâhiyeti adliyeye dair Mukavelename Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Ftan-
sa, İtalya, Japonya. Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salâhlyettar murahhasları ara
sında 1339 (1923) Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve İmza olunan Tica
ret Mukavelenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya imparatorluğu, Fran

sa. İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları ara
sında 1339 (1923) senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve İmza olunan 
Devleti Osmaniye taraflndan verilmiş bazı lmüyazata dair Protokol Türkiye Büyük Millet Mec
lisince tar-HA- olunmuştur. 
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MADDE 2. — İşbu Kanunun İcrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, H._yeö Vekile Reisi bu okunan dört Kanun layihasının mûatacelen mü
zakeresini teklif ediyor. Malûmuâllnlz müstaceliyetten maksat bir kere müzakeresidir. Bu
nu kabul edenler lütfen ellerini kaHıraın. Kabul edilmiştir. Efendim! Esasen müzakere ede
ceğimiz meseleler kanun lâyihalarıdır. Bunların heyeti umumiyesi hakkında müzakere ya
pacağız. Zaten sûz almış arkadaşlarımız vardır. Encümen Reisi Yusuf Kemal B«y İzahat ve
recektir. 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ YUSUF KEMAL R (Sinob) — Ark.ada9Ia.ri Lozan Muahe-
denamesi yeni Türkiye Devletinin âkıd diğer devletlerle münasebatı mütekabelesini tayin 
ediyor. Bunu heyeti umumiyeslne, ruhuna, esasına atfmazar edilirse Osmanh İmparatorlu
ğunun akdettiği muahedelere nispetle bir yenilik görülür. Bu yenlUk Lozan Muahedename-
sinde sureti umumiyede Türkiye'ye diğer devletler gibi muamele edilmesi ve müsavi tutul
masıdır. COmlenlzce malumdur W. Osmanh İmparatorluğu en şevketli, en kudretli zaman
larda da bugün onun dörtte biri mi. beşte biri mi, belki diyebilirim - onda biri kadar araziye 
malik -olan bu yeni Türkiye Devletinin gördüğü muameleyi görmedi (Alkışlar) Osmanh Devleti 
İmparatorluğun en şevketli zamanlarında da birtakım kayıtlarla bağlı İdi. Elleri, kollan bir
takım zencirlerle muhkem bir surette raptedllmlşU. Osmanh İmparatorluğunun yerine ka
im olan bugünkü Türkiye Devletinde o zendrler yoktur ve o zenclrler parçalanmıştır. O zen-
cirler kmlmıştır. Acaba o zendrler nasıl parçalanmış nasıl kuılmıştu? Lozan Muahedesini 
doğrudan doğruya meydana getiren bu hali ne yapmıştır? 

Şark meselesinin ne olduğunu cümlemiz biliriz. Şark meselesinin mana, Avrupa'nın Şar
kında bulunan Osmanlılığa karşı evvelâ Avrupa'yı müdafaa etmek ve bir müddet müdafaa 
ile meşgul olduktan sonra - Bilhassa Kariofça Muahedesinden sonra • onu geriye geriye İt
mek. bununla beraber kaleyi içinden fetha çalışmaktır. Bir taraftan harb meydanlarında Os
manlı ordularını cemmedebildlkleri kuvvetle maglûbeden mubâaımlar diğer cihetten her 
türlü vesaite müracaat ederek Osmanlılıktan lmayazat namı altında birtakım şeyler almış
lardır. Bu İmtiyazat öyle şekillere girmiş, o kadar tevessü etmiştir ki. ben Osmanlıyım diyen 
Osmanh İmparatorluğu tebaası bu imüyazat sahibi olan devletler lebi her vakit vasıtalar. 
aletler oluyordu. Bilirsiniz kb Osmanh lmparatoriugunun inhitatı Mondros Mütarekesine kadar 
devam etti, ricat Mondros Mütarekesine kadar geldi. Fakat bu inhitat ilerlerken Türk zihin
lerinde, Türk düşüncelerinde yavaş yavaş bir inkılâp başlıyordu. Bir zamanlar falan kuman
danın hatasına veyahut filân paşanın kusuruna atfedilen felaketlerin .sebebinin başka şey 
olduğu başka yerde bulunduğu yavaş yarat görülmeye ba.jdadi.Tuti tarihi efkârını tetkik ederaek 
o halleri görürüz. Ecnebilerin her türlü v.ası..alarla, en tüak._«beplerte umuru dahiliyemize mü
dahaleleri hamiyetti Osmanlıların, Türklerin zihinlerinde daimi bir endişe teşkil ediyoıdu. Bun
ların neticesi olmak üzere efkârda vukua gelen bu tedrici inkılabın Ük eserini Abdülhamidi 
Sanlnin idaresi şeklinde görülen dahffl istibdadı yıkmakla gösterdi Meşrutiyet geldi Fakat Meş-
rutiyet devletin derdine deva bulamadı, Meşrutiyet devresinde de o İnhitat menedİlenıedL Bel
ki Meşrutiyet devresinde demin başladığım arz ettiğim büyük flkiri inkılâp birtakım batveler 
daha atü. yani bütün Avrupa'nın, bütün cihanın tealisine, terakkisine en kavi esas edan fikri 
milliyet yavaş yavaş yol alıyordu. Harbi Umumi neticesinde Osmanh Devleti parçalandı. Şark 
meselesi hallolundu. Bunu Türk milUyetpetverleri bir zarureti tarihiye olarak gördüler. 
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Eğer o zaman kemali debdebe İle İlan edilen her milletin kendi mukadderatını İdare etmek 
kaidesi tatbik edilmiş olsaydı, belki bu İşler olnu.ya.ca.kti. Fakat bir kuvvet kendini tahdide-
der diger bir kuvvet olmadıkça, her vakit İcrayı fiil ve hareket edeceği için bir taraftan bu kai
deyi ilan edenler diger taraftan o kaidenin tamamlyle nakızı olan bir yola gittiler. Osmanlı 
İmparatorluğunun yalnız taksimi ile iktifa etmediler. Türk'ün en mukaddes hislerine ve öz 
yurduna göz diktiler, onu mahvetmek istediler. Fakat bu tesirin aksitesirl. tesir nispetinde 
oldu. Türkiye'de bu darbeler özerine daha ziyade kesbl kuvvet etmiş olan milli cereyanın 
başına geçenler Mondros Müterekenamesini ve onu taklbeden şeraiti sulhiyyeyi nazarı İtt-
bare aldılar ve onun şiddeti nispetinde olarak ve tabii pek haklı bulunarak yalnız Osmanlı 
yurtlarının sahibi olduğunu idda etmekle kalmadılar: biz bu yurdun sahibi yeganesi, har 
ve müstakil sahibi olarak kalacağız dediler. Nazarı dikkatinizi celbederlm arkadaşlar! Bu ne 
zaman ilân ediliyordu? Mondros Mütarekenamesi İlân edilmiş, acaba bu millette kıpırdamak 
ihtimali var mıdır, yok mudur? diye her tarafta şüpheler cari, bütün silâhlarımız ellerimiz
den alınmış, ordumuz âdeta yok olmuş. Hazlnel Millet gaasıplann elinde, milletçilerde bir 
Hicreti Murahhasayı göndermek için verecek harcırah yok. Böyle bir zamanda Türk Mille
tinde meknuz olan kuvveti keşfederek bu kuvveti meydana çıkarmış olanlara Türkler ilele
bet minnettar kalacaklardır. (Alkışlar) Sivas Kongresinin kaıan üzerine Misakİ Milli yapıldı. 
Misakî Milli Türk'ün menfaatlerini ihtiva ediyordu ve diyordu ki. benim menafll esasiyem 
bunlardır. Fakat âlemde cari. ezeli bir kaide hükmünce yalnız kâğıt üzerinde İfade edilen 
menfaatler bir hak teşkil etmiyor. Mlsakl Milli o zaman âlemce âdeta bir beyanname şeklin
de telâkki ediliyordu. Mlsakl Millide mûnderiçTürk menfaatlerinin hak olması, ancak o Türk 
menfaatlerinin Türk kuvvetiyle mahfuz bulunduğunu İspat etmekle kaimdir. İşte Mondros 
Mütarekesinden Lozan Muahedesinin İmzasına kadar geçen bütün müddet bu dâvanın ispa
tına çalışmakla geçmiştir. Türk'ün mübarek kanı pek çok akmıştır. Fakat İnönü Muharebe-
lerlyle yavaş yavaş görünen o Türk kuvveti - cümlesini sayamam - İnönü Muharebeleri, Er
menistan Seferi, bazı taraflarda halkın kendi kendine yaptığı mücahedat ve mücadelatla gö
rünmeye başladı, hani o bizim silahlarımızı aldıktan zaman ki, bizi yok farzetmişler ve her
kesi acaba bu Türk milleti hareket eder mi? Etmez mi diye nevmit bırakmışlardı; işte o kuv
vet yok mu, o kendini göstermeye başladı. Sakarya'da Türk Sineleri. Tflrk göğüsleri memle
kete çelikten bir duvar çekti. (Alkışlar) Afyon Karahisar'ında. Dumlupınar muharebelerinde 
ise Türk menfaatlerinin Misala Millide münderiç Türk haklarının Türk kuvvetine müstenl-
dolduğu sabit oldu (Alkışlar) O zaman Misakı Milli bir ilanname olmaktan çıktı, o zaman 
Misakı Milli riayeti vâcib. lâzım, hukuku İhtiva eden âli bir beyanname haline geldi, çünkü; 
hak herkesin nazarında olduğu gibi tamamlyle tecelli etmişti. Türk İstiklâlinin sahibiydi. 
Türk hürriyetinin sahibiydi ve bunu vermtyecekü. Bunu ispat etü. İşte arkadaşlar; bunu kim 
ispat ettiyse o deminki dediğim zincirleri kıran onlardır. Revan olan mübarek Türk kanı ve 
Türk azim ve celâdeti onları böyle çözülür ve dökülür bir hale getirdi ve bunu vaktiyle "beş 
kişi de kalsak, elimizde ufak bir tepe de bulunsa o tepenin üzerine çıkacak. Bayrağımızı di-
k««k, öterek falat teslim olmıyae^ızr'dlyenkryapü. (Al 

başta Türk evlâdı reisi mübeccelimlz bulunduğu halde kuranların kurduktan sonra da ug-
raşmalan lazım geliyor. 
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Arkadaşlar, şurayı da arz etmek İsterim ki bir taraftan yeni Türidye Büyök Millet Mecli
si Hükümeti kuvvetini labar ediyordu. Diğer cihetten de burada müteşekkil Büyük Millet 
Meclisinde ve Hükümetinde Osmanlı imparatorluğunda bulunan Devlet mefhumlarından 
başka .Devlet mefhumları vardı: Yani deminki arz ettiğim o velût ve feyyaz his ve o velût mef
kure hükümeti de daha muntazam, daha yeni ve daha asıl bir yola sevk ediyordu. Şüphesiz 
bu; karşımızdaki hasımların manzum oluyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi memurini ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi vükelâsiyle muamele ederken .trarşdanndakllerln İmparator
luğun o muazzam paşalarından, o muazzam efendilerinden başka kimseler bulunduğunu 
pek iyi biliyorlardı, Muamelel mütesavlye . — . . . . 1 istihsalinde elbette bunun da bir derece
ye kadar tesiri olduğu İnkar olunamaz. BCyle olmakla beraber malümuftlinlz tabiatta atalet 
hassası vardır. Tabii İnsanlar ellerindekini vermek İstemezler. Bütün bu hakayıkı görmekle 
beraber Heyeti Murahhasamız karşılarına gider gitmez ne İstiyorsanız efendiler, o istedikle
rin..-. tflmfltnlyİr HİM, vrriynrıı-., ^ıti-^ll^r. $rfa.tohm mırfanıynlftn hlHlglnlr VT-rhllf-pı-lf 1171in 

mücadeleler 0ld1.uH.9eU Murahhasamızm gösteıdigl metanet - şüphesiz Hükümetimizden 
aldığı talimat üzerine ve Hükümetimizle müşterek İdi - cümlenin müsellemidir, dostun ve 
düşmanın... Binaenaleyh hukukumuzu müdafaa ve istihsale memur ettiğimiz kimseler en 
İyi inühabedilmiş zevat idi Hükümetin eski bir Hariciye Vekili olarak onları bütün samimi 
ruhumla ve bilerek pek çok tebrik ederim. (Şiddetli alkışlar) 

REFİK a (Konya) — Biz de iştirak ederiz. 

YUSUF KEMAL B (Devamla) — Efendileri Muahede ahkamı umumiyesinin mevaddı mfl-
teferrlkasının tafsilatım Mazbata Muharriri arkadaşım size arz edecektir. Bendeniz buraya 
yalnız bir borcu ifa iğin çıktım ve şükran ve minnetimi aız ederken o şükran ve minnetin 
müessirleri neler olduğunu hikâye ettim. Semra bütün bu İşin başmdan nihayetine kadar 
endişeli zamanlarda - belki htç mey ta olunmamıştır ya - meyüsiyet geldiği anlarda, dalma 
ve dalma bunu demir eliyle tutan o büyük Türk Bvlftdma bütün Türklük namına demelidir 
ki, sana yalnız minnet şükran değil. Mustafa Kemal Paşa bu senin eserindir. (Şiddetli ve sü
rekli alkışlar) ki bu eser Türk'ün hürriyet ve İstiklalidir. Arkadaşlar! Türk, memleketinde 
bundan sonra müstakildir. Arkadaşları Bir zamanlar sahilden dahile cephane sevk ederken 
yağmur yağdığın t görüp de çocuğunun Örtüsünü alarak cephane ımndıgmı örten anaların 
ÇOCUgu h a s t a o l m u ş s a bUgÛn b i l s in l er ki, « a f c a a l l a n %HİT.H..l «m- i - l - .Hr Rıı m,tT.l..--fc.»Hn yn. 

lunda her türlü mahrumiyete katlanarak uzun müddet siperlerde bekliyen, orada hart) eden 
gaziler bilsinler kL mesailerinin mükâiab İstihsal edilmiştir. Şüphesiz bu yolda terki hayat 
eden mübarek şehitlerimizin de ruhu şfldolmuştur. Yetimler, bu yolda can vermiş ütülerini 
düşünürken-bununla müteselli olsunlar, iftihar etsinler. Arkadaşlar! Bütün mâruzâtımdan 
bir netice çıkıyor. Biz bu muahedeyi cidalimiz sayesinde elde ettik. Hayat dün de, bugün de, 
bundan sonra cidaldir ve cidalden ibaret kalacaktır. Onun İçin arkadaşlar! Eh bu zamana 
kadar çalıştığımızın sermayesi istihsal edilmiştir, bundan sonra yapacağımız bir İş 
kalmamıştır" yoluna elbette ve elbette hiçbir zaman gitmiyecegiz. rainiz bu büyük dersten 
ibret alacağız. Deminden beri arz ettiğim bu safha bize pek güzel gösteriyor ki, bu millet 
hiç yoktan ortaya kuvvetli bir ordu çıkardı. 

Osmanlı İmparatorluğuna nazaran muntazam bir Hükümet meydana getirdi. Sonra hiç 
paran olroryan bir Devlet üç dört seneyi hiç İstikraz akdetmekslzln bu mühim cidali 
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nihayete erdirdi. Bu, meydanda İken neden bu millet ümlteiz olsun? Bu mazi bize gösteriyor 
kL biz cidal edersek - şüphesiz ciddiden maksadım harb edelim dem.Qro.rum - hayat mücade
leden ibarettir, hayat daima uğranmak ve çalışmaktan İbarettir; onun İçin yaptığımız bu mu
ahedenin semeratını ancak ve ancak bundan sonra ciddi bir cidal İle elde edebileceğiz. Bun
dan evvelki İstihsal edilen muvaffakiyet bunu bize âmirdir. Bunu bize yükletiyor. 

Bir noktayı daha arz etmeden evvel kürsüden lnmlyeceglm. Demin arz ettiğim zevatı 
âliyenln mesaisiyle beraber bu Muahedenin İstihsalinde bundan evvelki arkadaşlarınızın da 
büyük hizmeti sebk etmiştir. (Alkışlar) Lozan Muahedesini tetkik ederken, bu muamelel mü-
tesavfyeden bahseylerken, bundan evvelki Meclisin şahsiyeti mâneviyeslne arzı minnet ve 
hürmetle elbette ve elbette mecburuz. (Alkışlar) Muahedenin ahkâmı muhtevlyesinden İca-
bedenlerl arkadaşlardan Mazbata Muharriri Beyefendi izah edecektir. 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ Dr. TEVTlK RÜŞDÜ B (izmir) — Arka
daşlar, ıniUetimlzin daima nihayetsiz azmine ve her vakitte duçar olduğumuz hudutsuz me
zalime mâkesi b«yan olarak bu kürsüden Lozan Sulh Muahedenamesüıi tetkik eden Harici
ye Encümeni namına bugün Heyeti Aliyeniz huzurunda şu kati sözü haber vermek mazha
riyetine nail olmak benim için çok büyük bir meserrettir. Evet arkadaşlar! Şark'ın afaki maz-
lümesinde senelerden beri, - hayır senelerden beri degU - asırlardan beri devam etmiş olan 
Şark meselesi. Şark suikastı nihayet bugün Büyük Milletimizin azmi bülendtyle ve yalnız 
Türkiye'nin eliyle ve milletlerin bilâ ksçrdüşart hakimiyet ve istiklâli düsturu sayesinde bir 
daha hortlamamak üzere münhedlm oldu, yıkıldı ve tarihin en kanlı bir sahifei fecaati şim
di huzuru tetkikinize arz edilen bu kırmızı kaplı kitapla örtülüyor ve kapanıyor. Artık Şark'a 
ve Garp'a beşaret olsun ki, çok zamanlardan beri İnsafsız ve kanlı entrikalarla birbirinden 
tefrik edilen htenuızede bak, müeyyidesi kuvvet ile buluştu. Medeniyet, insaniyet artık utan
madan, yüzü kızarmadan ayağa kalkabilir. Evet arkadaşlar! Dünyayı medeniyetin işttyakiy-
le yanıp yakıldığı perilsulh artık aramızda dolaşıyor. Vatanımızın müdafaasını nasıl civan-
merdane ve kudretle yapmasını bildikse ve yaptıksa bu maşuku ruhumuzun da, bu maşu-
kal vicdanımızın da hüsnümuhafazaaını bileceğiz, bizi zaferden zafere isal eden ordularımı
zı hüsnuidare ederek son zafere kadar eriştiren Büyük Millet Meclisi, milletin beklediği, cl-
baddan gaye olan, sulhu da akdetmeye muvaffak, olmuştur, işte bendeniz bugün huzuru
nuza tetkikini Hariciye Encümenine emir buyurduğunuz kitap hakkında Encümeniniz na
mına arzı malumat ve mütalaata geldim. Ancak, bu esasata girişmezden evvel Encümen Re
isimiz Yusuf Kemâl Beyefendi tarafından Büyük Reisimize hitaben iıadedllen samimi hita
beyi bütün encümen arkadaşlarımız namına arz ve tekrar etmeyi bir vazife bilirim. (Bütün 
Meclis ve bütün millet sesleri) ve bu sözümüze karşı Büyük Millet Meclisi azayı mukerreme-
slnin yekeda olarak gösterdikleri tezahürat bu fikrimize bütün Meclisin tamamiyle İştirak 
ettiğini gösteriyor. Aynı zamanda uzun ve çok medit münakaşata göğüs gererek bu sulhu 
bize getiren Heyeti Murahhasamıza da teşekkürü vecibeden addederim. Huzuru tetkikiniz
de bulunan bu kırmızı kaplı kitap. Lozan Muahedenamesi hakkındaki encümenin mütalaa-
h zaten mazbatamızda arz edilmiştir. Binaenaleyh, şimdi arkadaşlarımız tarafından izahat 
talebine lüzum gösterildikçe istenilen tafsilat hakkında, istenilen noktayı arz etmek Üzere 
İcmalen hulâsa etmekliglme müsaade buyurmanızı rica edeceğim. 
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Bir taraftan Türkiye, diğer taraftan Britaı^-i İmparatorluğu, Fransa. İtalya, Japonya. Yu
nanistan, Sırp - Hırvat Devletleri arasmda 1339 senesi "temmuzunun 24 üncü gönü Lozan'
da imza edilen bu Muahedenamc beş taamı ihtiva ediyor ve merbutatı da be* mukavelena
me, beş protokolden ibarettir. Birinci kısım araziye; tabiiyete ve akalllyetlere dairdir. Bu fa
sılda sapanı tapıt ve arz olunan noktalar, Anavatanımızdan yine kendilerinin akdettikleri 
Mondros Mütarekenamesl hilafına ve onu cflk ederek namerdâne bir suikastla ayırmak İçin 
İşgal edilmiş otan birtakım ecny ı vatanın düşmamA..8.ta..l2.k.yıla.nı..a kadara.tetab.br süra
ti bertayye İle denecek derecede sûren muzaffer Büyük Millet Meclisi ordularının bflfill istir
dadına lüzum kalmak.MZ.in bu Sulh name fle ladesine nza gösterilmiş olmasıdır. İkincisi yi
ne bu araziye mütaaSlk mevaddm daha evvelce burada, Ankara'da Fransa Devletiyle akde
dilen Ankara ttüafnamealnl asla haleldar etmedikten başka tamamiyle mer'l olduğu; müşa
rünileyh Devletin sahibi salâhiyet Murahhası taz..dm.danveıil.f.alşb.şra.nname.Uemûeyyetbu-
lun.mas.tt.ur. Bunlardan başka, bu Hasılda memnuniyetle nazarımıza çarpan en mühim mad
de yirmi sekizinci maddedir. Müsaade ederseniz buzuruAllnlzde o madd<yl aynen okumak 
İsterlin. 

MADDE 28. — Tbra.fi.ynl Aliy._yni Alodeyn Türkiye'de kapitülasyonların kâflei tukaa na
zardan tamam-Bn Ilgımını her biri kendisine taalluk,i cihetinden kabul ettiklerini b-^an ederler, 

Bundan sonra bu kısımda tabiiyete dair ahkam ve akalllyeüere mütedair mevad vardır. 
İkinci kısım -.hirSm- maliye lı.»lrl.™..ia.aır Hepimiz pek iyi biliyoruz ki, uzun senelerin 

pek çok süren mütemadi hataları yüzünden ve mütaakıp muharebat sebebiyle tasfiyesi nes-
limize isabet eden, tasfiyesi neslimize düşen ve ci..faien müthiş ve mühlpbiryek.ûn teşkil eden 
Düyunu Umumfyei Osmaniyenin taksimi meselesiydk bu mesele en tabii ve zaruri bir me-
sele idi Bu mesdenta de H-jkulaı Düvel kavaMlnet . .^^^ 
aM.M.lil.Mif%.jisMallKonfcn.jwımutauT«raüda 
™ »*+lgl y l r l l ıU nııfllnıal fl7.-rl.v<.-n faılndffl <-H.lm...-V w m-HyU t.-m.n «Hlrttgl aaTahatl.» gftrfllflr 

Onu taldbeden kısım, aksamı İküsadiytye aittir. Bu bahisteki maddelerin bittabi Düyu
nu Umumiye hariç tutularak mütekabil esasa! dairesinde yapıldığı ve memleketimizde ef
rat arasmda câri olan ve her vakit tatbik edilmekte bulunan ahkâma to-fikan halledildiğini 
anlıyoruz. 

Dördüncü kısım, turuku münakale ve mesaili sıhhiyeden bahistir. Bu kısımda aynca 
İşaret ve kaydedilecek umumi kavait haricinde bir meseleye tesadüf etmiyoruz. 

Türkiye'de Kapitülâsyonların ilgası münasebetiyle ecnebi postanelerin de ilga edildiği
ni müeyyit bir maddeye de bu fesılda tesadüf ediyoruz ve bu cümleden olmak üzere mesaili 
sıhhiyede İptidaları doğrudan doğruya Osmanlı Devletinin kararlyk başladığı halde bilâha
re kapltüler bir tekil alan ve herkesin arasmda karantina namlyle yâdedilen Meclisin tama
miyle lagvedildigml görüyoruz. 

Ondan sonra ahkâmı müteferrikadan bahseden beşinci los-im geliyor. Burada da bu mûtat 
teamülât ve esasat ve kavait hilafında bir noktaya tesadüf etmiyoruz. 

Mukavelelere gelince: Onların da beş tane olduğunu arz etmişüm. Birincisi: Boğazlar usu
lüne dair olan mukaveledir ki onun muhteviyatı boğazlar usulüne dair Misakı MilUmİzdeki 
ûkral mahsusuna uygun olduğu görülüyor. Diğerleri İkamet ve salâhiyeti adliye hakkındadır. 
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OçüncOsa: Tekâlife aittir. Dördüncüsü: Ticaret hakkındadır. Bu Üç Mukavelenamede de mfl-
tekaM.ie.Falt.ln mizan lübanî. .mdûrtutulm.^^ 
sarahatten anlaşılıyor. 

Ondan sonra bir de mecburi mübadele! ahaliye taallûk eden Mukavelename vardır. Pe
kâlâ biliyorsunuz ki Türkiye'de tabi olduğu bir devlete karşı lltanetkâr olan bir kütle yüzün
den nihayet uzakta bulunan kardeşlerimizin cebri bir surette nakline mecburiyet elverdi. 

Çok temenni ediyorum ki bu İşe memur edilecek Muhtelit Komisyonun bitaraf devletler 
tarafından olan azaları başkalan yüzünden cebren yerinden, yurdundan ayrılan bu mazlum 
kardeşlerin hukuk ve menafiinl slyanette azami mukavemeti göstereceklerdir. Sonra yine 
muahedenam^e merbut beş protokol ve beş beyannameye tesadüf ediyoruz. 

Protokollerin biri bütün milletin sabırsızlıkla beklediği Britanya, Fransa ve İtalya işgal 
kıtaatı tarafından meşgul olan bir kısım eczayı vatanın tahliyesine dairdir. Bu bahse temas 
ederken hiç şüphesiz hepimizin vicdanı gayrlihttyari henüz İşgal altında bulunan eczayı va
tana müteveccih bulunuyor. Oradaki kardeşlerimize tebşir edelim ki artık müsterih olabilir
ler ve pek yakında tamamiyle kurtulacaklardır. (Alkışlar) 

Hulâsa bidayette arz ettiğim gibi İstenildikçe tafsilâtın arzına hazır bulunmak şarüyle 
kısa bir İcmal ile muhteviyatından bahsettiğim Sulh Muahedenamesinln heyeti umumtyesl 
Encümence amali milliyeyi tatmin eder bir mahiyette görülmektedir. 

Binaenaleyh H<yeü Celilerinden buna ait dört lâyiha! kanuniyenln kabul ve tasvibini is
tirham ediyoruz. 

REİS — Söz Niyazi Beyindir; buyurun. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendiler! Tarihî bir gün yakıyoruz. Ben İsterdim ki bugün tarihi
mizin dönüm yerinde olduğumuzu daha fazla bir suretle hissedelim. Önümüzde bir mua-
bedename vardır. 

Zannediliyor mu ki bu Muahedename âmall mllliyemlzl tamamen tatmin ediyor! Zan
nediliyor mu ki bu Muahedename Mili! hudutlarımız dahilinde bu devlete bir İstiklâli tam 
veriyorl 

NECİB B. (Mardin) — Hayır, vermemiştir. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Her hangi bir şeyi. her hangi bir eseri bütün fevaidl ve bütün 
mebaziri İle beraber tetkik edelim.. Zannederim ki, arkadaşlarımızın bir kısmı sırf Muahe-
denamenin heyeti umumtyesiyle meşgul olduklarından ve Sevr projesiyle mukayese ettikle
rinden dolayı fazla alkışlıyorlar. 

Sizinle beraber müsaadenizle, bu Muahedenin bâzı noktalarına temas edelim. Bilhassa 
umde ittihaz ettiğimiz iktisadi hakimiyet ve İstiklâlin milH hudutları İhtiva etmesi lflzımge-
leceglni hiç unutmıyalım. Bir muahedename tasavvur edilsin ki, mülkün bir kısmında bir
çok efradı milleti güldürüyor, yine hududu Millinin diğer bir kısmında birçoklarım ağlatı
yor. O muahede heyeti umumiyesiyle nakıstır, tam değildir. 
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ESAD Ef. (Menteşe) — Antakya, Trakya kan aklıyor. 

NECİB B. (Mardin) — Cenub hudutlan keza. 

NtYAZt B. (Daramla) — Efendiler. Lozan Muahedenamesl şanlı büyük bir İmparatorlu
ğun hesabının tasfiyesini tazammun ediyor. Bu Muabedenamenln ahkamı siyaslyesinde bi
zim Mısır ve Sudan'dan, Kıbrıs'tan Adalardan, lıablusgarp'tan ve bütün kıtaat üzerindeki 
hukukumuzdan ümranlarımızdan feragat ettiğimizi İfade ediyor. Siz ki, efendileri Bunlar İçin 
-çok defia çırpındınız, siz ki Mısır İçin. Kıbns için kaç defalar didindiniz. Mısır dediniz. Kıbns 
dediniz, dedeleriniz, atalarınız bunlar İçin ne kadar uğraştı? Efendileri Yalnız bu kadar da 
degOî Muahedename dünkü bir İmparatorluğun tasfiyesini de ihtiva ediyor. FUJsünden - Musul 
hariç olmak üzere • Irak'tan. Suriye'den ve bütün Arabistan kıtasından el çekmemizi tazam
mun ediyor. Evet fstfyerek, Istemiyerek - bunun esbabını, mahiyetini artık tarih teşı İh etsin 
- biz Harbi Umumiye girdik. Maatteessüf o Harbi Umumide kaybettik. Ondan sonra bize bir 
ceza tahmil edilmeye kalkışıldı. Lâkin her şeyin bir haddi, bir hududu var, ve hepsinin bir 
düstura, bir esasa raptı lazımdır. Devletler, demiyorlar mıydı ki - Basta Amerika olduğu hal
de - milletler kendi mukadderatına bakim olacak? Demiyorlar mıydı k t Türkiye'den (.yola
cak almamı memalildn de mukadderatı, ahalisinin iradesine tevfikan halledilecek? Bizim de 
ıı-nHı- H-HhH7 .».^glmİT --p tvr g ü n ytrmt Arta t.-ln--.r.ari.g.r-ıiT, hagınriıgurpı?, .ra-gurl ıg^ı? , aig-fig 

flâne.^inuzMiaakıMillintaba#bcanok.^ 
meşini onun mandaya dair ahkamını kabul ediyor muyuz?.. (Hayır sesleri) Ve bizzat bu isi 
İdare eden Heyeti Murahhasa Reisi İsmet Basa Hazretleri • ki Fransa Hükümeti tarafından 
ahiren neşredilmiş bulunan (San kitap)'daki zabıtnamelerde münderiçtL Birinci Lozan Kon
feransının 23 Kanunusani 1923 tarihli Celsesinde buyurmanuşlar mı idi ki, "Eski Osmanlı 
İmparatorluğunun her hangi bir kısmı üzerinde hiçbir .Devletin mandasını tanımıyoruz?" 
Halbuki efendileri Muabedenamenln 16 n o maddesi beni düşündürüyor: "Türkiye lsbu Mu
ahedede musarrah hudutlar haricinde kain bilcümle arazi üzerinde ve bu araziye mütaallik 
lsbu muahede İle üzerlerinde kendi hakkı hakimiyeti tanınmış olan adalardan gayri cezire
ler üzerinde - ki bu arazi ve cezbelerin mukadderatı alakadarlar tarafından tayin edilmiş ve
ya edilecektir - her ne mahiyette olursa olsun haiz olduğu bilcümle hukuk ve müstenidaün-
dan feragat ettiğini beyan eyler. Ben, şimdiye kadar İlan ettiğimiz prensibe sadık kalarak. 
hak ve adalet düsturunda îBrar ederek diyorum ki, bu yanlıştır ve katiyen kabul edemem. 
Bizden ayrılan memleketler kendi mukadderatım sertıestçe kendi iradeteriyle tâyin edecektir. 

Sonra efendiler; bu Muahedename bizden İmparatorluğumuzun yalnız gayri Türk ak
samının ayrıldığını göstermiyor- Bu Muahedename; Bilhassa kemali teessürle söylerim ki 
aynı zamanda oldukça mühim miktarda, öz Türk memleketlerinin de mukadderatını tehli
keye lika ediyor, 

NECİB B. (Mardin) — Beş yüz bin Türk nüfusudur. 

NİYAZİ B (Devamla) — Bu Muabedenamenln hudutlara dair bir maddesini; üçüncü mad
desini birlikte okuyalım. 

Madde - 3. 

Bahri Sefltten İran hududuna kadar Türkiye'nin hududu berveçhl zlr tespit edilmiştir. 

70 



1. — Sutlye İle . 

20T.eşriııdevvell921senesi.ndea.kâ^u....anft.^^ 
deslnde musaırah ve muayyen hudut. 

2. — İrak İle : 

Türkiye ile Irak arasındaki hudut işbu Muahedenamcnin mevkii meriyete vaz'ından İti
baren dokuz ay zarfında Türkiye İle Büyük Britanya arasında sureti muslihanede tâyin edi
lecektir. Tftyin olunan müddet zarfında İki Hükümet arasında İtilâf husule gelmediği takdir
de İhtilaf Cemiyeti Akvam Meclisine arz olunacaktır. 

Şu halde bizim Suriye İle hududumuz 20 Teşrinievvel 1921 tarihli Ankara ttllâfnamesi-
nln 8 İnci maddesi mucibince tayin edilmiştir. Ankara ltUafnamesinln 8 inci maddesi su
dun "Oçflnca maddede zikredilen hat berveçhl ati tespit ve tasrih edilmiştin Hattı hudut 
iskenderun Körfezi üzerinden Payas mevkiinin hemen Cenubunda Inühabolunacak bir nok
tadan bağlıyacak ve takriben (Meydanı Bkbez) e doğru gidecektir ve şimendifer istasyonu 
ve bu mevki Suriye'de kalacaktır. Oradan hat Marsuva (Mersuva) mevkiini Suriye'ye ve Kar-
taba (Kartlbl) mevkii Ue Kilis şehrini Türkiye'ye bırakmak üzere Cenubu - Şarkiye doğru mey
ledecektir. Oradan Çoban Bey istasyonunda demiryoluna mülaki olacaktır. Badehu Bagdad 
Demiryolunu (aklbedecek ve Demiryolunun püatformu Nusaybin* kadar TOrk arazisi üze
rinde kalacaktır. Oradan Nusaybin İle Cezire! tbni Ömer arasındaki eski yolu taklbederek 
Cezire! tbnl Ömer'de Dicle'ye vasıl olacaktır. Nusaybin ve Cezlrei tbnl Ömer mevkileriyle yol 
Türkiye'ye kalacaktır... tîâh." 

NECİB E (Mardin) — Bu hudut o havali halkını Öldürmüştür. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Arkadaşlar; bunun üzerinde biraz duralını ve düşünelim. Neti
cede ne hüküm verirseniz veriniz, fakat bu meseleyi İyice anlayalım. 

Bir kere bendenizin kanaatimce Ankara ltllâfnamesinin 8 inci maddesinde mevzu bah-
solan hudut yine tamamiyle resmî ve hukuki mânaslyle hattı hudut değildir. Çünkü bu mad
dede zikredilen hat kelimesi için aynı ltUâfhamenln üçüncü maddesi diyor İd: "İşbu İtilâf-
namenln İmzasından İtibaren Azami İki ay müddet zarfında Fransız kıtaatı sekizinci mad
dede mezkûr hatun cenubuna ve Türk kıtaatı da hatu mezkûrun Şimaline çekHecekferdir." 
Şu halde tamamen haklı bir ifade ile iddia ederim ki, bu ItÜAfnamede mevzubahsolan hat 
bir hattı fasıldır. Tarafeyn askerlerinin çekileceği bir hattır. Hattı tahliyedir. Filhakika İtilâf• 
namenin sekizinci nraddesiıürıyakuz bir noktasmda "Hato 
Osmanlı Devletinin muhtar bir eyaleti olan Rumell'i Şarki ile Ommül Vatan arasındaki hattı 
fasıl, hatu İmtiyaz da gerek Berlin Muahedesinde ve gerek Rumeli! şarki eyaleti Nizamna
mesinde hudut tabiriyle İfade edilmiştir. Alelhusus bu ttilftfnamenin bir Muahedel Sulhlye 
mahiyetinde olmadığım Fransızlar da ikraren beyan etmişlerdir. Şimdi bugün elimize aldı
ğımız Lozan Muahedenameslnin üçüncü maddesiyle Ankara ttllalhamesinln sekizinci mad
desi maatteessüf hudud olarak kabul edilmektedir. 

Efendiler Ankara ltiU.ina.me9l en müşkül bir anda akdedildi içinizden mühim bir kı
sım zevat o zaman mevcuttu. Ben de burada İdim. Düşman orduları Sakarya'ya kadar gel
miş yalnız Sakarya btyunda müthiş bir darbe yemişti. Fakat memleketin büyük bir kısmı 
Eskişehir'i. Afyon'u. Kütahya'sı, Uşak'ı. Buısa'sı, İzmir'i, İzmit'i, İstanbul'u. Edirne'si işgal 
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altında bulunuyordu. Öyle bir devirde akdedilmişti Bu tülâfname Fransız Başvekili MOsyO 
Puankare'nin ve bilâhare - San Kitapta mevcut Lozan Konferansına alt zabıtnameler delale
tiyle söylüyorum • fransız Başmurahhası Mûsyö .tompar'ın Konferansın resmi celsesinde id
dia ettiği gibi münasebab bemctvarlnin tanzimi İçin akdedilmiş saf mahalli bir ehemmiyeti 
haiz bir vesika idi. Maatteessüf bu vesika ihöva ettiği sekizinci maddesiyle başımıza bir belâ 
olmuştur. Bu maddeyi, yani hudut maddesini tetkik edelim ve bu hududun cenubunda ne-
ler kaldığını biraz da düşünelim : Adana vilâyetinin Dörtyol ve Hassa tazalanııın bir kısmı 
küllisini... 

İHSAN a (Cebelibereket) — Hassa'dan İki köy kalmıştır. 

NİYAZİ a (Devamla) — Hassa'dan bize üç köy kalmıştır. Hassa merkezi de bir k-Bydur. 
Diğerlerinin "ftyek, Ekbez, sonra Beylân, İskenderun fcazalan, Rey haniye nahiyesi. Antakya 
kazam, Ordu nahiyesi, Bayır, Bucak, Hazine nahiyeleri, Kilis kazasının büyük bir kısmı. An-
teb merkez kazasının Bagdad şimendiferinin Çobanbey - Çerablus şubesi cenubuna isabet 
eden aksamı yani Elbeyli ve Türkmen nahiyeleri, sonıa Uria livasının, Mardin llvasmm şi
mendiferin cenubundaki - aksamı -

NECİB a (Maıdln) — Aksamı ki 300 köyden İbarettir. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Bütün meraları, bütün arazisi hulâsa efendiler; bu hududun ce- " 
nubunda bu babda tetklkatta bulunan ecnebi möelllflerince de Arab hududu ırklyesi olarak 
tanınan hatbn şimalinde mühim bir kısım mağdur ve Ana Vatanla küllütam teşkil eden Türic 
kıtaları kalmaktadır. 

Elendiler, şimdi ırki hududu gösterelim : Bu hudut Lâzkiye'nin biraz şimalinde bulu
nan İbnlhanl burnundan bura Türklerinin Dederesl dedikleri Nehrülarabi badehu, Nebrül-
kebir mecrayı ûiyasını, Bayır dağlarını, ondan sonra kısmen Nehrûlâsiyl, Cebeli Alayı, (Ce
beli Sem'an) • taklbeder. Badehu yine asan ecnebiyenin de kabul ettiği veçhile hlcolmazaa 
Halep şehrinin 40 kilometre şimalinden bilmirur Ahter'in istasyonuna: oradan da EltMyll, 
Türkmen nahiyelerini şimalde bırakmak üzere SAcûr mansabı olan (A»şar bucağı) nda Fı
rat nehrine mülâki olur. Badehu Fırat'ı takiben Rakka'ya, oradan da Cebeli Abdülaziz, Ce
beli Sencar battım takiple Dicle'ye, Dicle'den sonra da Cebeli Hımrln boyunca giderek Iran 
hududuna vasıl olur. 

İşte tam mânasiyle bir ırki hudut 

Bu Arap hududu ırkıyesinln şimalinde ve Muahedenamenln üçüncü maddesinde mev-
zubahsolan hududun cenubunda yani bu İki hudut arasında kâin birkaç vilâyetimiz cesa
metinde bulunan koca bir kıtal araziyenin sakinleri bizim din kardeşlerimizdir, anane kar
deşlerimizdir. Kan. din ve dilek kardeşlerimizdir. (Doğru sesleri) 

Efendiler! Ellerinizi kalblerinizln üzerine koyunuz ve iyi düşününüz. 

NECÎB B (Mardin) — Gltmlyecekür. Alsas • Loren'i Almanlar nasıl reddetdyse bize de 
«yle reddedilecektir, tyle alacağız. 

NtYAZt a (Devamla) — Muahedenamenln üçüncü maddesiyle yalnız şu aksamı mülki
yeyi, bu milli kütleleri kaybetmiyoruz. Aynı zamanda pek mühim zayiatı iktisadiye karşısın
dayız, Memleketin büyük bir kısmının İktisadî vaziyetini tehlikeye düşürüyoruz, felce 
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ugrauyoruz. Şarki Bahri Şeddin en mühim Umanı olan lskEnd..^unliın.uunazanltibaıa alalım 
: iskenderun limanı,, ne demektiı? Haleb'in İsketesi demek değildir. Esasen coğrafya nok
ta. nazarından da Asyayi Suğradan maduttur. Bizzat orada hizmet etmiş Devlet adamları
mız vardır. Cihanı işhadederim. Gümrük kuyudunun tetkiki gösterir ki, Iskenderuri, Anteb'in, 
Maralın Adana vilâyetinin bir kısmının, Urfa'nın. Mardin'in, Dfyaıfoekir'in, Malatya'nın. Ha-
rput'un, hulâsa ülkemizin Bahri Sefldin bu köşesinden İtibaren şimale ve şarka doğru lmtl-
dadeden büyük bir kısmının kapısıdır, medhaU ve mahrecidir. (Samsun gibidir sesleri) Ha-
leb şimendiferle hem B^ru t ' a hem Ttablusşam'a merbuttur. Bütün ithalat ve ihracatım bu 
İskelelerle yapar ve şimendüfer mütehassıslarımız pekâlâ bilir ki, Suriye hatlarının kuvvel 
cerriyesl diğer hatlara nazaran ve takriben dört misli âzladır. Binaenaleyh Haleb'in isken
derun Umanına, ihtiyacı yoktur. 

Sonra efendiler; AraJk wası Antakya havalisi gibi mühim bir ziraat mıntakası Cenupta 
kalıyor. 

AVNt B. (Cebelibereket) — Halk bizi bulacak, onlara kalmıyacak. bizim olacaktır, alacağız. 

NlVAZÎ R (Devamla) — Bundan başka o havalide kudreti elektıildye İstihsalinde, şimen
difer işletmekte de en büyük amil olacak olan Âai nehrinin kuvvel aukutiyeslnl zayi ediyo
ruz. Sonra dendiler, mühim bir nokta da; Bagdad hattının Meydanı Bkbezden Çobanbey'e 
kadar olan kısmını zayi ediyoruz. Araziyi iyi bilenler - İyi bilerek stylüyorum - tetkik etsin
ler. Demiryolu Meydanı Ekbezden İtibaren Katma'ya kadar dağlık bir araziden mürur edi
yor. Mühim ameliyatı inşaiye neticesinde vücuda getirilen Raco köprüsünden geçerek yegâ
ne kabili mürur olan Ok deresini taklbeyllyor. Hattın bu kısmı Suriye toprağında kaldığın
dan Kilis dağının içinden ve bu hattın Şimal'inden yeni bir şimendifer yapmamız çok müş
küldür. Bugün vatanın aksamı arasında münakalât ve Ihtilâtat kesbl müşkülât etmiştir. Di
ğer cihetten Çobanbey'den İtibaren Nusaybin'e kadar demiryolu hattı hudut oluyor. Demir
yolunun hattı hudud olması şimdiye kadar İşitilmiş ve yapılmış bir hudut sistemi değildir. 

NECİB B (Mardin) — Tecrûbeten de sabit oldu. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Ve bu her İki tarafın asayişi noktasından tehlikedir. 

Sonra efendiler! Pstyas'ın arazisi, Hassa'nın bağlan, bahçeleriKUis'in bağlan, zeytinlik
leri, topraklan, Anteb kazasına ait arazi, Mardin'in, Urfa'nın arazisi hududun Cenubunda 
kalıyor. Düşününüz efendiler, düşününüz. Oradaki vatandaşlarınız, ırkdaşlarmız ne kadar 
müşkül ve ne kadar elim bir vaziyette kalmışlardır. Bugün fakir kalmışlardır. Perişan olmuş
lardır. Çünkü servetleri aşağıda kalmıştır. Ahalimiz Ankara İtilâfnamesinln teinin ettiği hu
kuktan İstifade edemiyor. Maatteessüf ttUâfnamenln bu noktası tatbik edilmemiştir. Sonra 
daha büyük bir acıyı size arz edeyim. Bizzat gezdim ve gördüm. Bilerek söylüyorum. Bir ai
le, bir kabile İkiye İnkısam etmiştir. Efendim! Bakaranız bir kardeş hatun Cenubunda, di
ğer bir kardeş Şimalinde, bir tarafta oğul. bir tarafta baba, bir tarafla amca, dayı, bir tarafla 
yeğen... Hulâsa ailelerin mûnasebatım bile İhlâl etmiştir. 

ESAT B. (LBzlstan) — Batum hududu dabtjvle olmuştur. Giden memurlar yüzünden mem
leket elim bir vaziyete düşürülmüştür. 

NİYAZİ B (Devamla) — Efendimi öyle mazarrat tevlidediyor ki, tarif edemem. 
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lc ketimizin mühim bir kısım halkı sulh şenliği yapıyor. FaJcat unutmayınız ki, milletdaşlan-
ınızdan bugün çok ağlıyanlar da var. Bu Mecliste de aza bulunan eski Meclis azayı muhtere-
mesini Işhadederim. Kaç defalar Antakya ve İskenderun havalisindeki mağdur ve mazlum 
kardeşler bu Meclisin büyüklüğüne müracaat ettiler, merhamet talebetüler. adalet talebet
üler. Ne kadar kardeşlerimiz bu Meclisin eşiklerinde ağladılar. Biliyoruz, onların gönderdiği 
protestonameler tamamen gazetelere geçmemiştir. Okuduklarınızdan vaziyetlerinin ne ka
dar elim olduğunu üarketmişslnizâlr. Hilâli Abmer İanesinde göstermiş oldukları fedakârlı
ğı yakından takibettim. 

Antakya Türkleri, Beylân Türkleri gecen sene Hilâli Ahmer İanesi İçin ne yapmışlardır 
biltyor musunuz? Varlarını, yokkrmı feda etmlşteıdlr.Kadralar vardır kL elleıinde yalnız Me-
yankökü senetleri mevcuttur. O senetleri getirip sandığa atmışlardır. Bir tek ağacı olan bir 
kadın ağacı satmış, parasını getirip sandığa teslim etmiştir. Efendileri Bugün o kardeşleri
miz ki, bizimle tamamen hemderttir, kendi elemlerini ve acılarım unutarak o zaman İşgal 
altında bulunan ealr ırkdaşlan İçin ne kadar uğraştılar ve çnpmdılar, ne kadar ağladılar ve 
ne kadar sızlandüarJBlliyor musunuz? Onlar kendi elemlerini dflşünmiyerek miHetlerinin 
her sûruruna İştirak ettiler. Büyük MiBI Zafer münasebetiyle Büyük Millet Mecllatae gön
derdikleri telgraflar hepinizin malûmudur. Okunmuştur ve Meclis bütün o samimiyete işti
rak etmiştir. 

İHSAN B (Cebelibereket} — Ondan dolayı bir kısımları hapsedildiler. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Efendileri Bir şey İstemiyoruz; adalet İstiyoruz. Pekâlâ. Dediler 
Itf, ato hartt.» Iflttralt mtHnir, MTI- karşı harh altını.-., a-il-: yıırriımııı-am hlr kıammm Işg-ıH alta. 

binde ecnebi bir memur - ismini zikretmiyeceglm • tolbi yaralı Türklere resnıen "Siz bizden 
para aldınız, arkamızdan bıçakladınız, teessürünüze mahal yoktur" demişti. Hapır kabul 
etmiyorum. Onu aayitycı-dc kumandanın mensuboldugu millete karşı Turk.lye doğrudan dofr 
rüya silâh çekmemiştir. Almanlar belki Hükümeti tazyik etmişlerdir. Fakat şurası muhak
kaktır ki, Harbi Umumide Fransız Cephesinde bir Türk askeri görülmemiştir. Türkler Fran
sızlara taarruz etmemiştir. Onlar bizimle Fülaün'de çarpışti-tarsa, onlar bizimle Çanakkale'
de kaışılaştılaraa kabahat bizim midir? Evet haydi kabul edelim. Harbi Umumide biz mag-
lûbolduk, vatanımızm mühim bir kısmı harben işgal edildi. Fakat sonra mütareke akdedil
d i Meydanda bir mûtarekename var. 30 Teşrinievvel 1334/1918 tarihli Mondros Mütareke-
namesi. 

Mütarekenin esnayı akdinde bugün Meclisimizin İkinci Riyasetini İhraz eden AH Fuad Pa
şa Hazretleri bizzat Kilis havalisinde bulunuyorlardı. 

Kendilerinden sorarım: larafeyn orduları nerede bulunuyordu? Türk kuvvetleri Halep'-
in az Şimalinde Müslimlye civarında değil miydi? 

Arkadaşlar! O tarihte Antakya, İskenderun, Musul hulâsa bu havalide Türklerle mes
kûn bütün manatık fiilen elimizde, fiilen tahtı hâkimiyetinıizdeydi. Musul takriben Teşrini
sani evasıtmda İşgal edilmiştir. O da Babıâli üzerinde tazyik yapılmak suretiyle olmuştur. 

NECİB a (Mardin) — Mütarekeden on beş gün sonra. 

74 



NİYAZ] E (Mersin) — iskenderun'a ecnebi kuvveti 12 Teşrinisanide bahren girmiş Ur. Bü
yük Müncimiz Muhterem Reisimiz Gazi Fasa Hazretleri o tarihte bizzat Adana'da bulunu
yorlardı. Müşarünileyh Hazretleri müttefiklerin, yeni akdedilen henüz mürekkebi kurama
mış olan Mütarekenameye İlk tecavüzlerine burada şahidolmuşlar, bu tecavüzatm alacağı 
ne.^..rigArmûşler-veşın-a.!Muaızedey.to-Mütarekeden soı.ra 
haksızlıklara karşı İlk defo gür seslerini burada yükseltmişlerdir. Nihayet vaziyeti kavramı-
yan BabıâJlyi ikaz için İstanbul'a hareket etmişlerdir. 

12 Teşrinisanide işgal edilen iskenderun kasabası ahalisine Hükümeti Osmaniye namı
na geldik ve Türk kavanininc tevfikan iş göreceğiz, demişlerdir ve Memurini Devleti yerle
rinde ipka etmişlerdir. Bu gelen işgal kuvvetleri aynı zamanda Ermeni gönüllülerinden mü
rekkepti. Bizzat biliyorum. Bu. Türk izzetinefsine ne kadar glran gelmişti, işgal kuvvetleri 
birkaç gün sonra şalisi meçhul tarafından atılan bir silâhı bahane ederek Hükümet memur
larına yol vermişler. Kaymakam Dörtyol'a gelerek Fırka Kumandanından Proteatonamcyi al
mış. Fakat tskenderuna avdetinde, girdiğinde tahklren, tezyifen gezdlrilmlştlr. 

Efendiler, bunlar; birer hakikattir ve birçoklanmızca zaten malûmdur. Tekrar aız edtyo-
rum. Sözlerim hiçbir kavme husumeti mahsusayamâtufdeglldir. Yalnız dâvanııza. Milli dâ
vamıza münhasırdır. 

ismet Paşa Hazretlerinin Lozan Konferansının 14 Kânunuevvel 1922 Celsesinde ekalli
yetler meselesinin müzakeresi esnasında murahhaslara karşı celâdetle s-öy Hedikleri gibi biz 
hiçbir ecnebi toprağına taarruz etmedik, İstilâ ve tahribeylemedik. 

Biz efendiler, kimsenin ocagınıyıkmadık, kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Biz öz 
yurdumuzu, öz toprağımızı İstiyoruz! (Şiddetli alkışlar) 

KILIÇ ALİ B (Gazlanteb) — Hakkımızı istiyoruz. 

NİYAZİ B. (.Devamla) — Efendiler! Milliyet esasına hürmet İstiyoruz, bu esas ki, bilhassa 
son zamanlarda hudutların tâyin ve tespitinde umumen prensib olarak kabul edilmiştin Bu 
esas ki, bizzat Fransızların milli davalarında istinadgâhlan olmuştur. 

Şu noktayı da ilâve edeyim ki: 25 Mart 192 i d e Fransız Parlâmentosunda Yukan SiÜzya 
meselesi münakaşa edilirken Başvekil Müsyö Brlyan etnik (ırki) noktal nazara lsttnadetmlş 
ve Yukarı Silizya'mn Lehistan hududuna mücavir ve Leh ekseriyetiyle meskûn bir mmtaka 
olmasını mukadderatının tâyininde en mühim bir delil (argüment) olarak göstermiştir. Biz 
bunu kendimize tatbik edelim. 

Bir memleket tasavvur ediniz ki, doğrudan doğruya Anavatana merbuttur. Büyük Türk 
kütlesine merbuttur. Türklerle meskûndur. Onun İçin başka mukadderat olamaz. (Alkışlar) 
Efendiler! Burada bulunan kardeşlerimiz ırkımın en asil, ve en neclb kısmıdır. Antakya ve 
havalisinde bulunan kardeşlerimiz tıpkı Anadolu Türkleri gibi Osmanlı Devleti kurulmadan 
evvel orada yerleşmişler, orada şanlı ve Milli Hükümetler kurmuşlardır. Buradayaşıyan, An
takya, Bey lan ve havalisinde yaşıyan Türkler, Selçukiler, Atabeyler zamanında, Mısır Sul
tanlığı devrinde büyük bir kuvvet ve kudret göstermişlerdir. 
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Nitekim Mardin'de ArbUler (Arükogulları), Musul'da Atabey Hanedanı yani Türk «ilete-
ri uzun müddet hükümran olmuşlardır. 

Arkadaşlar! Musul meselesi üzerinde Cazla durmayacağını, filhakika Muahedenamenln 
üçüncü maddesinin İkinci fıkrasını aynen kabul edemem. Çünkü bir Devlet menafH esasi-
yeaine, vatanın, bir klanımın mukadderatına mütaalllk bir hususu. Cemiyeti Akvamın ha
kemliğine havale «.yUyemez. Ancak ve ancak Musul meselesinin amfili milliyemiz.e muvafık 
surette halledileceğini ünüdetUgimden dolayı şimdiden mevzubahs eylemiyorum. 

İskenderun ve havali»! Türkleri Selçuldler zamanında Sahbiyûn lstllfiama karşı şiddet
le, kahramanca müdafaada bulunmuşlardır. 

Antal^B.^'Tl.agroaaanblıüMOhammedEtt.1^^ 
tün tarihlerde mezkûrdur. Bunlar Mısır Türkmen Hanedanının İnkırazı üzerine yabancı bir 
İdareyi kabul etmlyerek Gündüz-ojullannın, Uzerogullannın, Ramazanogullannın, hulâsa 
MflÛ hanedanlarının tahtı İdaresinde mflB devtel_ter kurmuşlar, Mıau-Sultanlıgına karşı müthiş 
cidallere girişmişler, büyük zaferler İhraz etmişlerdi. Mısır'ın resmi vakE-yinamelerl buna şa-
hittir. Bu Türkler bu havalide teessüs etmiş her Türk devledııinkuvvetüzzahan olmuşlardır. 

Arkadaşları Burada, bulunan aaıi kar..l..^l...Tünizvak..aMOsnıanhD.wtednlnt...ve8sâünü 
gördüler, hpkı Anadolu Türkleri gibi, hepimiz gibi asırlarca evvel aralulariyle öz iradeleriyle. 
IWBİm1 lfk'rtl»nfarftrl» fal fUT-lliy» ^f fh" "•M».-" w aftl" tort^-1*!W*nl tm .r-amla IgtnH» rf.nH..r.ilW 

Büsbütün İlmi bir Konferansa zemin olacak tetklkata glrtşmeksizln Kuyudu Atlkal Ha-
kaniye'ye İstinaden şu noktayı arz edeyim ki bura Türkleri Oğuz Türklerinin en asü, en ne
cip boylarma mensupturlar. .Bayatlar, Banıdırlar. BeydUliler, Kırıklar, Eymlrifler, Bükdüz-
ler, lybaflular. Uzarlar, Çoğunlar, Clhanşahbeyliler ve diğer Türk kabileleri bu havali Türk
lerinin esasım teşkil etmişlerdir. Yani bura Türkleri eski bir unsurdur. Halis Türk boylann-
A»tm»yt»t">m*?-1l r. Ai-iMmıto^l.p*"1n7- |m-'T>"a'rflrMnfl*<T'm*--*ft'*<T""Tha'nay-''''-'lr"^-
lan İhtimali katiyen vArtt degOdlr. 

Arkadaş!art Bugün mukadderatı mevarubahsoian kardeşlerimiz işte bunlardır. Semra Efen
dileri Bilir wı*«*FitT onlar ne büyük bir Türk harslnl temsil ederler? Türkçcnin en halis kett-
melertni bulmak İster misiniz? Durubu emsalini, Ata sözlerini toplamak İster misiniz? Türk 
tçUmaiyaüna dair malûmat edinmek ister misiniz? İşte gidiniz efendUer, size tyl bir tetkik 
sahası.1.. Bir misal İle arz edeyim. Biliyorsunuz ki. buralar Araplarla komşudur ve yine bili
yorsunuz ki, Araplaıda büyük bir kuvvet temsilce vardır ve bu temsile hadim olan bir itika
dı mahsus da vardır. Bütün bunlara karşı Arap'm Sürûye'yi. Filistin'i. Irak'ı. Mısır'ı Trablus'u, 
Tunus'u temsil ettiğini gördüğümüz halde sizin hu havalideki ııkdaşlannız Osmanlı Devle
tinden evvel bile oralarda Araplarla komşu olmuşlar ve hiçbir şeylerini kaybetmemişlerdir. 
Bundan böyle de kaybetmlyecekür. (İnşallah sesleri) 

Efendileri Birtopragm tür millete aidiyetinde en büyük alamet nedlı? Şüphesiz ki o mem-
leketl, o kıtayı teşkil eden dağların, tepelerin, yani mevakli coğrafyanın esamisidlr. O havali
nin haritasını açınca göreceksiniz kL bütün dağların, derelerin, tepelerin umumiyetle köyle
rin isimleri hep Türkçedir. hâlis Türkçedlr. Bu arz ettiğim husus Cenupta Deve Deresinden 
başlar. Büâfâsıla devam eder. Sonra buradaki kardeşlerimiz milli tarihlerimize çok 
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kıymetli adamlar yetiştirmişlerdir. İsimlerinin tadadı uzun gelecek âlimler, şairler, edipler, 
vezirler ve çok yüksek askerler yetiştirmiştir. Son muharebatta Galiçya'da Demir, Çelik un
vanını alan 79 uncu Alay, Antakya ve havalisinin alayıdır. (Bravo sesleri) (Alkışlar) Buradaki 
kardeşlerimiz o büyük imparatorluk devrindeki o geniş sınırlarını korumuşlar, o tarihî ve 
şanlı cenklerde buralardan çıkan ne kadar adsız yiğitler, aratanlar atalarımızla beraber can 
vermişler, kan dökmüşler. 

Sonra efendileri Bunlar tufeyli İnsan degİldlr-Blzzat topraklarının sahibidirler. O havali
de bulunan tek tûk ekalliyetler ehemmiyet itibariyle Anadolu'nun sair aksamında bulunan 
ekalliyetlerden hiç farklı değildir. Onlar umumiyetle toprak sahibi değildir. Son zamanda gel
miş olan ecirlerden İbarettir. Efendi, toprak sahibi müstahsil ve müstehlik Türklerdir ve bu
ra Türkleri, hiç tereddüt etmeksizin itiraf edeyim ki, çoklarımızdan, çok vatandaşlarımız
dan daha müstahsil ve daha büyük kudreti lstlhsaliyeyt haizdirler. 

Efendileri Ben, Suriye'de "Akkflr" dağlarında, Trablus Şam Sancağında bulunan Türk
lerden bahsetmiyorum . Filistin'de sakin ufacık Türk kolonilerinden bahsetmiyorum. Ben 
bu suretle şureıya buraya İktisadiyat İtibariyle merbut serpilmiş: ırki adacıklardan bahset
miyorum, ben doğrudan doğruya Türkiye'ye merbut, lisan İtibariyle merbut hars ve tarih 
itibariyle merbut iktisadiyat İtibariyle, coğrafya İtibariyle merbut tabiat İtibariyle merbut 
olan ve arada hiçbir fasıla mevcud olmıyan ve asıl Arap ekseriyetiyle meskûn memalikten 
dereler; dağlar, nehirler hulâsa tabu hudutlarla ayrılmış bulunan bir Türk kıtasından bah
sediyorum. Hükmünüzü ona göre veriniz. 

Efendileri Bu dâvayı ilk defo İleri sürmüyoruz. Vaktaki mütareke ilan edildi İşgaller, gayri-
muhlk İşgaller başladı: bugünden itibaren diğer mağdur kardeşlerimiz gibtmemlekettmiz 
gibi buradaki kardeşlerimiz de yurtlarımız da dalma iddiamıza zemin oldu. Onlar dâvaları
nın yalnız siyasiler tarafından müdafaasına bel bağlamadılar. MİİD cihada bizzat iştirak etti
ler. Diğer hemşerilerimlz gibi yurdumuzun diğer aksamında olan kardeşlerimiz gibi çalıştı
lar. Sivas Kongresi teşekkül ettiği zaman, oradan gelen telgraflardan Sivas Kongresinde bu
lunan zevat elbette haberdardırlar. Hangi gün olmuştur ki, hangi milli vazife, mİlB dâva ol
muştur ki, ona girişmemiş olsunlar, bu davaya iştirak etmemiş olsunlar, milli dâva İçin ça
lışmamış olsunlaı?.. Çalıştılar; azmlle, iman İle çalıştılar, çabaladılar, uğraştılar. 

Efendileri Kalblerinde hiçbir millete kini mahsus beslemiyerek yalnız .hâkimiyetleri, İs
tiklâlleri, milliyetleri için çalıştılar. Orada cereyan etmiş olan hâdısatı burada hikâye etmek 
bizi çok işgal eder. Yalnız şurasını zikredeyim ki, kadınlar da, çocuklar da. kocalariyle, baba-
lariyle beraber uğraştılar. İhtiyarlar, kadınlar ve çocuklar silâh, cephane, su taşıdılar, erzak 
yetiştirdiler, yaralılara baktılar.Bûtün Adana. Maraş, Anteb, havalisinde hal böyle İdi. Eli si
lâh tutan hattâ çocuklar, hattâ kadınlar vazife başına koştular, sırf dinlerini, yurtlarını mu
hafaza için çalıştılar. Yurt aşkım canlı bir surette hallettiler. 

Davamız, tekrar ediyorum, yeni değildir. Burada bulunan zevat da bilir, hariçte bulunan 
zevat da bilir, ecnebiler de bilir. Londra Konferansı içtima ettiğinde evet bu havalide bulu
nan kardeşlerimiz İddialarımızın başlıca mevzuunu teşkil etti. Günlerce uğraştık, günlerce 
çalıştık. Bendeniz de orada İdim. Senceyms Saraymda bir İçtima akabinde, çay ziyafetinde 
Mösyö Brtyan ile görüşüyorduk. Yânımızda Zekâi Bey ve Yunus Nadi Bey de bulunuyorlardı. 
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O koca başı De, o kısa vücuduyla, filozof haliyle yüksek zekâaiyle, sempatik simasiyle bize 
Mösyâ Brlyan ne dedi? Hayatımda en büyük duyduğum zevM saadet budur. Buralardan bah
sederken, Anteb'ten, Adana'dan. Antakya'dan, iskenderun'dan bahsederken Fransız Başve-
kili dedi ki; "Bütün Türkleri size bırakacağız. Türklerin kalbinde bir ceriha kalmasını İste
mem, 

Efendiler! blllr misiniz bu beşaret ne büyük bir saadet ne büyük bir haz idi kL Başvekil 
ilave etti. "Biz marşandaj yapacak değiliz, uzun uzadıya, pazarlığa girişecek değiliz. Bekir 
Sami Beyefendiye scyledlmrann müzakere İçin birleteceğiz. General Guro da bulunacak
tır." Fakat zannederim İşe başkaları karıştı. Alman meselesinin halli de sebeboldu. Her ne 
ise bizimle ta.mamryle.tam manasıyla marşandafa girişildi, pazarlığa girişildi. 

/WNİ B. (Cebelibereket) — Ne karıkma karışsın, biz vazifemizi unutmayız. Dört yüz bin 
Türk'ü ihmal edemeyiz. 

NİYAZİ a (Menin) — Dört yüz bin değil efendim. Bütün hududun Cenubunda kalanları 
hesabedecek olursam/ altı yüz bine çıkar. 

Bizzat bugün burada vazife Ua eden (Kolonel MuJ«n) .jalutün Londra'da kaç gün İsken
derun, Antakya lcltı çırpındık, nihayet bize Ankara ttUâfnamesini getirdiler. Bu tülâfname-
de İskenderun mnıtakası İçin bir idarel mahsuseyı taahhudedtyorlaıdı. Burada Tüıkçeyi li
sanı resmi olarak kabul ediyorlardı. 

Arkadaşlar! Hangi günde İdik? T^B.wvur buyurunuz, işte o günde Fransa Hükümeti dâ
vamızın esas iöbariyle muhik olduğuna kaanl oldu. Bunu kabul etti. Ancak, bu İtilâ&ıame 
amali mllnyemlzl asla tatmin etmiyordu, {fakat son dakikada Fransızlar "Bu lülafnameyl 
ya kabul ediniz, veyahut reddediniz. Çünkü, Mosyo Brlyan P&ria'e hareket etU. Telgrafla ma
lûmat verecekler. Bugün Parlâmentoda İzahat verecektir. (Ya Türkler sulh taraftandır. Yahut 
değildir) diyecektir" dediler. Bu vaziyet karşısında Başmurahhasamız Bekir Sami Beyefendi 
taiâfnameyi imza etü. Sonra Paris'e geldiğimizde kaç defolar Londra'dan tübaıen bashyan 
protestoları tekrar etük. Kaç defa Kokmel MÜJen bu protestolara şahldoldu. vâkıf oldu. Niha
yet eğer - yanılmıyorsam - bir gün MÖoyö Brlyan "ItUafname İmza edildi. Fakat mademki 
Türkler bu kadar İtiraz ediyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ItUafname üzerine mü
nakaşasını kabul ederim" diye haber göndermişti. Lâkin kâğıt üzerinde bir şey vermemiş
lerdir. Bu hakikatleri bilelim ve yine bir hâdlstyl arz edeyim. Ruls'te İken Fransız Mebusan 
ve Ayanından büyük bir kısmı davet edilmişti. Birçok mebuslar bu meselede bizi haklı bul
muşlardı. Hattâ .hazırı bllmeclls olan Mösyö Bompar bile pek çok t.m.k.k.Ue.dmlzi kabul etmişti 

Efendiler! Daha birçok noktalar vardır ki, İzahı sadedimizin haricidir. Yalnız şunu tek
rar edeyim ; Bu dava yeni değildir ve ebedidir-

Arkadaşlar! Ankara ltÜAfhamesl müzakere edilirken bir hafta müzakere kat'edllmlşti. 
Yusuf Kemal Beyefendi ve bâzı zevatı kiram pekâlâ bilirler. Bu ne İçindi? Antakya ve İsken
derun havalisinin Hududu Millimiz dâhilinde bulunması mevzuu hakkındaki ısrarlınızdan 
neşet etmiş değil miydi?.. Nihayet Paris'le yapılan muhaberat neticesinde teminatı esasiye 
vermeyi kabul ettiler. Bu suretle Ankara İtilâf namesinin İskenderun hakkındaki maddesi ta-
diien, tevaian teyidedildi. Yani şu yedinci madde meydana geldi "İskenderun mıntakası 
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İçin bir usulü ldarei mahsusa tesis edilecektir. Mıntakal mezkûrenln Türk ırkından olan se
kenesi harslarının inkişafı için her türlü teshllattan müstefld olacaklardır. Türk lisanı orada 
mahiyeti resmiyeyi haiz olacaktır." Buna merbut bir mektup ve bir de zabıtname vardır. Ar* 
tık herkes buna vâkıftır. Ankara ttilâfnamesiyle bir idarel mahsusa kabul edilmiştir. Bir kı
sım Fransız matbuatının da o zaman yazdığı gibi bu "Bu- Türk Millî Muhtariyeti" dir. Lisam 
resmi Türkçedlr. 

Gerek Adana vilâyetinin hatü Cenubundaki kısmı, gerek İskenderun ve Antakya mana-
hkı gerekse Türk ırkiyle meskûn olan bütün manabk umumiyetle Türk ırkından olan me
murlar tarafından idare edilecektir. Türkler Haraı Mimlerinin inkişafı zımnında her türlü tes
hllattan müstefldolacaklar ve mektepler tesis edeceklerdir. 

Bu mıntaka Türklerinin, Türk Bayrağını muhtevi hususi bir bayrak kabul etmeleri salâ
hiyeti tanınmıştır. Bu Türklerin Ara Umumiden İstifadeleri e s a s kabul edilmiştir. 

Halbuki arkadaşlar) ttUâfhamenin akünden beri geçen iHsen^eyalun bir zamanda Posta 
ve Telgraf idaresinden maada devatode Türkçe kullanılmamıştır. Bütün muamelât Arapça 
yapılıyor. Türk ekseriyetini haiz manank Türk ırkından olan memurlar tarafından idare edi
lecekti. 

Halbuki livanın ekser şuabatı ldariyeslnde gayrltürk memurlar kullanılıyor. Türk me
murlarından da maatteessüf Türk vatanperverliği noktasından lekelenmiş olanlar hizmete 
dâhil oluyor. 

Türkler Harsı Millilerinin inkişafı için her türlü teshllattan müstefld olacaklarken Türk
lerin harsl cemiyetler teşkili nazarı şlyn ile görülüyor. 

TÛrk Bayrağını muhtevi hususi bir bayrak İntihabında ahalinin salâhiyeti tanınmışken 
Türk Bayrağı bura Türklerinin yalnız kalbleflnin ve evlerinin köşelerinde en büyük İhtiram
la saklanıyor. 

Affı umumiden istifade ise yoktur. 
Şu halde Ankara ttilâfhaıneslnln yedinci maddesi ve ona merbut ahkâm tamamiy le tat

bik edilmemiştir. 

NECİB B (Mardin) — Keza on üçüncü madde de tatbik edilmemiştir. 

NİYAZİ B (Devamla) — İtilfifnamenin on üçüncü maddesinde ezcümle Şlmal'de sakin 
ahalinin Cenub'ta kalan emlâk ve arazisindeki hukuku, meralardakl hakkı İntifa, kemaiîs-
sabık baki olacak ve umumen mahsulatı ziraıyelerine mütaallik tekâlif ve rüsumu İkamet 
ettikleri memlekette tediye edeceklerken tatbikatüna ne ahali hukukundan, ne de Hazine 
Rüsum ve Ifekâllften İstifade edebilmiştir. Keza üsera ve mevkuflnin ladesi hakkındaki ikin
ci maddenin tatbikinde birçok müşkülât ika edilmiştir. Birçok kardeşlerimiz hâlâ yurtları
na kavuşmamışlar, Beymt'dave başka yerleıde oturmakta. hapsanelerde yatmakta bulun
muşlardır. 

TUN ALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hâlâ dağlarda sürünenleri hesaba katmıyorsunuz. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Efendiler! Biz yine yedinci maddenin tatbikatına gelelim. Halis 
Türk manatıkı nahiyeleri Haleb'e raptedllmiştir. Bayır. Bucak nahiyeleri Alevî Devletine. 
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İskenderun ve Antakya İse Haleb'e İlhak olunmuştur. Arkadaşlar! Açık söylüyorum burada
ki kardeşlerimiz muhtariyeti İdare şöyle dursun. Hukuku siyasiye ve .tahşiyelerinden bile 
emin değillerdir- Sözlerim yalnız Emperyalistten: hitabendir. Yoksa Fransızlar gibi Alsas -
Lorenlerl İçin kırk küsur sene çırpman bir milletin böyle düşüneceğine kaanl değilim. Nite
kim büyük bir Fransız recûlünün bize söylediği gibi - ismini stylemek İstemiyorum. - "Fransa 
kırk milyondur- belki bunun otuz dokuz milyonu iskenderun'un nerede olduğunu bilmez." 
Efendiler! Bu vaziyet karcısında bulunan ahali dalma protestoda bulunmuştur. Ankara lü-
lâfnamesinl büyük bir protesto İle karşılamışlardır. Bu protestoyu okuyacağım. Bu gayet hissi, 
gayet yüksek, gayet canlı bir lisan İle yazılmıştır. Bir sözle efendiler. Oradaki kardeşlerimi
zin vaziyeti emin değildir. Ankara ttUafnameBİnde mevzınıbabBolan şekil ve teminat tatbik 
edilmemektedir. Halbuki Muahederıamenin on dördüncü maddesinde İmroz ve Bozcaada'
nın mahdut hınsüyanları için ne kadar kuyut ve şurut vaz'etüklerinl günlünüz. 

TUNAL1 HİLMİ B. (Zonguldak] — Bravo Niyazi. 

NİYAZI B (Devamla) — Hulâsa efendiler! fikrimi bu noktada İzah ettim. Hududumuz gayri-
tabiidir. Tarafeyn münascbatı İçin İyi bir şekilde çizilmiş değildir, g^rimillldlr. Gayrlcoğra-
fidir, gçyrtiktlsadidlr. Hiç şeraiti iktisadiye nazan İtibara alınmamıştır. Hiç makul esasa müs
tenit değildir, bunu bizzat Fransızlar ve fransız gazeteleri itiraf etmektedir. O halde bu kadar 
zaferlerden sonra ve bu kadar kardeşlerimiz halfls ve saadet günlerini günlükten sonra bu 
suni hudut hâlâ ve bâlâ iraitu-ak mıdu? Omdaki kardeşlerimiz öksüz bırakılacak mıdıı? Bi
raz evvel Hariciye Encümeni Mazbatasında Ankara ItUAûnın mer'i olduğuna dair bir mek
tup ve beyanname alındığı bildiriliyor. Birinci Lozan Konferansı haHrifi.Hn neşredilen Sarı 
Kitapta görmüştüm. Bunu Musul müzakeresi esnasında 23 Kânunusanide Fransız Heyeti 
Murahhasası kendiliğinden teklif etmiştir. Hulasa Mösyö fbmpar "Suriye hududunun tek
rar tahdidi meselesinin tekrar mevzubahsolacagını zannetmeyiz, Ankara ttuâfnameslyle çi
zilmiştir. Orada vardır. Konferans bu ttllafnamenin mevcudiyetini tanır, senet ittihaz eder" 
demiştir. O halde yeni ne varda? Yalnız bir şey vardır. Muahedenamenln on alüncı maddesi
ni tekrar gözden geçirelim. "Türkiye, İşbu muahedede musanah hudutlar haricinde bilcümle 
arazi üzerinde ve bu araziye mütaalllk İşbu muahede ile üzerlerinde hakkı hakimiyeti ta
nınmış cezireler üzerinde -ki bu arazi ve cezirelerin mukadderatı alakadarlar tarafından ta
yin edilmiş veya edilecektir. - her ne mahiyette olursa olsun her türlü hukuktan feragat etti
ğini tutyan eyler - denildikten sonra "işbu maddenin ahkamı mücaveret münasebetiyle Türkiye 
İle hemhudut memleketler arasında tekarrur etmiş veya edecek olan ahkâmı hususiydi de 
ihlâl etmez." diye bir fıkra konulmuştur. Arkadaşlar! Bunun evveliyatı vardır. Biliyorsunuz 
ki. Birinci Lozan Konferansından sonraki on altıncı madde ÜeiMlıkra ilâvesi teklif edilmişti. 
Birisi Adakale diğeri de İskenderun mm ta kası hakkında idi. Bu mıntaka için Birinci Lozan 
Konferansından sonra. Hükümetçe on altına maddenin sonunda şu teklif edilmişti "bu mad
denin (yani on altıncı maddesinin) ahkamı 20 Teşrinievvel 1920 tarihli Ankara İtiiafnamesl-
nln yedinci maddesiyle Fransız Murahhasının maddeyi mezbureye aynı tarihli merbut mek-
tublyle ltiiafnamel mezburun imza Zabıtnamesi ahkamına halel getlnnıyecektlr." Arkadaş
lar! Müzakerat neticesinde bu fıkra biraz evvel okuduğum fıkraya inkılâb etmiştir. Yani An
kara ttilâfnamesi ve merbutatiyle bu mıntaka İçin kabul edilen Uslu tdarel Mahsusa Muka
velenamesinin 16 ncı maddesinin son fıkıasiyle teeyyüd etmiştir. 
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Efendileri Lozan Konferanslarında, mevcut Muahedenamede bu mühim kitlei milliye-
miz, bu kardeşlerimiz için yapılan şty maateessüf bundan İbarettir. Hükmünüzü ona göre 
veriniz) 

Arkadaşlar! Bu Muahedename ile uğradığımız mülkî, milli, İktisadi zayiatın ehemmiye
tini gösterdim. Cenupta kalan Türklerin tarihi. ırki, harsi. iktisadi vaziyetleri hakkında iza
hatta bulundum. Bu kardeşlerimizin iradelerini bidayetten beri kavlen ve fiilen izhar ettikle
rini hikâye ettim. Bu büyük ve kıymetli kûtlel milliyemizin halâsı öteden beri dâvamızın esası 
olduğunu. Londra ve Ankara müzakeratı esnasında şiddetle İddia edildiğini lEa.de ettim. Bu 
müzakerat neticesinde asıl mukadderatının bilâhare Muahedename ile tayinine intizaren 
verilmiş bulunan asgarî teminatı İzah ettim. Maatteessüf bu asgari teminatın bile tatbik olun
madığını gösterdim. Artık siz de benim gibi bu kardeşlerimizin selâmeti İçin, mülkümüzün 
büyük bir kısmının salâhı İktisadisi İçin her türlü İhtilâftan izâlesi İçin, Cenup hududunun 
milliyet esasına göre tashihi ve bu manatıkm milli hududumuz dâhiline İthalini zaruri 
gördünüz. 

Efendiler! Sabrınızı suiistimal etmekten korkarım. Söylenecek söz çoktur. Yalnız bu me
şe kye müteallik değildir. Trakya'ya. Adalar'a, Hazlnel Hassanın hukukuna, tamirat ve satre-
ye alt birçok stylenecek sözler vardır. Şimdi bunları teşrih fazla olur. İcabedeıse izahat veri
rim: Şimdi size o kardeşlerimizin Ankara ttllâlhameslnln akdi üzerine çektiği bir telgrafna-
meyi okuyacağım. 

TUNALI HİLMİ B (Zonguldak) — Fbkat evvelâ onların gördükleri mezalimden bahsediniz! 

NlYAZİ a (Mardin) — Onlar hakkında matbuatta kâfi derecede malûmat vardır, efendi
ler! Bunu kemali hürmetle dinleyin. Bu gayet acıdır. Bu bir İddianamedir, bir feıyatnamedir. 

15 . 11 . 1337 

".telgraf sureti 

Bu ana kadar, size vâki olan mûracaatkrlmlze ezcümle 5 ve 29 Mart 1337 ve 21, 24, 
26. 29 Haziran 1337 ve sair tarihli telgraflarımıza ve 21 Haziran 1337 tarihli arzı mahzan-
mıza maatteessüf hiçbir cevap verilmedi. Bunlardan hiçbirisi MecUshnİzdeokumnâdı bu bed
baht kardeşlerinizin feıyatlan acılan kubbenizde aksetmedi Hıristiyan âleminin en haksız 
bir sadası ecnebi parlâmento kürsülerinde münakaşa edilirken, gazete sütunlarında yer tu
tarken düşmanlarımızın bile tahtı tasdikinde bulunan bizim hakkımız âleme iblâğ edilme
di. Milli gazetelerimizde yer tutmadı hiçbir taraftan yardım görmediği halde yurdunun, yur
dunuzun müdafaası için çırpınan milletdaşlanmzm hissiyatından haberdar olmadınız. Size 
bağırıyoruz. İyi dinleyiniz. Bu ses Türk sesidir, sizin sesinlzdir. Size açılanınızı döküyoruz. 
Yüreğinizi dinleyiniz, ötede bir acı, beride bir sızı hissedeceksiniz. Gözlerinizin önüne alev
leri göklere çıkar köyler, sönmüş, yıkılmış ocaklar, gelsin. Gözlerinizin önüne düşman esa
reti altında yaşamamak için çarpışmış, dağlara çekilmiş bugün mağara kovuklarında yaşı-
yan dünün müreffeh aileleri gelsin. Kardeşleri ve kocalarlyle birlikte yurdunun isühlâsı İçin 
çalışan kızlar, kadınlar, bu uğurda can veren çocuklar, koç yiğitler gelsin. Gözlerinizin önü
ne Türk askerlerinin vürudunda ayaklarının altına yatmayı nezreden kadınlar gelsin. Göz
lerinizin önüne bir zamanlar şank bayrağını koca ülkenin bir uçundan öbür ucuna omuzla
rında taşıyan, Girit muharebelerinin en şanlı günlerini yaşıyan bahadırlar, Akdeniz'in 

81 

http://lEa.de


mavi ve fesih mezarlığına Türklüğün ilâyı şanı için tevdii hayat eden leventler, Sivastopol'
ün yeşil tabyalarına ilk bayrağı diken kahramanlar. On altıncı Adana Demir Fırkasına Ça
nakkale'de l&yemut şanlar kazandıran Yüz Yirmi B.^lnci Alayın ve Ga.Uçya*da Türk vahame
tine zlhayat numune olan Yetmiş Sekizinci Alayın muti ve cesur efradı ve bu milletin her 
derdine ortak olan nâstyeslnde onun şereflerini 9an.la.rm1, kalbinde sOruılannı, elemlerini 
taşıyan bir halk gelsin! Bunlar sizin Öz karde.jlerinl2.dlr. Unutmayınız k t efendileri Bu iller 
Anadolu mücahadesinin en parlak ve muvaffakiyetli hâdiselerine sahne olmuştur. Biliniz 
M, bu mûcahedeler Alsas Loren'l pekiyi tanıyan Fransızların dimağında bir iz bırakmıştır. 
Buralar müstevliler için bir diken olmuştur. 

Bu kıtalar Anadolu'nun en zengin bir parçası, Türkiye'nin yansının yegâne kapısı ve pen
ceresidir. Unutmayınız ki, bu İller pek eski Türk İstiklâlinin mehdi bugünkü milli dâvanın 
mühim bir temeltaşı ve Anadolu'da Türklüğün İlk ve asil yurdudur. Unutmıyalnn ki, hepi
miz bir etten bir kemikteniz. Hepimizin dul ve dileği birdir. Bizim dileğimiz Milli Birlik. Milli 
istiklaldir. Bİlftkaydüşart Türk hâkimiyeti altında yaşaroanuzdır. Memleketimizin bir Türk 
mıntakası olduğu esasen İstilâcılar trafından tasdik edilmiş, lisanımızın resmiyeti onlarca 
da tanınmıştır. Şimdi size soruyoruz, Mlaakı MiUlyl temin İçin toplanan bir Meclis İçinden 
çıkan Hükümet, böyle bir İÜlafname akdedebilir mi? Her tarafla milletlerin kendi mukadde
ratına hakimiyeti esası ilan olunmuştur. Biz de mukadderatımıza hâkimiz. Türkiye'de bu 
İradeyi İlkin Adana vilayetiyle bu havali ahalisi gösterdi. Vaktiyle Amerikan Tahkik Heyeti 
muvacehesinde ecnebi himayesini kabul edemiyecegimizt. Az milletimizden .uyrünuyacagı-
mızı sözümüzle, özümüzle... cihanın gözü önünde cereyan eden hareketimizle bûdirdikve gös
terdik. Yine bendi göbeğimizi kendi elimizle keseceğiz. Mukadderatımızı kendimiz hallede
ceğiz. ft? .mmpnılfflMrlrlflnfİBİHİpn f1ph<| ffoyto fMflkSriık yaptık, Tftnıdfliı -».-.Tira rtn laHiriaıin. 
den, ana yurdundan ayn düşmek istemiyen bir Türk'ün yaralı kalbi İle ne hârikalar yaşata
cağını cihan görsün. Biz Adana vilâyetine ve Anteb sancağının hat Cenubunda kalan Türk 
seken esiyle Beylân Reybantye, İskenderun, Antakya ve havalisi ahalisi bundan dolayı bu iti-
lafhameyi bütün kuvvetimizle protesto eyler ve sizleri milletin ahdine, m İsa tana davet eyleriz. 

Yüzlerce imza 

NİYAZİ B. (Devamla) — Efendim, fazla söz söylemeye tahammülüm kalmadı, yalnız bir 
şey diyeceğim. Bu muahedename bu şekU İle bence gayrikabili kabuldOr. Hepinizin hissiya
tına ve teessürlerine vakıfım. Hepiniz de benim hissiyatıma İştirak edersiniz. Benimle hem-
hİssiniz. Hemdertsiniz, ben teessürümün izalesini bu muahedenin tarnamiyle reddlnde bu
luyorum. Siz teessürünüzü ne şekilde İblâğ ederseniz ediniz. Cihan bunu duysun, İsterim 
ki, Fransa'da milliyet aşkım İyi duyan büyük insanlar. Bizim bu derdimize, bu elemimize 
vâkıf olsunlar. Fransız vatanperverleri Şark'da franaz medeniyetine, Fransız kültürüne çok 
ehemmiyet veren ve çok muhabbet gösteren bir milletin btyle parçalanarak yaralı kalması
nı istemesinler. 

Mösyö Brtyamn sözünü tekrar hatırlatırım, kalbimizde ceriha bırakmasınlar. 

REİS — On dakika teneffüs etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 
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REİS — Efendiler, celseyi açıyorum. Söz Yahya Kemal Beyindir. 

YAHYA KEMAL E (Urfa) — Efendiler, ben de betahsis cenup hududumuzdan bahsede
ceğim. Demin söz alan Mersin Mebusu Niyazi Bey vatanın. Cenup Türklerinin dertleriyle muz-
tarip bir âşık gibi o kadar dûrüdiraz bahsettiler kt bana. onu yalnız teyidettnek kahyor. Muh-
tasaran bâzı şeyler soyliyecegim. tkl sene evvel Ankara tdlâfnamesl akdedilirken eğer müza-
kerata aklıselim rehber olsaydı derdim ki, şimdi ceriha gibi kamyan hudut çizilmedi (Lâzki-
ye) nin cenubundan bir çizgi çizilirdi bu hudut Cebelteemân'a çıkardı ve Garpta o hudut Türk
lerle meskûn bir kıtayı Anavatana bırakırdı. O hudut Fırat'tan Cebeli Sem'âna kadar gelirdi. 
Fırat'ı takibederdi. Çünkü Lozan'da Rumeli hududum uzdaki daha küçük bir nehri bir şeddi 
cin gibi hududu tabii addediyorlardı ve orada (600 000) Türk İkamet ediyordu, o (600 000) 
Türk'ü Yunanistan'a elleri, kollan bağlı teslim ettiler. Acaba Cenupta Fırat. Meriç kadar bir 
hududu tabu teşkil edemez miydi? Evet efendiler, Fırat'ın bir tarafında kalan saha, o saha 
ki: Dtyarbeklr, Siverek. Urfa, Mardin, Siird ahalisi ağnamının meralarıdır, oralar bize kalırdı 
ve o saha da gayet büyük mikyasta bir aşair temevvûcab bulunurdu ve hudutta emenû Asa
yiş daima baki kalırdı. Fakat Suriye'nin Rum ve Ermeni, katoHkleri • ki daima burunlarım 
Şark meselesine sokarlar - onlar efkârı umumfyeyl thlâl ettiler, dediler ki, o sahada oturan 
ırk doğrudan doğruya Suriye ırkına mensuptur. 

NECİB a (Mardin) — Hayır yalan söylemişlerdir. 

YAHYA KEMAL B (Devamla) — Hayır efendiler, doğrudan doğruya Türk ve Kürt milleti
ne mensup bir ırktır, doğrudan doğruya Anavatana iltihak etmek isteyen bir ırktır. Fâkal ben
deniz bu hudutta ısrar etmiyecejflm. Mademki bize Fırat hattını vermediler, Sincar'dan Ce
beli Andûlâzlze gelen ve oradan Teellünfat'a inen hududu vcrselerdl ve o zaman bu hattın 
beri tarafındaki Türkiye mesut olurdu. Fakat bunu dahi vermediler. Şimdi oradaki hudut 
yalnız ırk ve milliyet nazariyesi aleyhinde degil.tahlat aleyhinde de bir huduttur. O hududa 
karşı tabiat İsyan ediyor. Binaenaleyh diplomatlar eserlerini İkmal ettiler; soyllyecek söz kal
madı gibi. Fakat ben diplomatlara değil Fransız milletinin vicdanına hitabedlyorum. O Fransız 
milleti ki, iki büyük şiarından biri vatanperverliktir. Biri; aklıselimdir. Fransızlar; kııkseklz 
sene Alsas Loren İçin ağlayan Fransızlar, bizim kaç sene İskenderun ve Antakya için aglrya-
cagımızı belki her milletten daha fazla hissedebilirler ve yine Fransız aklıselimine müracaat 
ediyorum. Omldediyorum ki; Fransız aklıselimi, Fransız Hükümetine Cenup hududuna da
ha salim ve daha samimi bir tarz ve İstikamet gösterir ve oradaki ceriha kanamaz. Bir taraf
ta yurduna sığınmak isüyen bir millet müsterih olur ve diğer tarafta da Suriye ve Suriye'nin 
hâmisi olan devlet müsterih olur. Kürsüden inmeden evvel bir kelime daha söylemek İstiyo
rum. Bu anda Antakya ve İskenderun mühim bir saat yaşıyor bu iki şehir, zannetmesinler 
ki, onlar için bu saat hiçbir zaman veda saatleri değildir. Biz. o milletiz ki. Yunan toplan Hay
mana'dan Polatlı'ya doğru patlarken biz, bütün o ateş hattının arkasında; İzmir'de, Bursa'-
da, Edirne'de Türk bayraklarını görüyorduk. Ve o anda bizim mefkuremizi cinnet telâkki eden
ler vardır. Fakat bizim bu cinnetimiz onlan şaşırttı, o akıllan durdurdu. Biz bugün, bu anda 
Antakya'da, iskenderun'da ve bütün o toprakların arkasında kalan Türk, Türkmen, Kürt bay
raklarını görüyoruz ve bizün melküremizl hiçbir şey durduramıyacaktır. (Şiddetli ve sürekli 
alkışlar)) 

HAMDULLAH SUBHt a (İstanbul) — Arkadaşlar. Heyeti Murahhasamızın Lozan'dan 
getirdiği Sulhname, eski bir vasiyetname yerine konmuş bir hayat, bir ümit vesikasıdır. 
Heyeti Murahhasamızın Lozan'dan buraya getirdiği Sulhnameyl. heyeti mecmuastyle 
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tasvibedenterden, tasdik edenlerden biri benim. Anadolu'da cereyan eden vakayı, askeri nok
tayı nazardan mütalâa edildiği vakit, ne kadar ağır şeraitle muhat İse, Lozan'da cereyan eden 
Mücadele de. aynı şerait İle mubat İdi. Türk zaferi, Lozan'da İstihsal edilen zaferle İtmam 
edll.ml.jtlr. Bu zaferi elde ederek Türk milletine, esaret yerine necat getirenleri takdis etmek 
her Türk'ün bir borcudur. Benim ilk vazifem, bu Sulhnameyi bize getirenlere şükranımı söy
lemektir. Arzu ederdik, sulhumuzun bâzı zayıf noktaları olmasın. Yazık ki, bflzı zayıf nokta
lan var. Muhterem arkadaşımız Mersin Mebusu Niyazi Beyin ve ondan sonra Yahya Kemal 
Beyin temas ettiği Cenup hudutları bu meyandadır. Niyazi Bey, o kadar derin bir kifayet ve 
ihtisas ile sözlerine devam ettikçe bendeniz, oturduğum köşede sözümün kısaldığım gördüm. 
Onun sözleri uzadıkça benim sözlerimin kısalmaaı, bir zaruret haline geçti Ohalde ne siy-
Byecegim?.. Bu aziz toprakları adım adım bilecek her kayasını, her köşesini bilecek kadar 
derin bir ihataya malik değilim, Yalnız bildiğim bir şey var. Cenupda. hududumuzun hari-
clnde Türkler kalıyor. O Türkler ki. Türk milletinin en hassas, en asabi evlâdı diye yftd edile-
bilirler. O Türkler H, muhterem arkadaşımın pek muhik olarak anlattığı üzere, Arap İstilâsı 
gibi müthiş bir mânevi istilanın önüne durmuş ve Anadolu'nun Araplaşmasına asırlardan 
beri mâni olmuşlardır. Ben, o toprakları yakından tanımadım, fakat dlfier bir yolda tanıdım 
diyebilirim. İskenderunlular, Cenup havalisinde yaşıyan Türkler, bizim olduğumuz yerlere 
geldiler. Ben o memleketin yetiştirdiği gençleri, mektep sıralan üzerinde gördüm. O memle
ketin yetiştirdiği gençlerle milli müesseseler İçerisinde bulunduk onlarla beraber çalıştım. 
gözlerinin İçine baktım, kalblerinl gördüm, ruhlarını tamdım. Onlar, asil şeylerin âşüa. ha
miyetin, İyiliğin hakkın, faziletin timsali gençlerdi Bu neticeye vâsıl olduğumuz günde ve 
bir tarihin bittiği, bir tarihin yeniden başladığı fevkalade mühim bu günlerde, onların hisle
rini vuzuh ve sarahatle tahlil ediyorum. Bir taraftan bayram yapıyorlar- çünkü çok vatanper-
verdirta.çunlttçokmilUyetperverdirkr.Tüıfcra^ 

dan dolayı onlar, bayram yapıyorlar. Aynı zamanda matem içindedirler; çünkü vatanın bü
yük parçasının halâamı göldüler ve kendi İstilâya uğramış olan yurtlanma da kurtulmadı
ğım görüyorlar. Fransa dostluğuna çok eheıımı]y.!rt veren bir adam sılatiyk söylüyorum. Türk 
dostluğuna çok ehemmiyet vermesine lüzum gördüğüm Fransa'nın bunu dalma nazan dik
kat önünde tutulması lâzım gelir. 

Orada, Cenupta bir eza ve ızbrap membaı vardır ve orada yaşıyan Türklerin duyduğu 
bu eza ve ıztırabatı biz hissetmlyelim ve duymıyalım, bu kabil olur mtû Aramızda akdedil
miş olan ltilafnameye rağmen hâlâ orada hususi bir İdare tesis edilmemiştir. Kahir bir TÛrk 
ekseriyeti İle meskun olan yerlerde Türk memurları idarenin başında bulunmak lâzımgelir-
ken bu memurlar yerlerine konmamışür, yahut Türk isimlerini suiistimal eden kutsi mak
satları ihmal eyliyen birtakım sefiller Türk namı suiistimal edilerek onları idare edecek mev
kilere çıkarılmıştır. Ermeni çeteleri el'an tahribat yapıyor. Şark'ta emniyet bulabilmek için, 
Gaıb'ın daima devam etmek İstidadım gösteren buhranlarına karşı Şark'ta kendi vaziyetini 
muhafaza etmek lstiyecek olan Fransa bu noktayı, bu Cenup noktasını düşünmelidir. Ora
da bu, vaziyet devam ettiği takdirde arzu ettiği emniyet hiçbir zaman hâsıl olmıyacaktır. Biz 
hangi mukavelenin altına İmzamızı koyarsak koyalım, Fransa'nın dostluğuna ne kadar ehem
miyet verirsek verelim, oradan gelecek şikayetlere ve oradan gelecek mültecilere kaışı kalp
lerimizin kapılarını kapayamayız, gözlerimizin kapaklarını indirenleyiz, bu kaabil değildir. 
(Bravo Besleri, alkışlar) 
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Arkadaşlar! Biz istiyoruz ki verdiğimiz söze sadık kalalım ve verdiği söze dalma vefakâr 
kalmış adamlar sıfatiyle söylüyor, bu muahedenin tekrar tevsik ettiği itilafa İstinaden söylü
yorum; biz, hududun ortasında yaşıyan Türkleri kimseye esir sürüsü olarak terk etmedik. 
Biz, milli İdealleri için çalışan, hükümetlerinde kendi ana dillerini kullanan, kendi mevcudi
yetlerini hürrolarak idame eden ve Türk memurlarının idareleri altında efendi olarak yası
yan Türkler bıraktık. Eğer bunun gayrı bir yol tasavvur ediliyorsa emin olsunlar ki kendi 
haklarını kendileri müdafaa etmekte nasıl bir istl'dada malik olduklarını en mutantan, en 
tarihi misallerle göstermiş olan Cenup havalisi Türkleri yeni bir mücadeleye girmekten çe-
klnmlyeceklerdlr. Anadolu'da bunun karşısında gayrihassas kalamaz ve bu. bizi nereye ka
dar sürükler, bunu kimse tahmin edemez. Bunun için Şark'ta teessüs etmesini arzu ettiği
miz emniyet, huzur tehlikededir: Aziz Reisimizin geçen gün çok samimi ve çok hâlis bir li
sanla söylediği üzere "biz, sükûn arzulariyle sulha giriyoruz." Biz. istiyoruz ki etrafımızda 
yaşıyanlarla. dost olarak geçinelim. Bunun için memleketin etrafında dostluk şeraiti tees
süs etmelidir. Yanımızda Türkler yurtlarının İçinde boğazlanırken Ermeni çeteleri bu top
rakta getirdikleri İntikam hislerini kardeşlerimizin kanlan üzerinde tatmin etmeye çalışır
ken burada sükûn teessüs etsin bunun imkanı yoktur. Türkiye • Fransa dostluğunun bir tek 
şartı vardır. Cenup Türklerinin kendi topraklarında masun ve mahfuz olarak yaşamaları. 
Bu bizim birinci temennimizdir. Efendileri Ben sözlerimin başında dedim ki bu muahedeyi 
bir hürriyet vesikası olarak kabul edenlerden biriyim. Fakat bu muahedenin İçinde bâzı mad
deler var ki kalbimiz tasdik etmemiştir. 

Milletler ıztırap zamanlarında bilhassa zavallı, mağdur Türk milleti için vâki olduğu gi
bi arzularının hilâfında bir Muahedeyi imzalarlar. Fakat elimizin İmzaladığı kalbimizin im
zalamadığı zamanda o tasdik hakiki değildir. Biz ana topraklarımızın haricinde kalan Türk
lere, bahusus en yakın zamanlara kadar bizimle beraber aynı bayrağın gölgesinde yaşıyan 
Türklere icabeden emniyet bahsedilmedikçe, onlar topraklarında hür ve mesut yaşamadık
ça bu Muahedeyi yine İmza edebiliriz. Fakat ellerimiz bunu kerhen imzalar, kalbimiz asla 
buna razı değildir. 

Hududumuzun Cenup kısmında kalan kardeşlerimize söylüyorum; yerlerinizi, yurtları
nı.» terk etmeyin, Anadolu mesafelerinin üzerinden o bedbaht kardeşlerimize, o Türk bay
rağı altmda yaşamak isttyen zavallı kardeşlerimize söylüyorum : Sizinle beraberiz, Bizinle 
beraber kalacağız. Tali bir zaman makûs görünse bile neticede bir gün gelecek eğer Fransız
lar sözlerini tutmamakta devam ederlerse biz icabeden bütün şeraiti elde edeceğiz ve vak
tiyle olduğu gibi yarın da milli bayrağımızın gölgesinde beraber yaşamak yolunu bulacağız. 
(Şiddetli alkışlar) 

ŞÜKRÜ KATA R (Menteşe) — Efendiler! Cihan tarihinin hiçbir millet hesabına kaydet
mediği büyük fedakârlıklarla elde ettiğimiz bu büyük zaferden Hükümetimin beklediği ne
tice gayet basit ve mütevazıdn-. Misakı Milli dediğimiz Mukaveleyi Milliye ile âleme ilân etti
ğimiz mevaddı mütalebat bir cümle ile hulâsa edilebilir (Milli hudutlarımız dâhilinde hür 
ve müstakil bir Devlet halinde yaşamak). Dünyada her millet İçin tanınan bu hak evvelleri 
bizden çok esirgeniyordu. Maatteessüf bu sefer de Lozan'da yine esirgenmiştir. Sekiz ay de
vam eden bu Lozan Konferanslarının safahatı hak İle tegallübün mücadelesi İle malâmaldir. 
Her zaman olduğu gibi bu defa da hakkın müdafaası yine biz Türklere düşmüştür. 
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Heyeti Murahhasamız bu vazifesini cihanın tairrt iHni celbedecek bir kiyaset ve azim ve me
tanetle yaptı. Fakat maatteessüf beklenilen neticeyi elde edemedi. Eğer Heyeti Murahhasa
mız bu neticeyi dde edememiş İse emin olunuz ki. bunun mesuliyeti doğrudan doğruya he
nüz bize karşı zihniyetlerini degiştirmryen, hak ve adalet mefhumlarını bize karşı başka tur
lu taşıyan ve Şark'ta hâlâ emperyalizm fikirlerini tanıyan Garp diplomatlarına aittir. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Şark'da müstemleke yoktur artık. 

ŞÜKRÜ KAVA B. (Devamla) — Eğer Lozan Konferansı alemi İnsaniyete Cihan Harbinin 
fedalarını, elemlerini unutturacak ve âleme bir huzurvesûkün bahşedecek ve milletlerara
sında İnsaniyet kardeşliği tesis edecek bir vesika temin edemiyorsa emin olunuz ki, bunun 
mesuliyeti doğrudan doğruya bize, Hükümetimize değil, Garp'in bâlâ eski zihniyetini taşı
yan Makyavehrarl, deslsekâr emellerle baskalannın topraklarına göz diken diplomatlarına 
aittir. (Bravo sesleri). 

Efendileri Bugün önünüze terk edilen bu veslkal siyasiye ensall fttiyeye hattâ, korkarım 
ki. bizim nesle bile esaslı ihtilâflar tevlidedecek tehlikeli ahkâmı muhtevi bulunuyor. Bir de
fa Muahedenin Avrupa'da bizimle Yunanistan ve Bulgaristan arasında tespit ettlgl hududa 
bakınız ve bir de haritayı göz önüne getiriniz. GârecekstaizH, bu Muahede bire Bal.kan Har
bi neticesinde, o elemli günlerde elde ettiğimiz 1913 hududunu temin edemiyor. Edirne'nin 
hE.yat ve ziya membalarını kapıyor ve Edirne'yi maateessüf ölüme mahkûm ediyor. 

Efoıdl.^B..rşel..lrtarl..u minide t u t t ^ ^ 
yaşaması İçin kendisine bir muhiti İktisadi lâzım, işte Edirne bu muhiti İktisadiden tama-
mfyle mahrum edilmiştir. Edirne'nin yaşryabiltnesi için Garb'te kendisine geniş bir saha lâ
zımdır. Kendisini denize İsal edecek, doğrudan doğruya milli hudutlarımızdan geçecek bir 
şimendifer ve Bahri Sefid'ln kendisine en yakın bir limanı lâzımdır. Bunların hiçbirisi ken
disine verilmemiştir. Edirne'nin yarm bir akıbeti elimeye düşmek İhtimali büyük bir keha
nete tevakkuf etmez. Hudut yavaş yaraş tesirini yapmaktadır. Asırlardan beri yerleşen Türkler 
yavaş yavaş memleketleıini terk etmektedirler. Efendiler) Muahedenin aynı maddesi, tarihi. 
ekseriyeti nüfusu, dini, ırkı. âbidaü hulâsa bir kıtal araziyi bir millete bağlıyan revabıön kâf-
feslyk bize merbut olan Garbi - Trakya'yı hudutlarımızın haricinde bırakmıştır. 

E3AD Ef. (Menteşe) — Balkan Harbinden sonra elli sekiz gün Hükümet süren Trakya'
nın sözü, özü Türk'tür. 

ŞÜKRÜ KAVA B. (Devamla) — Balkan Harbinde bu arazi, o zaman da güya bir hakkı ta
sarrufu varmış gibi Bulgaristan'a verilmişti. Şimdi de Yunanistan'a veriliyor. Bu da gösterir 
ki Garbi - Tratya. ne Yunanistan'ın ve ne de Bulgaristan'ındır. Garbi - Trakya Türk'tür ve 
Türk'ün olması lâzımdır. (Alkışlar} 

ESAD Ef. (Menteşe) — Anadolu'nun Kurtuluş Taarruzundan evvel Garbi - Trakyalıların 
kıyam ve mücahedesl üzerine Yunan'in Üç fırkasının Rumeli'ye ve Garbi - Trakya'ya geçtik
lerini kumandanlar tasdik eder. Acıyalım bu fedakâr halka, acıyalım. 

ŞÜKRÜ KAYA R (Devamla) — Birinci Lozan Konferansında insaftan tecerrüd eden dip
lomatlar bu garip vatanı da bizden ayırmadan çekinmemişlerdir. Hemhudud oldukları İçin 
hassaten İyi geçinmeye mecbur bulunan Bulgarların, Yunanlıların ve Türklerin araşma bir 
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vesllel nifak sokmak Özere bu hali kabul eylemişlerdir. Bunun enlyi çarel halli Garbi - Trak
ya'nın sahibi aslisi olan Türklere vermekti ve ancak ihtilâf bu suretle ref olunabilirdi. Bun
dan Balkan muvazenesine halel gelmez, bilâkis asıl muvazene o zaman teessüs ederdi. Yu
nanlılarla aramızda bir meselei İhtilaf daha ziyade azalmış olurdu. Ve Bulgarlara müsaade-
kârlıkta bulunabilirdik. Bugün Garbi - Trakya doğrudan doğruya vesile! ihtilâf olarak Yuna
nistan'da kalmış ve oradaki Müslümanlar ezilmekte bulunmuştur. Ben Garp diplomatları
nın bu kadar hakikatleri görmiyeceklerine kail değilim, bunun İçin gıyaplarında olsa da af 
buyursunlar, bunu hüsnüniyetlerine hamledemiyeceğlm. MalûmualHeridİT ki Garbi - Trak
ya'da Müslümanlar mübadeleden istisna edilmiştir. Fakat Yunanistan'ın başka yerlerde mu
vaffakiyetle tatbik ettiği imha .riyaseti yarın maatteessüf orada da tek bir Türk'ü banndıra-
mryacakür. Gazetelerde sütunlarla dolu facialar, bugün elimizde gezen lstlmdatnameler, hu
susi mektuplarla alabildiğimiz feci haberler. TOrk'Cin yüksek göğsünden yükselen ve yalnız 
semalarda makes bulan hıçkırıklarla gizli matem ve gizil emellerinin binde biri derecesinde 
bile değildir. Ben Türk ve Yunanlılann Şarki - Bahriselld havzasında bir âmili sulh ve sükûn 
olacağını çok ümid ediyordum. Bu ümidimin boş bir hayal olduğunu görmek benim İçin ve 
benim gibi sulh ve terakki âşıkları Türkler için hepimizi dilhûn edecek bir hareket olacaktır. 

Fakat efendileri unutmamalıdır ki. Garbi - Trakya'dakl Müslümanlar İstanbul'daki Rum
lara mukabil bırakılmıştır. Oradaki ırkdaşlanmızı yen İden muhaceret tehlikesinden kurtar
mak endişesi. İstanbul'daki Rumları bırakmak gibi tehlikeli bir fedakârlığı intaç etmiştir. 
Garbi - Trakya'dan çıkacak bir aikye karşı İstanbul'dan da beş, on aile çıkarmamız en muva
fık ve en mOessİr bir caıe olacaktır. (%b0 sesleri) Ve ıjlıııdillk en müessir sllMı da budur, Hu
kuku düvelde mukabelebllmİBİl gibi bir tedbir vardır. Bu tedbirin ve daha münasib olanları
nın şiddetle tatbikini Hükümetlinizden rica etmek Meclisi Aliniz için ve benim İçin bir vazi
fedir ve bir haktır. Elendiler. Lozan Muahedesinin hudutlar safhasında Türklere gösterdiği 
insafsızlık bundan ibaret değildir. Boğazlara hâkim olan yerlerde bâzı adalar vardır. Meselâ, 
bunlardan bir kısmı İmroz ve Bozcaada'dır. Bunlar bize bâzı kuyu t ve suratla iade olunuyor. 
Fakat aynı derecede Boğazlara hakim Semendlrek. Linini vardır. Bunlar unutuluyor. Herke
sin malûmudur ki. Boğazlara karşı olan tasallutlar, taarruzlar Limni. Mondros limanında 
ihzar olunur. Niçin bu memleketler, bu adalar Türkçe'ye iade olunmuyor? Benim fikrimce 
bu İtibarla ve daha birçok itibarlarla Lozan Konferansının doğurduğu bu Muahedename na
kıstır, natamamdır ve pek çok tehlikeli mevaddı havidir. Boğazlardan sonra Midilli, Sakız 
ve Sisam adaları vardır. Rica ederim benimle beraber tekrar haritayı göz önüne getiriniz. 
Bu adalar Anadolu'dan kopmuş güzel birer parçadır. Ben bu adaların güzelliğinden, serve
tinden, oradaki Türk hayatının yaşattığı abldattan bahsetmiyeceğim. Rica ederim bir kere 
daha haritaya bakınız. Bu adalar yabancı ellerde bulundukça bizim sahillerde yaşamak im
kânı var mıdır? (Yok sesleri) Sahillerimizin temini asayişi için edeceğimiz mütevall fedakâr
lıklar bu adaların zabıt ve raptından daha ziyade güç olacaktır. Bugün bile Boğazlardantu-
tunuz da İçel sahiline kadar İzmir, Menteşe, Çeşme. Kuşadası, Antalya sahilleri orada ihzar 
olunan çetelerie izacedilmektedlr ve bugün sahildeki çiftlikler muattal bir halde kalmaktadır. 
Evet, görüyorsunuz ki. Muahedede bu adaların şöyle böyle gayriaskeri bir şekle konacağına 
dair Nr kayıt vardır, Rıkat efendileri Bu kayıtlar haddizatında adaların ne maksatla Yunanistan'a 
verildiğini bize İhbar eden bir İşarettir. Malar Anadolu'ya denizden gelecek İstilâ kuvvetlerini 
durduracak birer kale idi, tâbirimi mazur görünüz, ben bunlara birer sabit donanma diyeceğim. 
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Bu adalar snf Anadolu'nun müdafaam İçin yaratılmıştır. Halbuki müdafaa İse en haklı, en 
meşru bir haktır. Halbuki Yunanistan'ın elindeki bu adalar. Anadolu'ya vaki olacak taarru
zun. tasallutun, hücumun İlk karakollarıdır. Bu Muahede taarruz hakkını tespit eden, meş
ru göstermek lsttyen bir vesikadır. Muahedeye makuldür, münstftir diyebilmek tçin bu ada
ları muhtar bir şekle sokmak icabetlerdi. O bile yapılmamıştır. Efendileri Yunanistan'a bah
şedilen Sisam adasından aşağıya doğru gidecek olursak daha birtakım adalara tesadüf ede
riz. Bunlar bizim vaktiyle Cezairl Bahrisefld vilayetimizin birer cüzü ferdi idi. İtalya Muha
rebesinden sonra diplomasi lisanında bunlara 12 adalar diyorlar. Bunlar İçerisinde Rodos 
gibi. tstankdy, Meyis gibi Anadolu'ya bitişik ve Türklerle meskûn kıymetli adalar vardır. 

Efendileri Malumu ihsanınız Tfabhtsgarb'da ve Blngazi'de kahramanların hareketini dur-
duıamryan İtalya, Balkan Harbinin hudusû üzerine (Ouchy) de bizim İle bir Muahede akdet
mişti Bu Muahede ile bu adaları bize iade edecekti Bilahara Balkan Harbi çıka. Onu Cihan 
Harbi taktbettl Bu adalar bize verilemedi Kendi elinde emanet olarak kaldı. İtalya'nın bu 
adalarla hiçbir rabıta ve alakası yoktur. İtalya bu adaları o zamanlar bize verdiği gibi bu defa 
da "Sevr" Muahedesi akabinde Yunanlılara vermek teşebbüsünde bulundu ve hatmmda kal
dığına göre Yunanlılarla mukavelemsl bir şey de akdetti Türk zaferi bu mukaveleyi feshettl-
rebilir. Fakat acaba yine o gün: 4 Aguatos'ta üç Devlet arasında Anadolu'yu nüfuz mıntaka-
lanna taksim eden üç vesika da İmha edilmiş nudlr? Şurada, burada resmi ve gayriresmî 
adamların beyanatına, resmi ve gayriresmî fırkaların programlarına bakılacak olursa İtal
ya'da hâla bu siyasetin İzlerine tesadüf olunur ve adaların İtalya'ya münasebeti kabul edilemez. 

Efendileri Adaların Anadolu y a olan münasebetim dlger adalarda söylemiştim. Bu ada
larda da o mûnaaebat ve alaka maazryadetln vardır. Bugün Kusada'dan tutunuz da ta Mer
sin'e kadar bütün saUlterirnlz bu adalarda toplanan iktisadî çetelerin maruzu İ'tJsafı olmak
tadır. Harb senelerlndeki gümrük varidatımızla sulh senelerunizdekl gümrük varidatımızı 
mukayese edecek olursak o hudutlarımızı beklemek için vücuda getirdiğimiz teşkilatın bize 
neye mal olduğu tezahür eder. Adalar, bence İtalyanların elinde Anadolu'ya doğru uyana
cak bir lsti'mar ve İstismar siyasetinin bir mukaddemesldlr. Evet. Anadolu'ya yan bakan göz
lerin uzatılan kolların ve Anadolu'yu şu veya bu suretle istismar etmek lsUyen dimağların 
nasıl parçalandığını gördük ve bunu Yunanistan acı bir tecrübe fle anladı ve aleme İspat et
tik ki Türkiye'ye atılacak ayak kırılır ve en salahlyettar «esimizin İzmir'den bağırdığı gibi 
topraklarımıza uzanacak düşmanlar İçin gösterilecek yen yerlerin altı. Cehennemin dibidir. 
(Bravo sesleri) 

Fakat efendileri Niçin biz asırlardan beri kalbimizi ihata eden bu vatan kaygıaiyle alaka
dar olalım? Niçin bugün çekiç ve saban kullanacak olan konarımız yine silah taşımaya mec
bur olsun? Terakki düşünecek dimağlarımız neye memleket müdafaası planların düşünsün? 
Biz sulha pürüzsüz, endişesiz bir surette girmek İstiyorduk. Efendiler! Ben bu tuzaklardan 
korkuyorum. Efendiler! Yine bize sulh ve sükûn vermlyeceklerdlr. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Kül altındaki ateş gibidir. 

ŞÜKRO KAYA E (Devamla) — Sulh ve sükûna teşne milletler arasında ihtilaf vesileleri 
bulunmamalıdır. Fakat efendiler! Bendeniz bu kürsüden bütün cihana İlan ederim ki bu teh
likeli hatanın mesulleri ne biz. ne Heyeti Murahhasamız. ne de kumandanımızdır. Bunun 
mesulü Yakın - Şark'ta emperyalizm heveslerini halâ. terk edemlyen Garp hükümetleridir. 
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ESAD Ef. (Menteşe) — Kahrolsun hainler, zalimler! 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — Binaenaleyh, bu tehlikeleri ben göz önünde tutarak bu 
Muahedeyi reddetmek mecburiyetindeyim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Antakya, Garbi • Trakya ilâahirlhi... hakkındaki davamız hak, yar
dımcımız Cenabı Hak, muvaffakiyetimiz muhakkaktır, arkadaşlar. (Alkışlar) 

FAİK B. (Tekirdağ) — Efendiler; milletimizin bu kadar yüksek kahramanlıklarla dört se
nedir idame ettiği mücahedenin neticesinde tertlbedilen Muahede buraya gelip mevzubah-
solduğu zamanda çok arzu ederdim ki, bu kürsüden yapacağım İş takdir ve tebrik ve kabu
lünden ibaret olsun. Fakat, çok, pek çok teessüf ederim W, bu anda ben bu vazifeyi yapmak 
İmkan ve iktidarım haiz değilim. Çünkü, efendiler! Muahedenin ihtiva ettiği mevad arasın
da hukuku esasiyemizl. hakkı bakâmızı hukuku meşruamızı. bir kısmı ırkdaşlarımızın ba
yat ve huzurunu tehdit ve ihlâl eden birçok mevad vardır. Çok arzu ederdim ki, her türlü 
vesaitten mahrum olarak, her şeyi yoktan var ederek. Szirn ve himmetle İşe bağlıyarak bü
yüklü küçüklü, erkekli kadınlı, heyeti mecmuası ile bütün milletin kuvasım sarf ederek dört 
seneden beri devam eden mücadele bize yalnız Mondros Mütarekesinde vâdedilen şeyleri 
hattâ, kısmen getirmiş olmakla iktifa etmiş olmasın. Çok İsterdim ki. Mondros Mütareken a-
mesiyle ve o meşhur beyannamelerle, meşhur nutuklarla vâdedilen milliyet İstiklâl, baka 
ve muhtariyet gibi hukuku, esasiye ve mukaddeseyl tanımaktan ibaret olan vaJtlerden baş
ka ayrıca bu kry metil mücahedaunın hissesini de beraber getirsin. Fakat çok şayanı teessüf
tür ki. bizim elimizde bulunan Muahede bunlardan mahrumdur. Bendeniz Muahedede gör
düğüm gayrlmüsalt, muzır muhilli hukuk mevaddın kaflesmden bahsedecek değilim. Bun
larla daha çok alâkadar, daha çok mütehassıs olan arkadaşlarımız kâfi miktarda izahat ver-
diler ve şüphesiz ki, sizi kâfi miktarda müteessir ve müteelllm ettiler. Ben o arkadaşlarımı
zın kalblerinizde hâsıl ettikleri ibtisasata, teessürata dokunmryarak dairei ihtisasım dâhi
linde addettiğim noktalara dair idarei kelâm edeceğim. En çok üzerinde tevakkuf etmek İs
tediğim mesele mazlum Trakya'dır. 

Efendileri Muahedenamenln bize Garp hududu, diye gösterdiği hudut Avrupa'da yegâ
ne vilâyetimiz olan Edirne vilâyetinin, orada en güzel ve tarihi şehrimiz olan Edirne'nin ve 
onun sinesinde Türk bedayilnln en mükemmel bir eseri gibi yaşryan ve bütün âlemi telam
da en krymetlt bir âbide olan, bilhassa Türklerin kalbinde en yüksek mevkii tutan Sultan 
Sellm'ln emniyetini kâfll değildir. Garp hududumuz Edirne'nin pek yakınından geçer ve onun 
her türlü esbap ve İmkânı müdafaadan mahrum bırakır. Her hangi bir taarruz zamanında 
Edirne'nin ve Edirne vilâyetinin istinadedeceğl ne bir kalesi, ne bir istihkâmı ve ne de bir 
hattı müstahkemi yoktur. Bundan başka demin Şükrü Bey arkadaşımızın çok güzel izah et
tiği gibi İktisadiyat İtibariyle Edirne büyük bir zarar görmüştür. Edirne şehri yasaması la
zım olan muhitten mahrum edilmiş; mahreçten, menfezden mahrum olmuş ve oraya yabancı 
hâkimiyetler girmiştir. Boğazlar Mukavelesine vaz'edilen kuyut Edime vilayetinin, İstanbul'un 
ve belki Anadolu'nun müdafaasını İşkâl ve tehdidedecek mahiyettedir. Fakat bu meseleyi 
daha ziyade mütahassıslanna terk ederek burada tevakkuf etmlyeceglm. Muahedede Geli
bolu şebihceziresinde mezarlık denilen birtakım yerlerin Düveli Mütellfeye terk edildiği de 
münderlçtir ve maalesef bu. çok kati ve çok ezici tablrat İle tahkim olmuştur. Buna bahane 
olarak Düveli Mütelife orada metfun olan askerlerinin merkadinin mahfuztyetlnl gösteriyorlar. 
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Bendeniz bu sebebi hiç de hakiki ve doğru olarak telakki edemiyorum. Oradaki meıakıdin 
muhafazasını bizim şimdiye kadar ölülere gösterdiğimiz hürmete kemali emniyetle terk ede
bilirlerdi ve orada gözlerinin Önünde el'an yasamakta olan Fransız Mezarhgı, Haydarpaşa'da 
yaşıyan ingiliz Mezarlığı bunun en kuvvetli delilidir. Bunu da yapmak İstemezlerse Ameri
kalıların yaptığı gibi ölülerini kaldırıp götürebilirlerdi. Onu da yapmadılar, orada bıraktılar 
ve mezarlıkların hakkı tasarrufunu aklılar. 

Efendileri Bugün orada otuz beş tane İngiliz ve fld tane de Fransız mezarhgı vardır. Ya
rın bilmem kaç tane olacaktır. Burada duvar denilir yapılır, yol denilir yapılır, âbide denilir 
yapılır, hulasa türlü şeyler ihdas olunur. Onun için ben bu kaydın altında çok zehirli bir teh
like görüyorum ve korkuyorum ki, bu yerler &Myen birtakım ihtirasan siyasiye İçin. blrta-
kun makasıdı tecavüzkflrane için istimal edilecektir'. Fakat efendueri Düveli MüteHfezlmam-
dâranı düşünmelidir ki, onların orada terk ettikleri Ölüler dünyadan, dünya lhtirasaündan 
el çekmişlerdir. Onların mezarlarım tecavüzau atiye için yol ve vasıta İttihaz etmek kendile
rinin de hürmetsizliğini gösterir. 

HAZIM B, (Niğde) — Evet fe&at maksattan ölülere İstilâ yaptıracaklar. 

FAİK B. (Tekirdağ) — Onların kendi ölülerine karsı olan hissiyatı ne olursa olsun onları 
onlara terk edelim. Fakat efendileri Bizim muazzez şehitlerimizin hatıratına ne dersiniz? On
ların ölülerinin mevcut bulunduğu yerde bizim yüz binlerce şehidimizin kanlan ve kefenle
ri mevcuttur. Biz bu kuyudu kabul ederek 041ların hatıratı azizesini nasıl rencide edebiliriz? 
(Pek doğru sodaları) 

Elendiler) Trakya denildiği vakit hatıra bir de Garbi - Trakya gelir. Vakıa Trakya heyeti 
mecmuası ile birdir. Şark ve Garp namlaıiyle Trakya denilirse de esası birdir, iki değildir. 
Trakya bir ve nOkabill taksimdir ve müebbeden bir olarak kalacaktır. Zaten Trakya heyeti 
mecmuası İle Türktür ve inşallah müebbeden de Türk kalacaktır. (İnşallah sesleri) 

MEHMET B. (Biga) — Her şey aslına rücu eder. 

FAİK B. (Devamla} — Efendileri Bu, (Garbi - Trakya) tâbiri birtakım vakayii meşume ne
ticesi doğmuş ve maalesef o sebeple istimale zaruret hasıl olmuştur. Bu. hiçbir vakit ayrılığı 
ifade edecek mahiyeti hakilayeyl haiz degüdlr. Trakya Türk vatanının nakabülterk ve tak
sim ve cüz'ü aslisi olarak öteden beri milletçe kabul edilmiş bir esas olmak itibariyledir ki, 
Mlsaki Millimizde Garbi Trakya'nın mukadderatı kendi evladının kemaU serbesti ile verecekleri 
aranın neticesine talik edilmişti Muahedenamemiz maalesef Mtsakı MUHmizİ hiçbir suretle 
memnun edecek derecede olmadığı gibi maalesef ona dair bir kelimeyi de muhtevi değildir. 

Efendileri Garbi • Trakya ekseriyeti mutev fkastyle tamamen Türk" tür. Emlak ve arazisi-
nin hemen tamamı Türklermdir. Türkler, orada ticaret İtibariyle diğer bütün anasıra faiktir. 
Hars İtibariyle hepsine galiptir. Bu vaziyette bulunan bir kıta ve bu kıtanın evladl nasıl olur 
da öteden beri onları imha etmek siyasetini kullanmadan başka bir şey takibetmiyen zalim. 
lmhakar bir devlete bilaksydüşart teslim edilir? Nasıl olur da asırlardan beri orada yaşıyan 
ve bize daima hudut bekçiliği eden ve her davet vukuunda hududa ve her vazife borusu çal
dığı zaman bllâtereddüt vazifesi basına koşan sizinle, bizimle beraber her zaman bu memle
ket bu vatan ve bu mllkt İçin her şeyi İbda etmekte bir an tereddüt etmek istemlyen bu kar
deşler imhakar düşman eline teslim olunuı? 
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Elendiler! Garbi - Trakyanın kendi mukadderatım bilfiil tâyin etmek hakkı bütün şeraiti 
tabiiye ve hukukiyesiyle mevcudoldugu gibi onların en büyük kuvvel müeyyidesi olması la-
samgelen mücahedesiyle de sabit ve müeyyittir. Garbi - Trakya bugün değil, elli sene, altmış 
sene, yüz sene evvel de hürriyeti İçin ve bu vatana merburiyett İçin mücadele etmiştir. Kır-
caalilerin tarihe intikal eden fedakârlıklarını içimizde bilmfyen yoktur zannederim. 

Balkan Harbini mütaakip feci, mes'um bir talih neticesi olarak Balkanlıların eline geç
miş olan Garbi - Trakya hiçbir taraftan yardım görmediği halde kendi kendine mücadele et
miştir, 

ESAT Ef. (Menteşe) — 58 gün hükümet sürmüş, dünyaya kendini göstermiş. Edirne'nin 
halasına amil olmuştur. 

FAİK B. (Devamla) — Trakya kendi azmiyle, kendi iradesiyle, kendi süahiyle mücadele 
etmiş ve orada icray i hükümet etmiştir. Fakat efendiler! Maatteessüf talihsizlik orada da za
vallıyı yenmiştir. O zamanki Devletin ricali Trakyalıların bu kahramanca harekâtını birta
kım mülâhazatı siyasiye ile muzır görmüşler ve onları iğfal ederek demişlerdir ki: sizin bu 
harekâtınız Anavatanın menafli esasiye ve asliyesini İhlâl ediyor ve onu ızrar ediyor. İşte siz, 
vatanın bu hatırı için vazgeçin ve biraz daha esarete katlanın. Uz size vadediyoruz: efendi
ler! Garbi • Trakyalılar sizin İçin, Anavatanın istiklali için ellerindeki silahı terk etmişler ve 
bir müddet İçin blrnza esareti kabul etmişlerdir, bu vaziyette olan halk bilmem nasıl olur, 
bllâkaydü şart düşmanın eltne terk edilir? Garbi - Trakyalıların mOcahedatı bu kadarla da 
kalmamıştır. Mütarekeyi mütaakip dünya bir keşmekeş içinde iken onlar yine haklarını ara
mışlar, yine hakkın kuvvel müeyyidesi olan silâha sarılarak mtydanı cidale atılmışlar ve bir 
taraftan da hala İnsafı olduğunu zannettikleri Avrupa'nın büyük kapılarını çalmaktan da 
zavallılar geri durmamışlardı. Onlardan ümidettlklerl şifayi bulmayınca ellerindeki silâha 
daha kuvvetli sarıldılar. Fakat bu defadao eski Osmanlı ricali yerine kendilerinden çok ümlt-
var oldukları ecnebi ricali kaim oldu, bu defe onlar iğfal ettiler ve kendilerine birçok vaitfer-
de bulundular, teminat verdiler. Fakat İfa etmediler. Mütadlan olduğu veçhile valtlerlnden 
hulf ettiler. Garbi - Trakyalılar dost eliyle düşmana teslim edildikten sonra dahi yine kendi
lerinin en vefakar dostları olan silâhlarına sarıldılar, yer yer İsyan ettiler, İhtilal yaptılar, düş
manla kavga ettiler. 

Efendileri Biz burada Ana Vatanı kurtarmak için. istiklâlimizi, hürriyetimizi, şerefimizi 
kurtarmak için uğraştığımız zaman Trakyalılar da aynı gaye uğrunda ve aynı maksatla dağ
larında uğraşıyorlar, çarpışıyorlar ve kan döküyorlardı. Efendiler! Bizim Milli mücâhedatı-
mızda da hiçbir zaman hatırımızdan çıkmaması lâzımgelen hidemat ifa ettiler. Ben zanne
diyorum ki, bize düşen borç. onları kurtarmaktı. Fakat bu yapılamamış olsa bile imhalarına 
mâni olacak esbap temin edilebilirdi. Maalesef ve tekrar maalesef arz ediyorum ki, hiçbir 
şey yapılmamış, hiçbir kayıt İstihsal edilememiştir. Ben bu şekilde, bu şeriat altında gelen 
Muahedeyi bir taraftan bu vatanın menafime muhalif gördüğümden, diğer taraftan da biraz 
vefasız bulduğum İçin maalesef kabul edemeyeceğim. 

Efendiler! Garbi - Trakya'ya bu Muahedeyle vurulan darbe bundan ibaret değildir. Gar
bi - Trakya bu Muahedeyle maalesef şimdiye kadar asırların ayıramadığı iki parçaya ayrıl
mıştır, Hepimiz biliriz ki. Garbi - Trakya'nın hududu Orfani körfezi, Mestakarasu nehri, Pe
rim dağlandır. Halbuki mübadeleye dair olan Muahede aksamında Garbi - Trakya'nın hudu
du Bükreş Muahedesinde çizilen hudud olarak kabul edilmiştir İd, bu hudut vaktiyle Edirne 
vilâyetimizle Selânik'l birbirinden ayıran Mestakarasu hududundan bile fenadır. 
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Kendileri Mübadele ekalliyetler hakkında tatbik edilmek Özere kabul edilmiş olan blr-
mesekdir. Trakyalılar yurtlarında ekseriyeti teşkil ederler ve o yurdun sahibi evveli ve ebe-
dişidirler. Onların bu İki hudut arasında kalmış olan kısmını mübadeleye tabi tutmak sure
tiyle Trakya üzerindeki onların hakkını bugün İnkar mı ediyoruz? Belki bugünkü ahval, bu
günkü şerait bu baklan İstihsaline mâni olur. Belki bir insan ve belki bir millet muvakkat 
bir zaman için bir haktan iptaline, terkine razı olabilir. Fakat o haklan müebbeden terkine 
bile hangi millet ve hangi İnsan razı olabilir? 

Efendileri Bu Muahedeyle biz Garbi - Trakya'nın en mühim akaamındakl haktan vaz
geçmiş oluyoruz. Bilmiyorum U, bu bir basireti siyasiye midir?.. Garbi - Trakya'nın hakkı 
Ana Vatana iltihaktan İbarettir. Ahval ve şerait bunun defaten teminine müsald olmazsa, 
htçolmazsa muhtariyetlerinin temini lazımgellrdi. O da temin edilmezse hkjolmazsa hayat
larını. bekalarını, huzur ve isnrahatlerlni temin edecek kuy ut ve şerait kcyrnak lazımdır. Fakat 
maalesef Yunanlıların Bozcaada ve İmroz gibi bir avuç toprak için kabul ettirdikleri şeraiti 
biz koca Garbi - Trakya için kabul etttremiyerek geldik. 

Bu Muahedede daha garip bir maddeye tesadüf ettim. Efendileri Onun bir maddesinde 
Yunanlılar Anadolu'da yapakları zarar ve ziyanın esasmı kabul ediyorlar. Acaba unutuldu 
mu ki Bu Vatanda Anadolu'dan başka bir küçük Vatan parçası daha mevcuttu ve Yunanlılar 
omda da aynı mazaHmi ve aynıfecayll ve aynı tecavûzau ve yanı zararları yaptılar. Evetde-
ntl^hlHrlrihiTV.m»nlılanrtatıhııtııınffrttHf, afE-tm^klı-l^ralvn-hıılrtrafiTflnnh aranılırla Traİt. 

ya'nm da dahil edilmesi lanmgclmcz miydi acabfl? Muahedenin münakalata aidolan kısmı
nın bizce şayanı kabul olmadığını görüyorum. Halihazırı itibariyle İstanbul'u Edirne'ye rap
teden şimendifer hattı Kuknburgaz'dan İtibaren Kadıköy'üne kadar üç parçaya ayrılıyor. Ku-
tenburgaz'dan Karaagaç'a kadar olan kısım Yunanlıların elinde kabyor. Karaagaç'ta beş ki
lometresi bizim elimizde kauyor. Onman Kartıiriy' nnr- kariaı- innıoı Hn yin^ Vıınanlılann Hlndr 
kauyor. Efendileri Tksavvur buyurun kendi memleketinde seyahat etmek lsttyen bir Türk 
Edirne'ye gitmek İçin bir defa Yunan hududuna girecek, oradan çıkıp Türk hududuna gire
cek. - Avrupa'ya gitmek isteyen bir Türk ise evveli Yunan toprağına, oradan yine Türk, ora
dan Yunan, sonra Bulgaristan'a geçecek. Denilebilir ki, orada serbestli seyrüseferin, orada 
emniyeti seyyahaün temini için Cemiyeti Akvamın kefaleti temin edilmiştir ve orada bulu
nacak olan Cemiyeti Akvam Komiseri bizim kardeşlerimizin seyahatlerini temin ve teshil 
« W r t r RI|ın»Tn ffrnrilliTt R IT ftnıhlılaıTİ^n İKr rama-n hnltaıglık, h w M n ı n n ah l t^Vfn l Ik gflr. 

1 ^ « ı p l » • • n g m - n İtftlŞ «w»!»" fr"y flınlt «^ > m n l y t l>**l ly*J*|r ffltytr? Vnnf ır.!ılnHa Klglra a ra . 

mızda çıkacak ihtüafata Cemiyeti Akvamın o Komiseri haktamıza ne kadar riayetkar ola
caktır. Acaba? O Cemiyeti Akvam k t Yunanlıların büasebep ve münhasıran iştiyakı zulüm
lerini teskin etmek için memleketimizde yapmadıkları fecayL yakmadıktan ocak bırakma
dıkları halde ne bu ocakların külü ve dumanı ve zevattı dul ve yetimlerin feryadı o yüksek 
Cemiyeti Akvamm hiç teessürünü celbetmedlgl halde Yunanlılar kendi belâlarım bulmak
tan başka bir şey yapmak için daha dün mühim bir miktarda istikraz yapmak İçin o Cemi
yeti" Akvamm müzaheretine nail olmuşlardır. Her şeyde bize düşman ve fakat düşmanları
mıza müzahir olan o adamların hakimliğinden ve müzahlrllglnden bizim yolcularımız aca
ba ne derece istifade edecek ve emniyetle seyahatlerini yapacaklardır? Sonra efendileri Bize 
o Muahedede deniliyor İd; şayet Türkiye İstanbul İle Kuleliburgaz arasındaki hattı kendi ara
zisinden diğer bir hatla raptettiği halde o üç kısımdan bizim olan İstifademiz sakıt olacak, 
lakat Yunanlılarmkl baki kalacaktır, biz kendi arazimizde hat yapaktan sonra diğer hattan 
istifademiz neden sakıt olsun? 
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Efendileri Arkadaşlarım Muahedenamenln şayanı kabul olmıyan nıkanıu kâfi miktarda 
İzah ettiler. Bendeniz de hayli tasdiatta bulundum. Zannederim ki maksadımı İzah da et
lim. Artık vicdanlarınıza ve sizin katblerinize ve sizin takdirlerinize aittir. Ben kendi hesabı
ma söylüyorum ki, milletin yaptığı fedakarlıkla mûtenaslb olmıyan bu Muahedeye verilecek 
benden kırmızıdan başka hiçbir şey yoktur. 

—Lozan'da münaklt Muahede. Mukavele ve Senedataı tasdikine dair kanun layihası 
ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/4) 

REİS — Başka evrakı varidemiz yoktur. Doğrudan doğruya ruznameye geçiyorum. 

Malûmuâlinlz Sulh Muahedenamesl hakkındaki Kanunun müzakeresine devam edece
ğiz. Söz İzmir Mebusu Necati Beyindir. 

MUSTAFA NECATİ B. (izmir) — Efendileri Milletimizin hayat ve istiklal uğruna giriştiği 
uzun ve yorucu mücadelelerden sonra Heyeti Murahhasamızla Düveli Mütelife murahhasla
rı arasında münakldolan mevad; nazargahı alinize vaz'edilmiş bulunuyor. Asil milletimizin 
hayat İstiklal ve mevcudiyetine taallûk eden bu Muahedenin kabul ve adenukabulû reyi ali
nize mütevakkıf bulunduğundan bendeniz; huzuru millet ve tarih karşısında uhdeme dü
şen vazifeyi İfa için şu kürsü muallayı milletten zatıâlllerinize Muahede hakkındaki tenkida-
ümı arz etmek istiyorum. Safiyet ve asaleti beşerlyenln mümessili olan milletimizin, hayatı 
umumlyesine taalluk eden bu Muahedenin tenkidatına başlamazdan evvel üç sene evveline 
rüeu etmek ve ona göre mütalaatımı Heyeti Aliyenlze arz etmek mecburiyeti vlcdanlyeslnde 
bulunuyorum. 

Efendileri Oç sene evvelisine rücu ettiğimizde milletimizin pek hazin ve elim bir devirde 
olduğunu görüyoruz. Her taraftan düşmanlarımızın bağrımıza saplanmak Üzere uzanan han
çerlerini görüyoruz ve her taraftan düşmanların memleketlerimizi almak teşebbüsünde ol
duğuna şahldoluyoruz. İşte bugünü düşündüğüm ve nazarımda üç sene evveliyle bugünü 
mukayese ettiğim zaman gözlerimin önünde bir manzaral ulviye beliriyor ve ben üç sene 
evveline rücu ettiğimizi temenni ettiğim zaman kaani oluyorum ki. efendiler: hepinizin na
zarlarında bir beşaret görülüyor. Bizi felaketli günlerden aaadetll günlere, sevinçli günlere 
yetiştiren ulu ve aziz milleri bu Kürsli Muallayı Milletten taziz ediyorum, takdis ediyorum. 
[Alkışlar) Bu üç senelik devret hayatryemiz içerisinde hakikaten şerefle, şanla dolu menakı-
bimiz vardır. Bu menaklb tarihi cihana kaydolunacak ve bütün kâinat Türk Milletinin ibda 
ettiği bu hârikaları görecektir. 

Efendileri Bu davayı kurtarmak için yaptığınız fedakarlıkları gözlyle görmüş bir karde
şiniz olmak sıfaüyle arz ederim ki, bu dâva uğrunda nice genç anneler, bir tarafta evlâtları
nı, kızlarım, çocuğunu, bir tarafta kağnısını İlgaz tepelerine gömerek mahvolmuştur. Binae
naleyh o zavallıları, o genç çocukları, kardeşlerini kaybeden zavallı hemşireleri, göksünü ge
re gere ziyasını güneşten aldığı sûngüsüyle düşmanı akdenlze atarak mahveden Mehmedcl-
£1. milleti tebrik ederim. (Alkışlar) 

Efendiler! Bu Muahedenin tenkidatına başlamazdan evvel Türk ordusuna ilk hedef ol
mak üzere (Akdeniz)'! gösteren Başkumandanımızı, aziz kumandanlarımızı, genç zabitleri
mizi ve bütün ordumuzu takdis ediyorum. (Alkışlar) 
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Efendileri Türklük için son damla Kanlarım döken şehitlerimizi, genç ve aziz şehiüeri-
mizi de takdis ediyorum, takdir ediyorum, fa/m zamanda bu takdirler, bu takdisler anısında 
gözlerimiz önünde başka bir şey daha dlrillyor. 

Efendileri Dindaşlarımdan, ırkdaşlanmdan mürekkep birçok İnsanların hâlâ esaret al
tında inlediklerini görüyorum.Beşeriyeti muztarfbenin bu sefaleti, bu esareti karşısında y ü-
reglmden, vicdanımdan kopan bir sadayu bu Kürsü MuaHadan bütün medeniyet dünyası
na, bütün alemi insaniyete tevdi etmek İstiyorum. İnsaniyetin vicdanı varsa, insaniyetin akıl 
ve İz'anı varsa artık bütün dünyada esaret alanda yasryacak milletler kaJnuyacakür. Bu sa-
dayı, garp İnsanlarına tevcih ediyorum, garp İnsanlarına bagmyorum. Bundan sonra sefil, 
muztarlp kalan İnsanlara karşı daima merhametkar, dalma hürmetkar olsunlar. Çünkü : 

Efendiler! Beşeriyet dalma tekemmüle doğru gidiyor. Türk milleti, üç sene zarfında na
sıl hârikalar yaratmış ve nasıl zaferden zafere koamussa mazlum milletler de zaferden zafe
re koşsunlar ve bizim yürüdüğümüz yollardan yürüsünler. Türk milleti onlar İçin bir bur
handır. Mazlum milletler, bizden ders alsınlar. Bizim açtığımız bu çığır üzerinde yürüsün
ler. Zafere doğru koşsunlar ve dünya, yeni bir saadete kavuşsun. Bütün ruhumla bunu te
menni ediyorum. (Alkışlar) 

Efendileri Muahedenin tenkklabna başlamazdan evvel şunu da arz etmek mecburiye
tindeyim. Şunu blMnlz ki, nazan tenkidim önünde, kendilerine layemut bir hürmetle mer
but olduğum Heyeti Murahhasamızı görmüyorum. 

Nazan tenkidimin önünde Garplıların diplomatlarını görüyorum. Bu Kürsü Muallâyı Mil
lete, arz ettiğim tenkidat, onların diplomatlarına aittir. Muahedenin tenkklatma İlk sayfa
sından eHm bir ızorapla başlıyorum. Muahedenin baştarafmda görüyoruz kL bizi kardeşle
rimizden ayırmışlardır. Özerinde senelerce yaşadığımız sevgili yerlerimizi de bizden kopar
mışlardır. Efendileri Bizi dindaşlarımızdan ayıran bu Muahedeyi kabul edemeyiz. Bu Kürsü 
MuaHada benden evvel bu acı sayfayı arz eden kardeşlerim vardır. Onun İçin bu elim sayfayı 
tekrar etmek istemiyorum. Dün söz söy Üyen arkadaşlarımız in Heyeti Altyenizde bıraktığı tesir 
daimdir; layernuttur. Onun için tekrar etmek istemiyorum. 

Efendileri Muahede natamamdır, kati değildir. Efendiler! Biz böyle natamam bir Mua
hede karşısında bllakaydüşart rey veremeyiz. Çünkü kuponlar meselesi hallolunmanustır. 
Muahede natamamdır. Çünkü bizden ayrılması imkan dahilinde olnuyan Musul kıtası için 
heyet daha bir karar vermemiştir. Musul kıtası Türk'tür ve ilelebet Türk kalacaktır. Bütün 
dünya bilsin Jcfc Musul'dan kendileri İçin bir şey kazanmış olmıyacaklardır. Musul kıtası dai
mi surette Türklüğe merbuttur ve bu kıtal aslleden biz hiçbir vakitte hiçbir kuvvetle aynl-
mryacagız ve bu Kürsli Muallâdan tekrar arz ediyorum aynlmryacağızt.. (Alkışlar) Efendiler! 
Bu Muahedede İktisadı millimiz temin olunmamıştır. Muahede bu hususta da sakattır. Dü
yunu Umunuyenln taksiminde de âdilâne bir taksim nazan dikkate alınmamıştır. Bütün borç
ların kısmi küllisi Türk milletine yûkletihruştlr. Eğer efendiler! Taksim adilane olmuş olsay
dı; hakkımız gözetilerek taksim edilseydi: Berlin Muahedesi mucibince bizden ayrılan top
raklar İçin kabul edilen hisseler de bu Muahedede kabul olunacaktı. Fakat efendiler! Berlin 
Muahedesindekl mevad tamamryle terk edilmiştir. Bu gayrladllane bir vazryet değil midir? 
Balkan Muharebesinden sonra terk ettiğimiz arazi üzerinde taksim kabul ediliyor. Böyle 
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gayriadllane taksim karşısında Türkler reylerini verebilecekler midir? Sonra efendileri Dü
yunu Umumiye varidat nispeti kabul edilerek taksim edilmişti. Halbuki eski Osmanlı İmpa
ratorluğunun arazisini göz önüne getirdiğimiz zaman görürsünüz ki memleketin zengin ol
maya müateidolan Irak, Suriye gibi aksamı tam manasıyla varidat temin etmiş değildi. Çünkü 
bu topraklar bundan sonra varidat getirmeye namzet bulunuyorlardır. Binaenaleyh varidat 
nispetinde yapılan taksim doğru değildir. Bundan sonra Irak'tan, Suriye'den alınacak vari
dat her halde kuvvetli olacaktır. Bu yapılan taksimi bu itibarla muvafık görmüyorum. Son
ra efendiler; Muahedenin 49 uncu maddesinde deniyor ki: re'sülmalln taksimi bir ay sonra 
Paris'te teşekkül edecek olan komisyonda halledilecektir. Fakat; efendiler! Ne zaman halle
dilecektir? Bunun zamanı taayyün etmemiştir. Yalnız komisyonda halli yazılmıştır, halbuki 
Düyunu Uınumlyemiz onların elindedir, bunlara tamamen vazıyed edeceklerdir, bunların 
tasrih edilmesi lâzım gelirken zlkredilmemlştir. Sonra efendiler! Gayet müthiş bir haksızlık 
karşısında mütehayylr kaldım. Servet itibariyle nüfus itibariyle ve arazisinin vûs'atı itiba
riyle Osmanlı İmparatorluğunun mühim bir kısmını terk etük. Belki üçte dördünü bıraktık. 
Fakat efendileri Düyunu Umumiyenin yüzde altmışı bize bırakılmış, yüzde kırkı bizden ay
rılan yerlere terk olunmuştur. Bunun adalet neresindedir? Bu taksim, adilâne midir? 

Efendileri Daha garip bir vaziyet vardır: Evrakı nakdiye ve istikrazı dahilinin ödenilme-
sl tekmil Türk Milletinin üzerine bırakılmıştır. Bundan yedi sekiz sene evvel bütün Osmanlı 
İmparatorluğu harbe sürüklenirken yalnız Türk Milleti mi karar vermiştir? Osmanlı İmpa
ratorluğunu teşkil eden ve onların mümessillerinden, mebuslarından mürekkep bir Heyeti 
Mebuae bu evrakı nakdlyeyi çıkarmıştır. Binaenaleyh bu borç hepsi bize ait değilken 173 mil
yon liranın bizim tarafımızdan Ödenflmesl talebedllmistir ve biz de kabul etmişizdir. Efendi
ler! Bu Muahede nasıl oluyor da kabul ediliyor ve nasıl kabul edebiliriz? Efendiler! Bu Mua
hedede eşhasın ve cemiyetlerin hukukuna da taarruz vardır. Bu Muahede efradın ve cemi
yetin hukukunu tanımamıştır. Elli sekizinci maddede 1914 senesinde harb sefinelerine mu
kabil terk edilen parayı bağışlamış bulunuyoruz. 

Efendileri Bu para kimin parasıdır! Bu para Türk Milletinin parasıdır. Türk kadınının, 
Türk çocuklarının gerdanından kopardığı elmaslarının parasıdır, Türklerin denizlerde gez
direceği donanmasının parasıdır. Bunu ne hakla terk ediyoruz? İnsaniyete ders vermek Isti-
yen bir Hükümet nasıl bu parayı alır da cebine koyabilir? Milletlere, eşhasa karşı hürmetkar 
olan devletler nasıl oluyor da bunu kabul ediyor? Sonra efendiler! Hicaz demiryolu vardır; 
bu Hicaz demiryolu bütün Osmanlı İmparatorluğuna mensup efradın lanelerryle yapılmış
tır. Efendiler! Hicaz demiryoluna alt Muahedemizde bahis yoktur. Bize aldolan hisseyi bize 
terk etmelidir veyahut bir Şirketi tsl&mrye halinde bırakılmalı, bizim hissemiz de bulunma
lıdır. Nasıl olur da efradın ianesiyle yapılan bir müessese, sunun bunun eline terk olunabili
yor? Binaenaleyh burada da Avrupalılar ve Düveli Âkide tam m&nasiyle ve âdilâne bir hak
kaniyet gözetmemişlerdir. 

Efendiler! Muahedede kanunlarımızın ahkamına karşı da muhalefet vardır. Hatırlarsı
nız ki, evvelki Meclisi Ali, 16 Mart 1914 tarihinden sonra İstanbul Hükümetince yapılan mu-
kavel&t ve muahedatı tanımamıştır. Maatteessüf Muahedenin 70 inci maddesinde İstanbul 
Hükümetinin 16 Mart 1914 tarihinden sonra akdettiği mukavel&t ve muahedatı tanımıştır 
ve orada düveli ecnebiye tebaasının zararlarım deruhde etmiştir. Bu doğrudan doğruya 
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Büyük Millet Meclisinin verdiği karata muhaliftir. Muahedede daha garip bir şey nazan dik
kati celbedryor. 1914 tarihinden evvel Hükümeti Sentye nezdinde düveli ecnebiye tebaaları
nın ikame ettikleri bazı davaları ve bu deavinin devamım kabul etmişizdir. 1914 tarihinden 
evvel düveli ecnebiye tebaaları tarafından Hükümetimiz aleyhine vukubulan davayı kabul 
edecek ve bu dava devam edecektir. Efendiler! Bundan mütevellit tazminatımız ne miktar 
olacaktır? Bunu bilmekligimiz icabeder. Bunu bilmeden bu Muahedeyi İmza edemeyiz. 

Efendileri Bu Muahedede kapitülâsyon kokusu vardır. Kapitülasyonu Türk Milleti bun
dan yedi sekiz sene evvel lagvetaniştlr. Kendileri Bilirsiniz ki, kapitülasyon ecdadımızın ec
nebilere bahşettiği bir lûtuftur. Vabldüttaıaf bir mukaveledir. Bunu istediğimiz zaman kal
dırabiliriz, binaenaleyh, bu Muahedede bir kapitülasyon kokusu kokması beni ürkütüyor, 
korkutuyor. Efendileri Muahedenin 16 ncı maddesine bakinizi Bu Muahedede Harbi Umu
mide düveli ecnebiye tebaası gibi muamele görenlerin zararlarım kabul etmişiz. Yâni mah-
millgi kabul etmişizdir. Biz düveli ecnebiye tebeası gibi muamele gören Rumların zararları
nı da tazmin etmeye mecbur kalıyoruz. Bu kapitülasyon değil de nedir? 

Sonra daha garip bir şey vaıdır. Türk doktorları Avrupa doktorlarına müsavidir. Onlar
dan hiç geri kalmamıştır- Öyle zamanlar gelmiştir H, Arrupa*dakl hastaları Türk doktorları 
tedavi etmiştir, öyleyken efendiler! Muahedemizde sıhhiye müşavirlerini de kabul etmişiz. 
Sonra efendileri Adli müşavirler de vardır. Yani adliyemizde mûşav İr kabul etmişiz ve şayanı 
dikkat olan bu noktayı bilhassa nazarı dikkatlerine arz ederim. Bu müşavirler kavanln ko
misyonlarında bulunacaklar: bu ne için ve nedeni Bunun esbabını sarahatle ve katiyetle öğ
renmek İsteriz ve bilmek İsteriz. Efendileri Müsavatı mütekabile temin etmiyen bir muahe
de karşısında bulunuyoruz. Malümuallnizdlr ki, dalma devletler müsavatı mütekabile ile mu
amele ederler. Maatteessüf bu mütekabil değildir ve temin etmiyor. Bilhassa adliye mesai
linde bu gözümüze çarpar. Adliye mesaili muhtelif fasıllardan mürekkeptir. Bu fasılların bl-
rincl faslında, birinci maddesinde şu kayıt vardır.Deniyor İd, işbu fasüdaM şerait şeraiti mü-
tesav iyeye tabi tutulmuştur. Şu halde diğer kısmı hariç kalmıştır. Şeraiti mütesavlyeye, mû-
tekabileye tabi tutulan kısım, mevaddı adliyenin birinci faslım teşkil eden tasımdır. Diğer 
fasıllar tamamiyle şeraiti mütekabüeye tâbi değildir. Bunlar İçerisinde sayam dikkat bazı nok
talar vardır. Bilhassa ikinci faslın 16 ncı maddesi şayanı dikkattir. Burada deniliyor ki, Dü
veli Akide, Türkiye'de mukim olan ve orada bulunan tebeat gayrlmüslimeye müteallik, ah
kâmı şahsiye mesailinde, yani nikâh ve saire ahkâmında bizim tebeamız onların mahkeme
sinde muhakeme olacaktır. Yani bizim tebeamız doğrudan doğruya onların muhakemesine 
tabidir. Binaenaleyh, şeraiti mütekabile yoktur ve muahedemiz tam mânaaiyle kapitülâs
yondan kurtulmamıştır. Sonra 18 inci maddesinde mevaddı adliyenin şayanı kayıt bir nok
tası daha vardır. Deniyor ki, Türkiye İle Düveli Akide beynindeki münasebatta ve buna mü
masil mesalkle devletlerle aynca mukavele akdedeceğiz. Buna neden lüzum hâsıl olmuş ve 
neden böyle bir kayıt konmuştur? Bunlar, malûmalinlz hukuku düvel mucibince muayyen 
olan mevaddır. Aynca llâmann icrası İçin mevaddı mukaveleye ne lüzum vardır? 

Sonra asıl bu Muahedenin en şayanı dikkat olan ve bizi en ziyade korkutan ciheti: tica
retimize mütaallik olan kısımdırTlcaredmlz beş sene müddetle hali atalette kalmıştır. Biz 
efendileri Yükselmek istiyoruz, teali etmek İstiyoruz, kendi memleketimizde kuvvetli olmak 
istiyoruz, kendi memleketimizde efendi olmak İstiyoruz. Avrupalıların. Düveli âkidenin hâ
lâ büyük bir ihtirasla, bir dikkat ve teyakkuzla bizi ezmek İçin çalışmalarına ne mana veriliyor? 

96 



İHSAN B. (Cebelibereket) — Halkı ezmek. 

MUSTAFA NECATİ R (Devamla) — Zannediliyor mu ki. bundan sonra milletler esir ka
lacaktır? Böyle mevad İle daima anlaşılmaz, girintili çıkmtüı noktalarla Türk Milletinin hak
kı hayatini bu dünyanın karşısında yıkmak istiyorlarsa aklanıyorlar. (Alkışlar) Biz, yokluk
lar İçerisinde varlık yaratan bir milletiz. Biz, dünyanın karşısında yalnız İmam İle yaşryan 
bir milletiz. Bunu bugün bu Kürsü Mualladan bütün cihana bağıran bir milletiz. Binaena
leyh bizi böyle beş sene, üç sene takyidatla korkutamazlar. Elverirdi k i : Heyeti Murahhasa-
mız bu meselede biraz daha, biraz daha kuvvede, kudretle, milletin hakkını müdafaa etsin. 
Efendiler! Beş senelik müddet üç seneye indirilemez miydi? Bu iddia olunmuş mu? Bunu 
beş seneye bağlamakta ne mana vardır? Bilhassa bu beş sene müddet zarfında ticaretimiz 
tamamiyle berbat olacaktır. Paralarımızı tamamiyle Avrupa'ya göndereceğiz. Çünkü efen
diler! Tarifemizi bozamayacağız, tarifemizi değİstiremlyeoeğİ2. Tamamiyle onların tanzim ettiği 
şekilde yürütmeye mecbur kalacağız. 

Efendiler! Bu Muahede de daha garip bir cihet var. Arazimizde mezarlıklara tasarruf sa
lahiyetini Düveli Akideye terk ediyoruz. Türk Milleti kadar mezarlara, âbidata karşı hürmet
kar olan bir milleti cihan tarihi kaydetmiş midir? Efendiler! Sorarım bizim milletimizden 
başka dünyada âbidata, maneviyata, mezarlara karşı hürmetkar olan bir millet var mıdır? 
Efendiler! Bizi mezarlara hürmetkar bırakmaya sevk eden esbab nedir? Efendiler! Türk Mil
letinin kefaleti maneviyesi altında burada topraklar altında ölüler yatabilir. Nitekim bizim 
ölülerimiz onların topraklarında kendilerinin kefaleti altında bırakılmıştır. Ayrıca bir mad
de koymakta ne mâna var? Boğazların kenarında koca bir kıtal arz üzerinde tasarruf iddia 
etmekten ne kasdetmislerdir? Bu da sayam dikkattir. Efendiler! Bilhassa nazarı dikkatinizi 
celbederim. 

Efendiler! Bir de Boğazlar meselesi var. Asker olmadığım için bu mesele hakkında uzu-
nuzadrya arzı malûmat edemeyeceğim. Bir maddesi beni çok ürkütmüştür. (18) İnci madde
sinde deniliyor k i : Eğer serbestli mürura müteallik ahkama İka edilen bir tecavüz nay lhanl 
bir taarruz veyahut her hangi bir fiili harb veya tehdidi harb Boğazlar'da seyrüseferin ser
bestisini veya gayriaskerî mıntakaların emniyetini tehlikeye koyacak olursa Tarafeyni Akı-
deyn bu hususta Cemiyeti Akvamın karar vereceği bütün vesaitle onları müştereken mene-
deceklerdir. Bu madde efendiler! Bilhassa bastaraftakl (Eğer serbestli mürura mâni bir teca
vüz) kimin tarafından vâki olacaktır? Lalettayin her hangi bir taraftan tecavüz vâki olursa 
bütün vesaitlyle Düveli Mütteflka, düveli Akide istediği şeklide, istediği gibi harekâtta ser
best kalacaktır. Kimin kararryle? Cemiyeti Akvamın karartyle olacaktır. Efendiler! Cemiyeti 
Akvam ellerinde bir alettir. Her hangi bir surette serbestli mürura bir tecavüz vâki olursa 
o zaman onlara, boğazlarımıza İstedikleri kadar tecavüz salahiyeti vermiş oluyor. Bu madde 
beni ürkütüyor. Bu madde hakkında Heyeti Murahhasadan kati ve sarih malûmat İsterim. 

Efendileri En ziyade nazan dikkati celbeden bir mesele de mübadele meselesinde 
Heyeti Murahhasamızın lütufkârlığıdır. Mübadelede zahiri bir şeraiti mütesaviye var
dır. Efendiler! Hakiki bir tarzda mübadele meselesini karıştırdığımız zaman nazarla
rımıza çok acı sahneler çarpar. Ibsavvur buyurunuz. Bizim Yunanistan'daki tebaamız 
inkryatkârane hareket etmiş ve bütün Yunanistan kanunlarına itaat ederek tam bir tebaa 
olarak yaşamıştır. Buradaki İnsanlar Türk Milletinin hayatına kasdetmiş, 
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Türk Milletinin topraklan üzerinde ve Türk Milletinin ordusu İzmir'e doğru giderken haini 
vatanlar da düşmanla beraber gitmiştir. Binaenaleyh mübadelede canilerle en ziyade insa-
niyetkarane hareket eden İnsanları müsavi görüyorsunuz. Bunun neresinde müsavat var? 
Eğer mübadele tam manasiyle olsaydı, eğer İstanbul'da bize sulkasd eden Rumlar da bera
ber gitseydi efendiler; bu şekilde ben Heyeti Murahhasamızın lütufkarlığını biraz hakka mu-
karin bulurdum. Fakat bu meselede Heyeti MurahasBamızın çok lütufbar olduğunu görüyo
rum. Canilerle oradaki kalan Müslümanları müsavi addetmişler. Bu İtibarla ben müsavi bul-
muyoum. 

Efendiler! Muahedenin en acı safhasına girmiş oluyoruz, Muahedenin katttleri karartan, 
gözleri yaşartan acı bir safhası var. Efendiler. Bu safha Muahedenin (59) uncu maddesinde 
mukayyetdir. Deniyor k t Türkiye harbin temadisinden ve onun netayldnden mütevellit Yu
nanistan'ın buhranı malisini nazarı dikkate alaıak tamirat meselesinde Yunanistanlı karşı 
her türlü metallblnden sureti kattyede feragat eder. Efendiler! Yerleri, yurtlan yakılmış mil
yonlarca halkm hakkım cüretkârane bir surette bağışlayan bu Muahedenin bu maddesinin 
yangın olan bir yerin Mebusu olmak İtibariyle katiyen kabul edemem. Efendileri Düşmanla-
rm bilhassa Düveli Akidenin emri kaüslyJe Akdeniz kryılaıma çıkan ve onulan Anadolu İçer
lerine kadar gelen Yunan ordusu, memleketin içerlerine gelmiş, harmanları yakmış, şehirle
ri yakmış, memlekette İnsan namına ne varsa kesnûşdogranuş, bir cani sürüşüdür. Efendi
ler! Doğrudan doğruya Düveli Müttefikanın ve Düveli Akidenin emri katistyle hareket eden 
bu ordunun İcraatından yalnız Yunanistan mesul değildir. O orduyu oraya sevk eden, o or
duya emir verenler mesuldür. Heyeti Murahhasanuz Konferansta doğrudan doğruya onlara 
hltabedecekti ve Türk Millerinin hakkını Düveli Akideden isUyecekdi Yunanistan'dan değfl. 
(Bravo sesleri) Yunanistan'ın parasız bir hükümet olduğunu biliyorum. Bu metalibi terk et
mek ne demektir? Bu doğrudan doğruya Düven Akideden İstenecek bir hakkımızdır. Sonra 
efendiler! Zarar ve ziyanın miktarı Heyeti Murahhasamızca 4 muyar altm frank olarak tespit 
edilmiştir. Bu dört milyar frank hibe edilmiştir. Efendiler! Hiç olmazsa Yunanistan'ın parası 
yoksa efendiler bizden alıp götürdüğü mevaşlntn aynen ladesini isteselerdi: bunlar küçük 
şeyler değildir. Elli, altmış milyon liralık bir şeydir. Bunu aynen istemek hakkımız değil mi
dir? Bu İstenmemiştir, İstenmiş İse de verilmemiştir. Sonra efendiler! Buna karar verecek 
hakimler kimdir? Bu hakimler bugün tamirat bedeli almak tem onlularım başka memleket
lere gönderen hakimleridir. Fransa Hükümeti tamirat bedeli almak tem Almanya üzerine 
yürüyor. Onlar bize hüküm verecektir. Nasıl olur da Türk Milleti üç milyon insanın hakkım 
feda edebilir? Razıysanız evlerinden mehcur kalmış, babalan kesilmiş, valideleri kesflmis, 
evlatların ah ve figanı kulaklarınıza gelmiyorsa, eğer efendiler dul kalmış annelerin kalble-
rlnden kopan ah ve figanları vicdanlarınızı sızlatmıyorsa, evleri yanmış, ocakları sönmüş 
eski ocakzadelerin feryadı ruhlarınıza kadar gelmiyorsa bu muahedeyi kabul edebilirsiniz. 
Yoksa efendiler! Orada üç milyon halk yersiz, yurtsuz, aç kalmış feryad ederken İmdat ve 
muavenet bulanuyan bu halkm feryadını dinlemezseniz bunlar ölecektir, aç katacaktır. Türkiye 
Milletinin bütçesi buna kafi değildir. Avrupalılarda insaniyet v a n a aç, bülaç bnakbklan, 
sefil bıraktıkları, insanlara acısınlar. Muhakkak bir surette Düveli Mütteflkadan bunu 
almak hakkımızdır. Bunu terk edemeyiz. Çünkü efendiler! Gözlerimle gördüm ve göz
lerimle sahld oldum; geçen sene binlerce kardeşlerimiz yokluktan, sefaletten ölmüşlerdir. 
Binaenaleyh doğrudan doğruya Heyeti Murahhasamızın tamira t meselesinde 
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gösterdiği lütufkârlığa karşı ben hiçbir vakitte bu milletin bir evlâdı olmak İtibariyle beyaz 
rey veremem. Benim buna vereceğim rey Sulh Muahedesini saran bu kırmızı kâğıttan baş
ka bir şey değildir. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Muhterem arkadaşlar! Meclisi Aliniz dünden beri Lozan Muahe
de! Sulniyesinin tetkiki vazifesi karşısın dadır. Bu Muahedeyi tetkik eden arkadaşlar gözleri
nin önünde muazzam bir netice, muazzam bir eser görmektedir. Bu muazzam eser ve neti
ce daha dün düşman ayaklan altında çiğnenen yurtlarımızın tekrar bize, bayrağımıza ka
vuşmasıdır. Bu muazzam eser dün düşman eza ve cefası ile İnltyen kardeşlerimizin tekrar 
bize kavuşmasıdır. Fakat efendileri Zannetmeyiniz ki, Lozan Konferansının dokuz aylık si-
vaslmesaisi neticesidir. Bu büyük eser Dumlupınar'da düşmanı bağırtarak kovahyan kah
raman ordunun ve ordunun arkasında kadınfyle. çocuğiyle, çolugiyle volkanlardan çıkan alev
ler gibi yürüyen, düşmanı yakarak llerliyen bu Türk'ündür. (Alkışlar) Bu Muahede bize Iz-
mlr'i, İstanbul'u. Ttakya'yıiade etmiştir. Fakat bunlar bizim sarih haklarımızdır. Bunlar ta
rihin, ırkın, beşeriyetin, İnsaniyetin en basit düşünceyle bize verecekleri, vermeye mecbur 
oldukları hakkımızdır. Fakat efendileri Bugün bu Muahedeye bir hissi insaniyetkfiraneyle 
vaz'ı İmza eden Düveli Akide bir zamanlar bizi en şeni düşman addederek bu hakları eli
mizden almak istemişlerdi. Eğer bu hakları tekrar ellerinden alıyorsak bu netice Muahede! 
Sulhryenln siyasi mânasında mflnderlç değildir. Türk Milletinin şa'şaalar, yıldırımlar saçan 
süngüsünün ucundadır. (Alkışlar) O halde efendiler! Tekrar kavuştuğumuz bu yerlerin bize 
gelmesinden hissettiğimiz sürür ve saadeti izhar ettikten sonra geri kalan kısımlarını daha 
sükûn ve daha İtidal üe ve bilhassa dokuz aylık mesainin neticei tahliyesini göz önüne geti
rerek tetkik etmek mecburiyetindeyiz. Muhterem arkadaşları Türk câmlal siyaslyesinln Av-
rupa manzume! düveliyesi karşısında çok mütedenni ve müstesna bir vaziyeti vardır. Devle
timiz Avrupa hukuku düvel alimlerinin nazarında nim medeni sayılan devletler arasında 
bulunduruluyordu, işte Türk, bu siyasetin ve zihniyetin feci kurbanıydı ve ne zaman Avru
pa siyasilerinin karsısına çıkhysak insani bir muamele değil belki hayvana da yakışmıya-
cak muamelelere maruz kalıyorduk. Ordumuzun, kahraman ordumuzun ve büyük milleti
mizin bu sonl'cazkar zaferi karşısında bu zihniyet tamamen yıkılsın ve bundan sonra nim-
medenl bir Devletin karşısında bulunmadıklarını, onlardan daha medeni bir Devletin karşı
sında bulunduklarını, onlardan daha mütehassis bir medeni millet olduğumuzu idrak et-
siıüer. Bunu İdrak ettirmek Heyeti Murahhasamızın vazfcsiydt Maatteessüf İtiraf etmek mec
buriyetindeyiz ki, bu arzumuz âzami bir şekilde tatmin edilmemiştir. Arkadaşlarımızı sık
mamak ve yormamak İçin Muahedenin maddelerini zikretmryecegim. Hepiniz o maddeleri 
tetkik ettiniz ve gördünüz. Onun İçin müsaade buyurursanız yalnız bir şey hatırlatacağım. 
Heyeti Murahhasamız Muahedenin 92 ve 93 üncü maddesinde muhtelit mahkemeleri ka
bul etmektedir. Bu muhtelit mahkemelerin vazife ve salahiyetini ve tarzı faaliyetini tasrih 
eden 95 İnci maddenin ikinci fıkrasında da (Evrak ibrazım ehlihibreye havaleyi emretmek, 
mahallerinde keşif ve muayene icra ve hergûna malûmatı talebeylemek. şahitleri lstlma et
mek ve tarafeynden veyahut mümessillerinden her türlü izahatı şifahiye ve tahririyeyi tale-
betmek hususlarında kâffel salâhiyeti haiz olacaktır.) denilmektedir. 

Arkadaşlar! Hududu Milli dâhilinde bütün adlî hükümler yalnız Türk mahkemeleri ta
rafından verilebilir. Türk memurini icraiyesi, şahitleri celbedeeek kuvvetler yalnız Türk hâ
kimlerinin emrine tâbidir. Her hangi bir şekilde olursa olsun muhtelit mahkemelerin 
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teşkili ve bilhassa bu mahkemelerin vazife ve salâhiyetlerinin ne olacağı ve ne gibi isler gö
rebileceğinin tasrih edilmesi İstiklali adlimiz İçin bir darbedir efendiler. Türk münevverleri 
ve Türk'ün bütün müdebbirleri mükeneren İlan etmişlerdir ki biz Avrupa medeniyetinin 
Üim ve sanat kısınma asıkız, Garp medeniyetinin tekâmülünü temin eden vesaite asıkız ve 
bundan istifade etmek isteriz. Bu istifademiz ancak vicdanımızdan doğan bir arzunun mah
sulü olabilir. Hiçbir cebrin, hiçbir hâktmiyetto, hiçbir kuvvetin önünde serfüru ederek bu 
gibi esareti hazmedemeyiz. Pek muhtemeldir ki arkadaşlar; teşkilâtı adliyemizi, ıslahata ad
liyemizi yaparken Avrupalı hukuk müşavnierindetı alabilirdik. Fakat buna ne kadar muh
taç olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa'ma hukuk müşavirleri birçok defalar bizim hukuk 
müşavirlerimizin kıymeti ilmiyesini takdir etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Hattâ İtal
yan Başmurahhası Montagna'ya kendi kanunlarını anlatacak hukuk müşavirlerimiz bulun
muştur. (ADaşlar) Fakat eğer bu hukuk müşavirlerimiz bize kafi değilse ve hakikaten Avru
pa'da dana mütehassıs hukuk müşavirlerinin fikrinden, irfanından istifade etmek lcabedl-
yorsa biz kendimiz icabına bakarız. Fakat bu İstifadeyi hiçbir zaman 92 ncl maddenin ta-
zammun ettiği şümullü ve fcd manada kabul edemeyiz. Müsaade buyurursanız bu madde
yi okuyacağım. 

"Türk hukuk, ticaret, ceza mahkemelerinin tarzı İfayı vazaiflni takibe ve Adliye Vekiline 
lüzum görecekleri bütün raporları itaya mecbur edeceklerdir. Mumaileyhin gerek hukuk, ü-
caret veya cezaya mûtaallik muamelâtı adliyeden, gerek mücazatın tenflzlnden ve gerek ka-
vanlnln tatbikinden tevellüd edebilecek bilcümle şlkflyatı Adliye Vekilini - Türk kavaninlne 
tamamil riayeti temin için • haberdar edilmek üzere kabul salahiyetini haiz olacaklardır." 

Arkadaşları Adliye Vekilini Türk kanunlarını tatbik edip etmediği hususunda kontrol 
edecek yegane bir müessese vardır. O da Büyük Millet Meclisidir. Adliye Vekilimizi Büyük 
Millet Mecttsmden başka hiçbir kuvvet, bilhassa ferdi lıaJdmiyeflyılolıktan sonra hiçbir kuvvet 
murakabe edemez. Maatteessüf ki bu madde bütan fecaattyle bu esası ihüva etmektedir. Efen
dileri Yüz otuz sekizinci maddeyi okuyorum: "Mevaddı adliyede 30 Teşrinievvel 1918 tarl-
hinden itibaren İşbu Muahedenin mevkii meriyete vaz'ına kadar Türkiye'de. İstanbul'u iş
gal eden Devletlerin hakimleri, mahkemeleri veya memurini tarafından ve kezalik 8 Kanu
nuevvel 1921 tarihinde teşkil olunan Muhtelit Encümeni Adil canibinden sâdır olan mukar-
rerat ve evamir tedabirl icraiye de dâhil olmak üzere muteber olacaktır." 

Arkadaşlar) öyle zannediyorum kL son mücadelenin esasabm tetkik buyurduğunuz za
man göreceksiniz ki, bizim uç seneden beri döktüğümüz kanlar yalnız bizden ayrılan top
rakların alınması fcfn değil, aynı zamanda İstiklâlimizi bütün mânastyle, bütün ihataslyle 
tekrar elde etmek için idi. İstiklalin en bariz istinatgahı bilirsiniz ki. hakkı kazadır. Hakkı 
kazasını hiçbir devlet başkasına veremez ve hiçbir ecnebi devletinin bizim toprağımız üze
rinde hakkı atamaz. Nasıl olur da ecnebi hâkimler tarafından verilmiş olan hükümleri ken
dilerinin cebri ile. tazyiki ile kabul edebiliriz. 

Efendileri Bu Muahede iyice tetkik edildiği zaman görülür ki. İstiklali iktisadi ve mali
mizi de tamamen müemmln değildir. İstiklali mali, İktisadimizi muhil birçok maddeler var
dır; gerek Ticaret Mukavelesinde ve gerek kabotaj meselesinde ve gerek düyunu umumiye 
ve gerek şirketler ve itntiyazat meselelerinde. Bir kere efendiler! Yeni Türkiye Hükümeti bü
yük bir namuskârhk göstermiştir. Osmanh İmparatorluğu munkanz olduğu halde, Osmanh 
İmparatorluğunun inkırazı İçin Düveli Mü ttefika bütün vesaiti istimal ettiği halde yeni Türkiye 
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Hükümeti onun borçlarını tevarüs etmeyi bir namus meselesi telâkki etmiştir. Yoksa Türki
ye Hükümeti yeni doğan bir hükümet olarak karşılarına çıkabilir ve bu borç meselesinde 
kendilerine cevabı ret verebilirdi. Fakat Türk milleti bu şerefi bu namusu bütün kuvveti İle 
üzerine aldığı halde Düveli âkide, aksi bir vaziyet aldı. Bu borçlarımızı vermek İçin Düyunu 
Umumiye İdaresinin İdamesine bizi İcbar ediyorlar. Gerçi Muahedede Düyunu Umumiye İda
resinin İdamesine dair sarih bir madde yoktur. Fakat maalesef mükerreren Düyunu Umu
miye Meclisi İdaresinden bahsedilmektedir. Hatta arkadaşlar. Daha garibini soy Üyeyim; bir 
maddede Düyunu Umumiye Meclisi İdaresine Almanların ve Avusturyalıların kabul edilmi-
yecegi de tasrih edilmektedir. O halde Muahede dâhilinde Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi 
bu kadar mevzuubahsoktuktan sonra ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir azası olmak 
itibariyle temenni ederim k i Muahedede sarih bir madde olmadığına göre Hükümetimiz hiçbir 
taahhüdü kabul etmemiştir v ememleketin izzetinefsi itibariyle, şerefi İtibariyle muhilli hay
siyet olan bu meselenin tamamen İlgası hakkında ısrar ediyorum. Arkadaşlar! Dün Hariciye 
Encümeni Reisi Yusuf Kemal Beyefendi Şark meselesinin ebediyen tarihe gömüldüğünü söy
lediler. Bu beşaretin karşısında aevlnmiyecek bir Türk yoktur. Son tarihimizin bütün sahai-
fl tetkik edildiği zaman bu Şark meselesinin İhtiva ettiği bütün safahatın bize ne kadar ağır 
ve pahahya mal olduğu görülür. Bunun ilgasını şüphesiz saadet telâkki ederiz. Fakat arka
daşlar! öyle zannederim ki, Şark meselesi halledilmemiştir. Tarih tetkik buyuruldukta gö
rülür ki Şark meselesinin noktal istinadı boğazlar meselesidir ve daima İngiliz - Rus reka
betleri. Rus ve Fransız rekabetleri ve bilâhara dostlukları hemen hemen boğazlar meselesi 
üzerinde cereyan etmiş hadlsah tarihiyedir. Bunu tasrih etmek istiyorum. Birçok delalll ta
rihiye ile ispat edebilirim. Arkadaşlar! Ta Sivas Kongresinden beri boğazlarda serbestli sey
rüseferi kabul ettiğimizi ilan etmişiz ve Mİaakl Millimizde de mevcuttur. Binaenaleyh bunun 
haricinde bir karar almak mümkün değildir. Boğazlara alt kararımızın hiçbir maddesinde 
gayrlaskert ve bitaraf rnmtakalar yapacağımıza dair sarahat yoktur. 

Maalesef Muahedename boğazlarda gayriaskerl ve bitaraf rnmtakalar kabul etmiştir. Yani 
İcabında boğazlan müdafaa etmek hakkını taksir etmiştir ve bu hak taksir edilirken bunda 
İngilizlerin Gladiston'dan beri takibetüklert siyasetin bariz safhaları görülüyor. Arkadaşlar! 
Ticaret noktai nazarından serbestli seyrüsefer için bitaraf mm takalara ihtiyaç varsa, beynel
milel İdarelere ihtiyaç varsa, sorarım Büyük Britanya İmparatorluğu ne için Cebelütârık ve 
Süvqrş Kanalında, daha umumi tariki bahri olan bu yerlerde neden bu sekli kabul etmemiş
tir? (Bravo sesleri} Efendiler! Muahedenin çok elem ve ıztırap veren noktalarından birisi var
sa o da arkadaşlarımızın elem ve aşkla ifade ettikleri hudut meselesidir Efendiler! Onu tafsil 
etmek İstemem. Fakat şüphesiz Türk kalbi bugün şanlı bayrağının, şanlı gölgeleri haricinde 
kalan muhtelif Türklerin iftirakından müteessirdir. Garbi - Trakya'nın Türk olduğu. Musul'
un Türk okluğu. Cenubi hudutlarda kalan Antakya ve İskenderun'un Türk okluğu dünkü 
arkadaşların müdellel ifadeleriyle sabit olmuştur. O halde hars itibariyle, vicdan İtibariyle 
bizden ayrı olmıyan ve her hususta bize merbut olan bu kardeşlerimizi bizden ayırmak, me
deniyetin en büyük ve en zalim bir cinayeti değil midir? Düveli âkide cinayetlerinde şüphe 
ve tereddütsüz yürümüşlerdir. Fakat bizim Heyeti Murahhaaaımz bunu İmza ederken en derin 
bir ıztırap duymuşlardır. Yalnız arkadaşlar! Drama'dan İtibaren Yunan idaresinde bulunan 
bütün o havalideki Türkler mecburi mübadeleye tutulmaktadır. Maalesef oradaki Türk kar
deşlerimiz buraya geldikten sonra İtiraf etmeye mecburuz ki, ızbrap duyacaklardır. Sonra 
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İtiraf etmeye mecburuz ki. Garbi • Trakya'daki Türkler çok fena bir Muahede neticesi olarak 
yerlerinde bırakılıyorlar. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Kurbanlık bırakılıyorlar. 

VASIF B (Devamla) — Bir kere oradaki Türkler şimdiye kadar Yunanın lmhakâr siyase
tine kurban edilmekte, feci bir Akıbete mâruz bırakılmaktadır. Maalesef Hükümetin tarzı ha
reketi Yunanistan'ın feci olan siyasetini kabul ettiğini işrabeunektedlr. Bu şekil kabul edildi
ği takdirde arkadaşlar; niçin Garbi - Trakya'nın bir kısmı diğer kısımlarına tercih edilmiştir? 
Bunun esbabını anlamakta âciz ve mütehayybim. Ben öyle zannediyorum ki, milletin bü
tün amalini temsil eden Meclisi aliniz ve MecUsl âlinizin etrafında dalma yekvücudolarak 
yaayan Türk Milleti Lozan Muahedesinde bizden ayrı olarak bırakılan parçalar İçin muvafa
kat kararını vermemiştir. Her hangi bir hükümet ve her hangi bir hükümetin murahhasları 
siyasi bir cebir karsısında ızörap çekerek imza vazeder. Şüphesiz o imzalar styaseten mute
berdir. Fakat emin olalım ki, arkadaşlar: Türk'ün bütün ruhlarının İhtizazlarını tetkik bu
yurunuz: göreceksiniz ki, orada bırakılan kardeşlerine ebedi bir merbutryet ve ebedî bir ala
ka vardır. (Alkışlar) Gaibi - Trakya'daki Türklerin yerlerinde İpkası neticesinde ve ipkası mu
kabilinde İstanbul Rumları yerlerinde kalmıştır. Arkadaşlar) Tebaadan her hangi biri bizim 
bayrağımız altında hür olarak, dalma hür olarak yasamak hakkına mâliktir. Fakat arkadaş
lar! O tebaanın da diğer tebaa gibi hukuku tabiiyete tâbi olması ve o şerait dahilinde yaşa
ması zaruridir. Arkadaşlar! Hangi Rumdan ve hangi Rumlardan bahsediyoruz? Arkadaşlar! 
Artık Rum yoktur. Silâh atan caniler vardır. Bunlar tebaa değildir, benim hemşiremin na
musunu ezen canilerdir. Bunları nasıl affediyorsunuz? 

Ve nihayet arkadaşlar! Muhterem arkadaşım Necati Beyin derunl bir ızürapla bahsettiği 
tazminat meselesi vardır. Şekil ve mahiyetini şüphesiz maddede gürdünüz. Fakat şunu İti
raf etmek mecburiyetindeyim k i eğer Karaağaç alınmasaydı. eğer bu tamirat bedeli her hangi 
bir cebir ile feda edilseydi belki hissiyatımıza, belki müntahlplerimlzln hissiyatına bu kadar 
ağır gelmezdi. Fakat heyhat ki arkadaşları Mağdur olmuş, ölüme mahkûm olmuş binlerce 
kardeşin hakkı bir kısmı arazi İçin feda edilmiştir ve her hangi bir kısım arazi feda edilmesi 
labüt idiyse, lazım idiyse Garbi - Karaağaç ve Garbi - Trakya'mızı elde eder ve onunla müte
selli olabilirdik. Arkadaşlar! Yanan, yıkılan yerlerin mebusu sof atiyle size şu hakikati söyle
mek mecburiyetindeyim. Birçok kasabalar bugün baykuşlara me'va olan harabezar olmuş
tur. Kendi dalrel intihabfyemin altı kazasında ev kalmamıştır. Bir zamanlar aştyâne olan o 
yerlerde bugün küçük barakalar içinde ızuraplar, enlnler vardır. Bu ıznraplann ve enlnlerln 
kulaklanmızdaki hazin akisleri benim ruhumu Utrettikce arkadaşlar, maalesef ben bu Mu
ahedeye reyi kabul vermekte mazurum. (Bravo sesleri) (Alkışlar) 

SÜLEYMAN SIRRI B (İstanbul) — Efendiler! Bu elimize gelen Muahede hakkında bir 
taraftan Avrupa'nın neşriyatında bu Muahedenin bizim İçin bir muzafferiyet olarak telakki 
edilmesi, diğer taraftan da arkadaşlarımızın buna tamamiyle bizim aleyhimize yapılmış bir 
mesele demesi mucibi münakaşadır. Bendenlzce ne Avrupa'nın dediği gibi bizim muzaffeıi-
yetlmlze ve ne de muhterem arkadaşlarımızın dediği gibi bizim mahkûmiyetimize bir be
rattır. Belki Türk Milletinin dökmüş olduğu kanın bir büyük muvaffakiyetidir. Bu Mukavele
nin malûm olduğu üzere hiçbir vakitte vâhldüttaraf olarak münakaşası doğru değildir. 
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Her mukavele zületraftır. Binaenaleyh Muahedeyi ona göre göz önünden geçirmek lâzımge-
lir. işte bu noktai nazara göre Mukavelenin arkadaşlarımın söylediği, tenkid ettiği maddele
rini hulasa edeceğim. Aslen adı. muhiti Türk olan Meriç bile bizim elimizden alınmıştır ve 
o derecede birtakım zikzaklar yapılmıştır ki muhterem arkadaşlarımın dediği gibi hakika
ten bizim öz vatanımız olan Trakya ve öz kardeşlerimiz olan Trakya Türkleri bizden ayrıl
mıştır. GÜmülclne, Drama sancaklarının yüzde üçü (*) hattâ doksan üçü Türktür. Toprak
lar ve mülkler İse tekmil Türkfcrindir. Oraya gelen Rum dediğimiz haşarat ancak yüzde beş 
derecesindedir. Asıl topraklar asırlardan beri öz Türk'ün öz vatanıdır. Denilebilir ki kahhar 
ordu sırtlan sürüsü olan Yunanldan denize dökerken İstanbul'dan geçer ve daha ilerilere kadar 
gidebilirdi ve denilebilir ki biz Balkan Harbinden mağlûp çıktığımız halde Edirne dahafazla 
muhafaza edilmiş ve hudut da daha İyi bir muhafaza altına alınmış ve Meriç hududu da da
ha tabii bir şekilde tanzim edilmişti. Adalar hakkında kezalik denilebilir ki bizim öz vatanı
mızın sinesine tatnamiyle sığınmış olan bu Garp hududu da Anadolu'nun alelade lstltalele-
rlnden ibarettir. Bu da bigayribakkin Yunana bahşedilmiştir. Cenup hududuna gelince; bu
nu da hepimiz biliriz ki Antakya. İskenderun. Haleb havalisi öz Türk'tür ve onlar öyle Türk
lerdir ki Türkler Garbi Anadolu'ya gelmezden evvel onlar oradaydı. Kezalik Kilikya bizim 
Az babalanınız, öz kardeşlerimizle meskûndur. Boğazların şekli idaresi hakkında hakikaten 
tamamlyle tenkid yapmak kabildir. Düyunu umumlyenln taksiminde daha adli mikyaslar 
alabilirdik. Arazinin şimdiki hali. varidatı, müstakbel varidatı gibi ölçüler alabilirdik. Ahali
nin mübadelesi meselesinde muhterem arkadaşlarımızın dediği gibi dört, beş asır evvel Ana
dolu'daki gibi Türklerle meskun olan bu yerlerde bu Türkler nasıl oluyor da buraya getirili
yor? Çünkü İnsanlar bir yerden diğer bir yere nakledilemez. Onlar ağaç gibi yerlerine mer
buttur. Tabiidir ki orada ecdadının mezarları, ecdadının yurtlan, ecdadının ruhları ile ken
disinin yetiştirdiği bahçelerle mütehassistir. Bunlar buraya gelince betbaht olacaklardır. Lakin 
efendileri Unutmamalıdır ki mukaddemede arz ettiğim gibi yalnız bu Muahedeyi vahidütta-
raf olarak tetkik edersek dediğimiz mahzurlarını görürüz, fakat aynı zamanda İyi cihetleri
ne de bakmak lcabeder. Onun için bu Muahedeyi evvela bir küllolarak tetkik etmek lazım-
gellr. Evvelâ Cenup hududu için Muahede katiyen İngilizlerle hududu kesmemlştir. hepi
miz biliriz ki İngiliz siyaseti biraz durendiştir. Üç beş seneyi görmez asırları görür. Zannet
mem ki İngiltere durendiş olan bu siyaseti ile bizimle orada daimi münazaa çıkaracak bir 
hudud arzu etsin. Antakya ve İskenderun havalisine gelince; bunu da pekala biliriz ki Fran
sa'nın ince zekâsı, yüksek İrfanı Türkiye ile mücadele edecek bir nokta bırakmıyacaktır ve 
nitekim yapmış olduğu ittlamamenln zabıtlan da bunu müeyyittir. Fransa'nın tabu bize karşı 
dört seneden beri takibettig ibir ananel siyasiye vardır ki bu siyaseti terk etmek hiçbir vakit
te Fransa'nın aklından geçmez kanaatindeyim. Garp hudutları İçin "hakikaten tamamiyle 
kabul edebileceğimiz bir şekildedir" demek imkanı yoktur. Fakat her halde her şey in de bir 
zamanı vardır. Bir muahede ile terk edilen birtakım menfaatlerin diğer muahede ile elde edi
leceğini unutmamalıyız. Bu hiçbir zaman bizim o menfaatleri terk etmiş olduğumuzu ta-
zammun etmez. Boğazlar hakkında yapılan Muahede evet, sayam muaheze olabilir. Fakat 
askerlik noktasından diyebiliriz ki İngiltere İstediği kadar taky ldetsln nihayet Türk bundan 
korkmaz, Türk yılmaz, Türk yılmadıgını, korkmadığını elinden silahı alındığı halde bu son 
barbde gösterdiği İçin tekrar kendilerine şahit göstermeye lüzum yoktur. 

O l U f i '>î«fr *ÎB efarat" (XÖ) 
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Düyunu Umumiye meselesine gelince: Hepimizin kalbinde agırve dun bir fikir peydan 
eden bu müessese hakikaten kendi elimizle koynumuzda büyüttüğümüz yılanlarla doludur. 
Rum yılanları İle dolu olan bu müessese hakikaten düşünülecek bir halde idi. fakat bugün 
görüyoruz ki yapılan Muahede İle bunların bir çoğundan bir kere vareste kalıyoruz. Saniyen 
: Kanunların ve birçok muahedelerin bahşettiği müsaadat dolayısıyla biz bunu oradaki yı
lanlardan tathlr edeceğiz. Binaenaleyh düyunu umumiye baklanda bir taksim velev ki nok
san olsa dahi bizi ağır bir yükten kurtarmak İtibariyle sayam kabul ve sayam takdirdir, 

Ahalinin mübadelesi hususuna gelince ı Hakikaten Türk Dalma İleri kumandasına alış-
ögı hakle bu defa geri kumandası ona ağır geldiği gibi bize de gelir. Çünkü oradaki Türkler 
bize daima pişdar olmuşlardır. Avrupa'da yaptığımız büyük muharebatta ordumuzun ileri 
safım bunlar teşkil etmişlerdir. "Haydi ileri, ya gazi, ya şehit" denilen bu Türklere geri gel 
demek bize ağır okluğu gibi onlara da ağırdır. Fakat dlger taraftan düşününce, yuvalarına 
yılan girmiş kuşlar gibi çırpman bu Türkler gözlerini açmış buraya, bize bakıyorlar, aguşu-
muza atılmak istiyorlar. Hatta bütün mallarını, mülklerini bırakaraktan bize doğru gelmek 
istiyorlar. Çünkü yılanın zehirli dili onlan ısırmak, onları mahvetmek istiyor. Diğer taraftan 
burada koynumuzda büyüttüğümüz yılanların topraklan, evleri bos kaldı. Bunları İsletecek 
faal ve cevval vücutlar lazım. Vatanımıza hariçten bilmediğimiz unsurlar yerleşeceğine İşte 
kendi öz evladımız, öz kardeşimiz, Az akrabamız Türklerin gelmesi elbette daha muvafıktır. 
Bu da zannedersem Muahedenin en büyük, en güzel bir muvaffakiyetidir. 

Hepimizin bildiği kapitülasyon meselesindeki muvaffâkiyet İse denilebilir ki Muahede
nin merkezi sıkletini teşkil eder. Hiçbirimiz bu hususta cahil değiliz. Adli, malf ve iktisadi 
olan bu şeylerden başka vatanımızda alâlade ai«-air davalarından sarfınazar, katiller olur. 
Onları istediğimiz gibi adliyeye veremezdik. Diyebilirim ki evlat ve ahfadımız bu kapitülas-
yonlann lağvı sayesinde bize dalma rahmet okuyacaktır. Bunların lağvı onların saadet ve 
bahtiyarlainl temin edecektir. Hepimiz biliriz ki vaktiyle verilen kapitülâsyonlarla verilen bu 
İmttyazat Hükümet kapısından geçmez. Her nasılsa her hangi bir sefir soddel senlyet padl-
şahtye gider. İmtiyazım alır. ertesi gün devairde bu emir top gibi patlar. Ondan sonra şartna
me, mukavelename onların dediği gibi olur ve bu muvaffakiyet sayılırdı. Matbuat serbest ol
madığından bu hususta bir şey yazamazdı aksi halde kendisinin gideceği yer, ya Fizan veya
hut Yemen olurdu. Yapılan demiryollarının tullerini tenkid etmek kimsenin haddi değildi. 
Çünkü teminat akçesi olarak sefirin cebine girecek olan parayı, bu, azaltırdı. Onun İçin sefi
rin dediği ne İse o olur. Haritalarda onların verdiği rakamlar ne İse. onlar kabul edilirdi. Ken
di memleketimizde kendi hakkımız olan postalardan başka ayrıca ecnebi postaneler dahi 
müessesti. Kabotaj gibi her milletin kendi hakkı olan bir şeyden biz mahrumduk. İşte bu 
Muahede ile ne bunlar kalacak ve ne de bu müteşebbislerin böyle tepeden İnme şunu iste
riz, bunu isteriz sözleri kalacaktır. Ecnebi bayrağı İle gelen sermaye memleketimize glremi-
yecektlr. Türk Bayrağına sarınarak öyle gelecektir. Biz sermayelere düşmanlık gösterecek 
değiliz. Bilakis onların sermayeleri Türk Bayrağına sarıldıktan sonra bizden daha iyi mua
mele görecektir. Binaenaleyh; arz ettiğim gibi bu Muahedenamenin en ziyade kuvvetini, en 
ziyade merkezi sıkletini teşkil eden kapitülasyonların lağvı suretiyle ve dlger mcvaddın lehi
mizde bulunması dolayısıyla bu Muahedeyi akdedenlere arzı teşekkür ederiz, kendilerine 
takdir ve tebcil ederiz, gerek Şark'ta ve gerek Garp'ta. Şimalde. Cenup'ta imanlı gûgüsleriy-
le çarpışan kumandanları tebcil ve takdir ederiz. Ordunun şehitlerini daima takdir ederiz. 
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Ordunun şehitlerini daima takdis ederiz. Geçen Meclisin azim ve sebaüyle elde ettiğimiz bu 
Muahede dolayıstyle onlan da tebrik ederiz ve binaenaleyh Muahedenin kabulü taraftan ol
duğumu arz ederim. 

JWNİ B. (Bozok) — Muhterem efendileri Meselenin haiz olduğu ehemmiyet karşısında 
sıralan boş gördüğüm için teessürümün zapta geçmesiyle söze başlıyorum. Lozan Sulh Mu-
ahedenamesfyle buna müteferrl' olan mukavelat hakkındaki mütalaanmı arz etmezden ev
vel, Meclisi âlinizin enzan tetkik ve tahlilini pek yakın bir maziye götürmek istiyorum. Tat-
bikatiyle memlekete pek meşum neticeler veren (Mondros) Mütarekesinden pek az sonra bi
ze kabul ettirilmek İstenilen (Sevr) Muahedesinden bahsetmtyeceglm. Ben varbğımızı, mev
cudiyetimizi tahlil etmek istiyorum. Efendiler! Hamddsun milletin azmi merdaneglsl önünde 
silinen ve remadı nisyana gömülen, mahvolan bu mevad artık ortada yoktur. Fakat İhtiva 
ettiği mevadla yurdumuzun en feyyaz kısmını elimizden alan. İstanbul ve Marmara havza
sını Düveli GaUbenln yeddltagallubüne terk eden. mail, İktisadî, adli birçok kuyudatı İle bizi 
İmhaya kasdeden ve Muahede akdedlldigi zamanda, elimizde mekanizmasız birkaç tüfek
ten başka maddi hiçbir şeyimiz yoktu. Bunu Heyeti Muhteremenin nazarı İtibara almasını 
ve kaydetmesini İsterim. Garp bütün silahlyle, bütün lhtiraslyle bizim ölümümüzü temasa 
ederken ve ondan İstifade ümitleri beklediği bir zamanda ismini ne vakit zikredersek kalbi
mizde bir tufanı mübeccel uyandıran Reisi Muhteremimiz Mustafa Kemal Pasa Hazretleri 
ve onun etrafında toplanan bir zümrel nâciye milletin menabil âliyei kuvasım hüsnüisümal 
ederek bu esaret paçavrasını yırttıktan sonra haysiyeti ve şerefi mütekabil esası üzerine ak
dedilmiş bir Muahedename getiriyorlar. Muahedenin memleket ve milletimize muzır olan 
nlkaünı kaydeden arkadaşlarımızın teessüratına hepimiz İştirak ederiz. Fakat öyle acı haki
katler, emrivakiler vardır ki, hayatta arzu edilmese de, söylenmese de, istenmese de zaruret 
halinde kabul mecburiyeti vardır. Bugün Heyeti Aliyenlz böyle bir vakanın karşısında bu
lunuyor. 

Efendileri Şu noktayı da Muahedenamenin lehine kaydetmenizi rica ederim. Bundan dört 
sene evvel bu temiz milletin e Ende kan vardır diye bu necip millete elini uzatmakta tereddüt 
ettiklerini ilân eden Garb'ın korkak ve sahte medenileri bugün kemali şerefle elinizi sıkmak 
İçin müsabaka edercesine el uzatıyorlar, (alkışlar) Bu bir şereftir efendim; yalnız şunu da 
kaydetmek isterim ki: Hükümetiniz a lüyûz sene sefahetle İdare edilen bir Hükümetin sey-
yteslnl tasfiye İle bu zaruret karsısında kalmıştır. Bunu kaydedin. Binaenaleyh bizden arzu
muz hilafına nezedilen dili bir. dini bir. h l r s ve medeniyeti bir olan milletimizin parçalarına 
acımakla ve ağlamakla beraber Heyeti Muhteremenizden bir şey istirham edeceğim. Efendi
ler. ölmeyi bllmryen bir millete sulhu vermekte korkmayın. Zira sulh İçin geçen dev re i te
vakkuf, onun İçin yem bir merhale, yeni bir adım olacaktır, hukukunu alabilmek için yeni 
bir devrei tevekkuf olacaktır. Gözlerinizin önüne feci bir levha getireyim. Farz edin ki efendi
ler, on sene evvel sırtına cenk elbisesi giyen ve hala üzerinde bulunan ve ayağındaki yırtık 
çarığını çıkartmıyan, eli tüfeğinde, gözleri tutanı hün ve ateş içinde bir kahraman tasavvur 
edin; işte bu milletimizin timsalidir. Bu bütün mahrumiyetlerine, bütün ıztıraplanna rağ
men İleriye atılmaya hazırdır ve atılacaktır. 

Ve yalnız efendiler, size rica ederim. Bu kahraman, itaat, sabır ve sebatın timsali olan 
bu kahraman Türk'e, harbetüğl müddet kadar ve sarf ettiği kanlarını tophyacak kadar sulh 
bahşediniz, sulh) Binaenaleyh şu sözleri söylerken bizim için mûmkinülistihsal olan her şe
yi tamamen istihsal ettiğine kaani olduğum Heyeti Murahhasamıza bütün milletin arkam
da olduğunu zannederek beyanı teşekkür eder ve kürsüyü terk ederim. 
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ESAD Ef. (Menteşe) — Alı Antakya, Trakya. AUata yardım ede sana. 

REİS — Sendim, müsaade ediniz on dakika teneffüs etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

REİS — Celseyi acıyorum. Efendim; söz şuası Ahmed Süreyya Beyin. 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Pek muhterem arkadaşları Pek ali olan hürriyetin en 
kuvvetli en bülent mevkiini teşkil eden bu Kursa Muafladan soylenemiyecek sözlerin mille
rin mukadderatı müstakbele»! üzerinde pek derin ve pek müessir bir amil mahiyetinde ol
duğu kanaatiyle bütün his ve askıma muhakememi hakim kılarak millet ve vatan muvace
hesinde bu pek kutsi olan iki kelimenin tesiri füsunkân alanda ezilmemek, mahkumu his
siyat olmamak pek güç olacaktır. Fakat arz ettiğim gibi evvelki kanaatime binaen hissime 
mantık ve muhakememi halcim kılmayı bir vatan, bir millet borcu biliyorum. Arkadaşlar! 
Uzun asırlar Şark'a bilhassa pek asil ve necip olan Türk Milletine karsı kaahirane ve mahl-
rane darbelerden bir an bile feragat etmfyen Garphlar, son savleti hunharaneyi yap
mışlardır. 

Fakat bu savleti hunharanenin karşısında elim ve derin bir yokluk İçerisinde mert, asil 
Türk Milleti, ruhundan, azim ve necabeunden. ulviyeti hulkryeslnden aktığı kuvvel cazibe
siyle bütün beşeriyeti zaUmeye ben vanm dedi. Tekrar ediyorum, Garb'ın dalma duçarı ha
karet ve zillet olmaya lâyık gördüğü asil ve necip ırkımız tasla ve tırnakla, sonra sopa ve bı
çakla, nacak ve orakla ve en İyisi yalnız saçma atan fank tüfek ile mûtevekküane başladığı 
ve ddrt sene sürüklendiği hayat mücadelesinden sonra kazandığı âlemşümul ve pek büyük 
olan ve harikalar yaratan zaferden sonra bu dört senei cidalin değil. Meclisimizin İlk küşadı 
anında büyük Türk Münelal Gazi Mustafa Kemal Faşa Hazretlerinin beyan buyurdukları gi
bi yalnız dört yüz sene değil, alb yüz senelik bir devrel masaibin bütün seyylab gûnagûnu-
nun da hesabını vermek, onlan da tasfiye etmek mecburiyeti ellmesinl lkttham suretiyle bu
gün tetkik ve tasvibimize arz edilen kırmızı kaplı, fakat beyaz ve nafi hükümlü Muahedena-
meyi vücuda getirmiştir, itiraf edelim ki, bu Muahedenin l>azı rukaa ııazardan şayanı lnti-
kad mahdut ahkamı bulunabilir. Fakat bir kaidel külnyelezenye ve ebediye ohnak üzere dün
yada hiçbir şeyde kemali mutlak yoktur. Efendileri Bu kanunu felsefeyi dalma pisi enzan-
nızda bulundurarak Muahedenameyi ona güre telakki ediniz. Ona göre kabul veya redde kı-
yam ediniz. Efendim çok rica ederim, hisse maglubolmryalım, hisse kapılmryaum, muhake-
mevt, mantıki düşünelim. Efendiler! Bendeniz de arzu ederdim ki, Muahedenamemizm bu
gün bize tespit ettiği Milli Hududumuzun maverasında kalan ırk, din ve millet kardeşleri
miz milli çevremizde bulunsun. 

TUNALI HtUtt B (Zonguldak) — Maverasında değil. 

AHMET SÜREYYA B. (Devamla) — Mİffi çevremizin İçinde bulunsun, al şanlı bayrağımı
zın pembe gölgesi altında yaşasın. 

Efendileri Bendeniz de arzu ederdim kb kaahir düşman sürülerinin payı tahripleri al
tında çiğnenen topraklarımıza, onların dalına tahripkar ve hunhar olan elleriyle yıkılan, ya
kılan ve bir harabe haline giren cennetasa mamurHerünlze mukabil bugün onların kahır ve 
zulmü yüzünden bogazlana boğaz lana. tazyik edik edile azîm zararlara ve hasarlara ugn-
yan dindaşlarımızın teskini Alam ve ızdırabına medar olabilecek nakdi tazminat alsın. 



Arkadaşlar! Yine bendeniz de arzu ederim ki. namus ve istiklâli, şeref ve haysiyeti, tari
hi ve bütün varlığı İçin yokluk içinde varlık gösteren, bütün cihanı medeniyete karşı dişleri
ni ve yumruklarını sıkıp, ben yasamayı biliyorum diye bağıran ve hakkı hayalını İspat eden 
mübeccel Türk Milletinin bütün ihtiyaca! ve metalibatı, zaman zaman medeni ve adil ol
duklarım İddia eden Avrupa akvamı tarafından alelfevr teslim ve tasdik edilsin. Fakat efen
diler; bu arzu ettiğim şeyler ancak hisse mahkûm olduğum vakit beklenilen İslerdir. Arka
daşlar! Rica ederim. Dört sene evvelki vaziyeti umumiyemlzle onların bulunduğu vaziyeti 
bir kere derhatır edelim. Biz ne mertebede İdik? Onlar ne halde İdiler? Onlar ne yapmak İsti
yorlardı ve biz nerelere sürükleniyorduk? Efendileri Yine rica ederim. Münkariz ve âfll Os
manlı İmparatorluğunun ânı teessüsünden müdafiligtnl ettiğim bu Sulhnamenin imzası ta
rihine kadar Devletimiz tarihi beşeriyette tam müstakil, tam hakim ve Hukuku Düvel İlmi
nin gösterdiği ve tespit ettiği esasat dairesinde Devlet halinde tecelli ve teşekkül edebilmiş 
miydi? Mazharı tasvibiniz olacağında hiç şüphe etmediğim şu Muabedenamenln kabulün
den sonra dünya haritasına tam müstakil, tam hür, dahlien ve haricen İstiklâle malik bir 
Türk Hükümeti, bir Türk taazzuvu siyasisi doğmuş oluyor. Müstakil bir Devlet doğurmaya 
mahmul olan bir muahedenameyi sıktı cenine mâruz bırakmak zannederim ki. milliyet na
mına bir cinayet olur. 

NİYAZI B. (Mersin) — Noksanlarını söylüyoruz efendim. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Efendileri Bu Suİhname Tarihi Umumiye tam müs-
takil, tam hakim ve tam Devlet mânasını cami yeni bir taazzuvu siyasi ve içtimai doğurmakla 
da kalmıyor. Bugün dünyada mevcud olan devletlerin kısmı ftzamına nazaran musaffa ve 
tam mütecanis bir Devlet doğuyor. (Muahede doğurmuyor sadalan) Efendileri Bu mevlûdu, 
muahede vücuda getirmiyor deniliyor. Evet. muahedeyi teyideden mübeccel, âlihaslat feda
kar; mütahammil Türk ırkının, Türk Milletinin mücahedaü maddlyeskllr. Fakat onun bun
ca metallbatmı tespit ve teslim eden bu muahedenamedir. Bu muahedename bu şekilde te
spit edilmeseydi kılıç ve süngü ile elde edilen zaferin netleei maddiyesi gayrimûspet. belki, 
nakşberab olabilirdi. (Yine kılıç İle olurdu, sedası) Efendiler! Şunu da hatırlatmak isterim 
ki, bu Muahedename arz ettiğim gibi bir Devlet tevlld ederken bu Devlet içinde Devlet halin
de yasıyan kara unvanlı, kara taçlı bir patrikhaneyi de mahir ve ilga etmiştir. Bu, Devlet İçin 
en büyük bir zaferi siyasî ve en büyük bir galibiyeti içtimaiyedir. 

Efendiler! Bu Meclisi âlide dalma akü ve hikmetle, büyük bir hasleti durendişi ile hük
mü veren rüfekayı kiram elbette tasdik ve itiraf buyururlar ki. Türk'ü, uzun seneler kuyudu 
zalime halinde baglryan iktisadi adil ve mail zincirler bu Muahedename İle kırılmış oluyor. 
Türk'ü, fakru sefalete, atalete ve akameti mesaiye sevk eden birçok kuyut yine bu suretle 
tamamen erimiş oluyor. Şimdi âlemi beşeriyetin muvacehel İmanında mesut ve tam mâna-
slyle müstakil bir Türkiye İmparatorluğu oluyor. (İmparatorluk yok, sesleri) Devleti yasıyor. 
Benden evvel bu Muahedenin aleyhinde İradı maka! ve kelâm eden arkadaşlarım bellibasu 
birkaç noktaya dokundular. Garp ve Cenup hudutlarının haricinde kalan kardeşlerimiz ne 
İçin aramızda bulunmadılar? Arkadaşlar! Şunu İhtan lüzumlu ve mülki addederim ki; bu
günkü isUtaatı umumlyemlz bundan daha müfit bir mukavelename tanzimine İmkan bı
rakmamıştır. Şunu da arz edeyim ki. bizden bfr hudut farkı ile, harita üzerinde çizilen bir 
hattıfâsıl ile ayrılmış zannedilen bu kardeşlerimiz bize tamamen bağlı ve merbutturlar. 
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Biz de onlara tamamen merbut bulunuyoruz. Musul mukadderatının tayin edilmemiş ol-
ması da bir semini ıntikad addedildi. Musul mukadderatının tâyin edilmryeceginitazaınmun 
eden Muabedename İçinde tek bir kelime yoktur. Belki bu Muabedenamenin tasdikinden 
aonra Musul mukadderatını tâyin için Devletimiz müzakerata lptidar edecek ve bu Muahe
dede muvaflak olduğu gibi şüphesiz onda da bir zaferi siyasi temin edecektir. (İnşallah aadalan) 

Ahkam ve muamelatı adliye kısmına ald olan tenkldata gelince: Bu tenkidatbu Muahe-
denamenln tanziminden evvel olsaydı muslptL Fakat bugün o teniddat gayrlmuhfkUr. Türk'ü 
kendi mahkemelerinde serbest icrayı hükümden meneden ve kapitülasyon namını alan zinciri 
esaret bugün tamamen erimiş bulunur ve aleyhle idarei kelam eden arkadaşlarımın da İti* 
raf ettikleri veçhile Devlet mefhumu içerisinde en yüksek nokta, mahaklmlnin haiz okluğu 
IstUdall mflbeccendir. 

Biz bu Muabedenameyle o kapitülftsyonlan da lağvettik. Bir şerefi csvldaniye mflznar 
olarak bu hakkı hâkimiyeti haklktyeyl IkUsabetmiş bulunuyoruz. (Ecnebi müşavirlerine ne 
diyenin aadalan) 

Ecnebi müşavirlere gelince efendiler: ecnebi müşavirleri, aleyhinde soyUyen arkadaşla
rımızın söyledikleri gibi harici devletlerin bizim basımıza musallat kıldıkları, tenlddci veya 
murakabeci adamlar değil, belki Devletimizin kendi Devletimizin kendi arzusu İle kendi ih
tiyacı İçin istedikleri zaman nasp ve azletmeye muktedir olmak üzere celbedecegl birer eclri 
hasar ve bunun aksine elimizde bulunan Muahedede katiyen bir tek hüküm mevcut değildir. 

FAİK B. (Tekirdağ) — Öyle İse neden Muahedeye girdi beyefendi? 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Muahedeye girmesinin illet ve hikmeti belki Türk'ün 
kendi memleketinde hak ve adline büyük bir hürriyet ve serbesti ile tatbika taraftar olduğu
nu onlara, o nankörlere göstermekten İbarettir. (Alkışlar) 

TUNALt HlUlt E (Zonguldak) — Ecdadımın kapitülâsyon kapısını açtığı gibi değil mi? 
(Handeler) 

AHMED SÜREYYA R (Devamla) — Arkadaşlar! Müsavatı katiye ve haküuye mevcut de
ğildir. Bu İddiayı İspat İçin diyorlar M. gidenlerle getenler müsavi değildir. Çok şükür giden
ler cani, gelenler mazlum ve masum İmiş. Evet öyledir. Gidecekler cani, gelecekler masum 
oldukları için gidecekleri bu memlekette oturtmaya razı olmadık ve gelecekler mazlum ve 
masum oklukları İçin, onlan İlelebet burada mazlum ve masum yaşatmamak İçin sayam 
takdir ve tebcil olan bir madde dercetttrmek veya bu maddeye bir fıkra ve bir hüküm vaz'et
mek bir muvaffakiyeti siyasiye ve bir Ökri mübecccldlr. (Maşallah sadalan) Efendiler! Size 
sizin müvekkillerinizin verdiği hükmü fiiliyi hatırlatacağım. Avrupa hududundaki eşikler
den bu Meclisi MÜH eşiklerine kadar bu kırmızı kaplı Muahedeyi getiren Büyük Millet Mecli
si Heyeti Murahhasası Reisi tsmet Paşa Hazretlerine bütün milletin, bütün müvekkillerinin 
cüşu huruş içinde yaptığı lhtiramkar tezahüratı göz önüne getirseniz siz de bu Muahedenin 
milletin mazhan takdiri olduğunu itiraf edersiniz. 

RASfH Ef. (Antalya) — a zaferin nlşaneskUr, Muahede değildir. 
AHMET SÜREYYA B. (Devamla) — Efendileri Şu Muahedeyle kafetogimlz mesafe için 

elinize bir mikyas vereyim mi? Bugün kemali hürriyetle hâkimiyet hakkım istimal eden 
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bu Meclisi Muhteremin. Reisi CeMinİn İşgal ettiği odada mütarekeden sonra bir İngiliz ge
nerali oturuyordu. Bugün oturmuyor ve İlelebet oturmıyacak ve oturmak imkânı kaTedll-
miştir. Binaenaleyh size teklif ediyorum. Meclisi Celllin bugünkü vazifesi bu Muahedena-
meyi tasdik ederek onu temin için kanını döken, hayatını feda eden, bütün meşak ve meza-
hlme, bir lûtufu âlüal gibi agusunu açan millete, müvekkillerimize, henüz kam kurumıyan 
yaralarını, sızısı bltmlyen cerihalarını tedavi edebilmek imkânını bahşediniz. Vekili olduğu
muz millete, onların pek çok müstahak olduğu bu hakkı vereceğinizden emin olarak sözle
rime hatime veriyorum. 

ABDURRAHMAN ŞEREF B (İstanbul) - (Alkışlar arasında kürsü hitabete gelerek} İki 
dakika müsaadenizi rica ederim. Tenkld etmiyecegim. Bir musahabe yapacağım efendim. 
Küçük bir mukayesel tarf biyeden sonra bir noktaya İşaret edeceğim. Devletimizin elli yıllık 
devre! ahlresinde her akşam yarın daha İyi olur Ümidiyle yattım, fakat feryadı daha nahoş 
buldum. Bendenizden evvel gelenler de, aynı tecrübeyi yapmışlardır, bundan şüphem yok
tur ve bu haller musnran ve müstemirren tekerrür edip duruyordu. Bir gün daha ferahlısına 
rasgelmedik ve hasbelbeşeriye sükûtu hayale düşmemek de mümkün olmadı. Elli yıllık dev
reyi, ferdîyi, ferdayı nahs işgal etti. Elli sene evvel coğrafya dersine başladığım zaman, hu
dudu memleketi tarif ederken, bir ucu Bosna semaüerinde, (Blbke) sancağında, bir ucu da 
Basra Körfezinde idi. İçinizde biraz yasaca olanlardan bu suretle okuyanlar ve belki okutan
lar davardır. Elli sene yüreklerimizi elim kıldı. Yarabl.. Bu ferdayı nahsın bir istisnası olama
yacak mı? Bir (basta adam) deyip duruyorlar, mirasını taksim ediyorlar, her devlet hissesini 
defterine kaydediyor. Mukaseme plânları yapıyorlar, ölecek; ölmezse öldürelim gibi şeyleri 
de aralarında konuşuyorlardı ki. (Sevr) Muahedenamesi o öldürme vesikası İdi. Yarabl.. Bu
nun bir İstisnası olmıyacak mi? Zemininde (Layüs'el ammâyefal) den mûnacaat ve taarru-
zatta bulunuyordum, çok bulundum. O tabibi hâzlki Cenabı Hak. yarauverdl. (Mustafa Ke
mal Faşa sesleri} İsmini söylemryeyim, hepinizin malûmudur. Gerek Muştala Kemal Faşa Ga
zimiz, gerek arkadaşları, şu milleti kurtarmak için koşanlar İki cihanda aziz olsunlar. (Alkışlar) 

Vatan hissiyatiyle müteessir oldum; şimdi teessürüm geçer. Vakıa ara sıra ümit ışıkları 
belirdi, lâkin çok geçmeden söndü. Meselâ. (1293) te bir meşrutiyet İlan ettik. Ne bileyim. 
rüya gibi geldi, geçti. Tadını tadamadık. Bir İdarel örfiye Kararnamesi ilan edildi, bir daha 
ref olunmadı. Otuz, bu kadar sene memleket tdarei örfiye altında yaşadı. (1324) senet mali
yesinde meşrutiyet İade kılındı. Fakat ne bileyim, yasasın nldalan ve alkış sadalan arasında 
o da havaya karıştı. (Handeler) Nihayet düşe kalka bizi (Sevr) MuahedenaraeBine getirdi. Zan
netmeyiniz Meşrutiyet aleyhinde bulunuyorum, o bir elmas taşıdır. Pırıltısı herkesi cezbe-
der. Fakat kıymeti hakiklyesini kuyumcular blllrtnis. (Handeler) 

Sevr Muahedesi geldi geçti. O Muahededen bahsetmeyeceğim. Pek acıklıdır, İstanbul'
un yanında bir Silivri vardır. Oradan yoğurt gelir. Yoğurttan gümrük aldık. Sordum; neden 
gümrük alıyorsunuz dedim?.. Orası memalikl ecneblyeden oldu. Yunan toprağıdır ayol dedi
ler, sizler burada uğraştınız, Allah razı olsun. Fakat biz de İstanbul'da ne sıkıntılar çektik, 
onu da biz biliriz. (Handeler) 

Şimdi efendiler! Elimize bir Sulh Muahedenamesi geldi. Arkadaşlar Kırmızı Kitap dedi
ler. Vakıa kabı kırmızı, fakat içi beyaz elhamdülillah. 

Bâzı refiklerimiz itirazda bulundular, bazı renklerimiz de temennilerde bulundu. Şair 
(Şanel zülfl sühandir itiraz) demiş... İtiraz, daha ziyade vuzuh İle ve daha etraflıca bir mese
lenin teyakkun ve muhakemesine yarar. Ona gücenmeyiz; Temenniye gelince: Temenni her 
ferdin hakkıdır, her fert temenni eder. Bahusus böyle meşruiyetle de müeyyet olursa, buna 
hepimiz İştirak ederiz. Lâkin efendiler! Temenni ile İstihsal arasında çok mesafe vardır.. 
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"[temenni güzel şey ama. İstihsal o başka turla bir marifettir. (Bravo, sesleri) Ey I Temenni et-
miyelim mi? Nasıl temenni etmfyellm efendim? Şimdiye kadar gözümüz tatlı görmemiş, önü
müze bir tabak tatlı getirdiler, bir lokması ağzımızda, bir lokması elimizde, bir lokması da 
tabakta gözümüzle nisan koyuyoruz. Ne yapalım aç gözlü olduk. (Handeler, alkışlar) Şimdi 
o asıl arz edeceğim noktaya geliyorum. Rahatsız etmlyeylm efendim, belki sıkıldınız. (Es
tağfurullah sesleri) 1200 İle 1300 tarihleri arasında geçen asırda, vakıa hesabebnedlm ama 
Devletimiz 60 senesini gavatli dahiliye ve muharebatı hariciye ile geçirdi. Bu yüz sene zar
fında bunların neticesi olarak da yedi mukalemel sulbiye meclisinde bulundu. Bunun altı
sında mağlup ve birisinde galip vaziyetinde idi. Heyeti Murahhaslarımız gidip hasımlarına 
karsı dâvalarını ağız tadtyle anlatamadılar, dertlerini dinletemediler, ödleklik, bir becerik
sizlik. ne bileyim, bir aciz görülüyordu. Makaleme! Sulhiye zabıtnameleri mütalaa olunun
ca anlaşılır. Esbabına gelince, evvelâ mağlup vaziyetinde İdik. Saniyen giden murahhasları
mız belki Hükümetimizin o «• manin idaresinden müşteki ve ona muterlz olan kimselerdi. 
İğlerinde erbabı vukuf da eksik değildi. Gidip davalarım can ve yürekten müdafaa edeml-
yorlardı, yarım ağızla müdafaa ediyorlardı. Ağızlarından dökülüyor gibi söylerlerdi. Yanm 
ağızla, hanlya ağzının yansını kapryarak, yanstyle sOz söylerler gibi... Bunlarda ruhlu dava 
göremezsiniz, karşısındaki hasım kuvvetli. Gücenmeyiniz efendileri Bizimkiler «kıldıkça laa-
gucl'de tarif olunduğu veçhile bir suğra ve kübrft tertip ve teşkiline kalkışırlar, mantıkla ha
smı Uzama çalışırlar, kuvvede Uzam edemeyince safsata İle Uzam ederiz sanırlardı. Fakat 
karşımızdaki tsagucl okumamış, cahil adamlar sugraya, kübraya kulak asmıyor, menfaati 
maddtyeye bakıyor. Senin söylediğine bakmıyor. Senden İstediğini koparıyor. Çünkü cahil 
adam İle konuşulmaz. 

Bu yedi Meclisin ikisi Büyük Kongreydi. Biri Paris Kongresi. Paris Kongresinde galip va
ziyette idik. Müttefiklerimizle beraber bulunduk, hakkımızda cemileler İzhar olundu. Dev
letin ümidettigi mertebede hakkımız da verildi. Lakin ne biz onlardan istifade edebildik, ne 
de bizi İstifade ettirdiler. Yani blrbucuk sene geçmeden müdahale olmryacak dedikleri halde 
müdahaleye başladılar. Vakit vermediler U, İstifade edelim. Biz de istifade etmenin yolunu 
bilemedik. Berlin Kongresinde ise ağzımızı tokatladılar, kapadılar, susturdular, söz söylemeye 
hakkın yoktur dediler. Dürüst retlere maruz kaldık. 

tabu Lozan Muahede! Sulhiyesl hakkında bendeniz söz sdylemiyeceğlm. Önümüzdedir. 
Hepiniz biliyorsunuz yalnız ona tefemi eden bir noktayı işaret edeceğim. Eski zabıtnamele
ri karıştırdım. Lozan Konferansı müzakeratmı da matbuatta okuyordum. Heyeti Murahha-
sanuzın Lozan'da katiyeti beyanı yok mu efendim! İste o kat] beyanat ruhumu değiştiren nokta 
burasıdır. O beyanat ruhumda bir inkılap husule getirdi. (Çok doğru sesleri) 

Şimdi ben diyorum ki; eğer biz İstediğimizi bilirsek ve ne yapacağımızı bilirsek ve İste
diğimizi bilerek söylersek ve yaptığımız şeylere de biraz arkamıza dönüp dikkatle bakarsak 
emin olunuz efendiler! Değil böyle gavalli hariciyemizi halletmek, mesaili dâhiliyemizi de 
halletmek asan olacaktır. Bir defa daha tekrar edeyim, hatırda kalsın ne yapacağımızı bile
lim ve ne İstediğimizi bilelim. Yapügımız şeylerin hepsi iyi oldu mu diye bir de arkamıza dö
nüp bakarak muhakeme edelim. Tariki hak ve savapta yürüyelim. Allah muinlmlzdlr. her 
şeye muvaffak olacağız. (İnşallah sesleri) 

SÂMİH RİFAT a [Biga) — Size daha parlak tarihler kaydettireceğiz Şeref Beyefendi. 

110 



ABDÜRRAHM AN ŞEREF B. (Devamla)—-ferini Millimizin şerefli sayfalarında zengin sa
n d a n yadigar bırakan fedakârları İste demin tebcil ile yâd ettim. Tarihin o zengin satırları 
inşallah teyid olunacaktır, teksir olunacaktır. Millet onları hırzlcan gibi göğsü tahtasında sak-
kyacaktır ve şeytan o altın yazılara karakalem kanşbramıvacaktır. (Şiddetli alkışlar, yasa. 
sesleri) 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ Dr. TEVFİK RÜŞDÜ R (Menteşe) — Ar
kadaşları Mevzuubahls musalahnamenin leh ve aleyhinde söylenenleri dinlediniz. Bende
niz de dikkatle takibe tüm. Memleketimizin en büyük müverrihi ve kendisi bizzat canlı tarih 
olan bir zatt şerifin lisanından da Muahede hakkında takdlratı duyduğuna bittabi lebinde 
bulunan arkadaşlarımın sözlerinden bahsetmiyeceğlm. Diğer tenkldeden refiklerimin İhtİ-
sasaü kabiliyetlerine tercüman beyanatlarına hürmet ederim, onları takdir ederim. Ancak 
Muahedenamenin gayrlkamll olduğu İddia olunabüse dahi heyeti umumtyesl itibariyle, di
ğer malumunuz olan mazbatamızda arz ve teşrih edilen mülâhazatı umumiye ile arzunuzu 
tatmin eder bir mahiyette okluğunu gören encümeniniz gayet maddi müspet ve aziz Türki
ye'nin menfaatini ölçüp İttihaz ederek Heyeti Celilenlzden bunun kabulünü rica etmiştir ve 
filhakika yapılan tenkfdata karşı mücmelen arz edeceğim cevapları lütfen dinlemek arzu eder
seniz haklı olduğumuz görülür. Cenup cephesi hakkında Garp devletleri içinde ilk defa ken
disiyle İtilaf akdettiğimiz Fransa Devleti ile 20 Teşrinievvel 1921 tarihinde Ankara'da akde
dilen İtilâfname cümlenizin malûmunuzdur ki, ciheti hukukiyesl İtibariyle Meclisi âlinizin 
malumat ve tasvibine mukterendir. İşbu Muahedede, (Böyle bir şeyden haberimiz yoktur ses
leri) mazkûr itilafnamenin (Hayır, Öyle bir şey yok sesleri) Elyevm meriyette olduğuna dair 
yeni vesika vardır. Ve o vesikanın tarzı tahririne baktığımız vakit görüyoruz ki, bütün tner-
butatiyle mevkii meriyettedir. Yani yapılmış olan şeyler, yapılmış bitmiş olan şeyler değil, 
o İtilafnamenin ve merbutabnın metninde dereedllmiş olan mevad mevkii meriyettedir ve 
tatbik edilecektir. Onun tatbikine İtina Büyük Millet Meclisi Hükümetinin en mühim vazife
lerinden biridir. 

TUNALI HİLMİ R (Zonguldak) — Şimdi neye tatbik etmiyorlar? 
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİR! TEVFİK RÜŞDÜ & (Devamla) — Trakya 

meselesi hakkında Mteakı Millî mevaddı mahsusasım hatın alinize getirmekle iktifa etmek
le beraber şu kısa cümleyi tekrar söylemeyi lüzumlu addederim. Türkiye Balkanlarda bir 
amili sulh ve müsalemet olmak gaye! styastyeslni hakim eylediği cihetle bu yolda gay rlaske-
ri bir mıntakanm teşkil edilmesi memnuniyetle telakki olunacağı gibi işbu mıntakanın müs-
takbelen bir zamanı sulh ve huzur olması temenni olunur. Filhakika Harbi Umuminin bü
tün fecayllnden her halde uzun seneler için unutulması mümkün olmıyan dersleri alması 
lazımgelenler beşeriyette medeniyet İçin zamanı sükûn ve huzur olmak üzere bu gibi vesai
tin samimi olarak düşünülmüş olmasını hüsnütelakki etmeliyiz kanaatindeyiz. 

Necati Bey kardeşimizin kuponlara ve düyunun taksimine taallûk eden tenkldahna nakil 
kelam ediyorum. Kuponlar dahilerle Devlet arasında halle bırakılmış bir meseledir. Altın ve 
sterlin üzerinden tediyat sureti sariha ve kaüyede reddedilmiştir. Artık muvzuubahls değil
dir. Taksimdeki esasata gelince o malûmualffiiz olduğuna göre muhtelif muahedenameler-
de ve konferanslarda kabul edilen varidat esası üzerine mûessesdlr. Muahedenamede kabul 
edilmiş olan usulü taksim Türkiye'nin nef ine muvafık gelenidir. Filhakika eski Osmanlı İmpa
ratorluğundan ayrılmış olan büyük parçaların âti için pek büyük kabiliyeti inkişafiyelerinin 
Ölçülmesi İleri sürüldü. 
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Bu muhassalayı bölebilecek bir adedi maddiyi bir ölçüyü maatteessüf şimdiye kadar 
ifkde etmek kimseye rtaslbolmamışar. Musul meselesi baklanda Muahedenamede görüldü
ğü üzere dokuz ay zarfmda zaten İki devlet arasında, Britanya Devleti İle Türkiye Devleti ara
sında halledilmesi lazım olan bu mesele, İki devlet arasında, sulhan halledilmesi esası ka
rarlaştırılmıştır. Zabıtnamemizde o bahsin amali millryey! tatmin eder bir surette İntacedil-
mesl sarahatle İşaret edilmiştir. S8 İnci madde hakkında vaki olan itiraza gelince o da mü te-
kabllenreküzlsyDnmütalebatmdan vazgeçilmiş olması netlcesidlr.71 inci maddeye gelince 
1914 ten mukaddem hukuku şahsiyenlntaııınınışolmasıesasıdırve bundan dolayı onu ya
panlara teşekkür etmeyi vazife bilirim. Çünkü bu sayede Berlin Muahedenamesinde mev-
zuubahs olup da bugünlere kadar tatbik edilmemiş olan taksimi düyuna mütedair hukuku-
muzu talep ve istihsale devam edebileceğimiz gibi Romanya'da öteden beri bizden evvel Os
manlı İmparatorluğu ve sonra bizim Hükümetimiz tarafından iddia ettiğimiz Dobnca ahalll 
tslâmlyeslntn zarar ve ziyanım bihakkln talep için hak bulacağız Ticaret Mukavelenamesi
ne gelince bu, beş sene İçin yapılmıştır. Devletlerin müstakil olması meselesi manzumel me
deniyette kimse ile mukavelat akdetmemesi değildir. Bilakis munasebatı düveUyenin mu-
kavelât ile teyit ve tanzim edilmesi lazımdır ve her hangi böyle bir mukavelename bütunbir 
alemi ticareti ve herkesi yakında n alakadar eden bir mesele olduğu Içjn aydan aya değişebi
lecek, buhranlar tevUdedecek mahiyette yapılamaz. Bllhassayenlden tekrar akdedilmesi ica-
bedince devletler onun müddeti nihayete girmeden evvel müzakerata girişirler ve müzake-
rat tein de bir zaman kaybolur. Sonra esas olacak tetebbuat İçin o devletin kazanması lazım 
olan zamanı da hesabetmek lazımdır. Elimizde Osmanlı İmparatorluğundan müdevver bir 
tarife vardır. Fakat o tarifeyi bütün cihana kabul ettirmek ve kendi Gümrük vergilerimizde 
istediğiniz usum vaz'etmekte ve memleketimizin nefinl istilzam edecek şekil kabul etmek
te hür ve müstakil olduğumuzu dünyaya tasdik ettirmek şerefi Türkiye Büyük Millet Mecli
sine naslbolmuştur. İşte bu esas tasdik ve kabul edildikten sonra mevcut tarifeye göre müte
kabil esasata riayet ederek akdedilmiştir. Belki o tarife memleketin Ihtiyacatma tekabül et-
miyebllir ve etmlyecegi zannındsyım. Fakat memleketin Ihtiyacatma tekabül edecek tarife 
uzun tetklkat mühim istatistikler sayesinde tanzim olunur. Bunun İçin de zaman lâzımdır. 
Hulasa iki öç senelik zamana bütün bu şeyler için ihtiyacımız var. Zaten bu Mukavelename
de yakından alairaHar olduğumuz Yunanistan'la, Romanya, Slovakya ile müddeti mukavele 
üç sene olarak tafcyldedilmiştir. Binaenaleyh Ticaret Mukavelenamesinin müddeti Muahe
denin tasvip ve tasdikini tavik edecek mahiyette bir şey değildir. Leh ve aleyhinde görüşüle
bilir, konuşulabilir. Belki mâruzaum itibariyle üç sene veya beş sene yapmak da kabul olu-
nabÜİr. Ondan sonra boğazlara alt mevad mevzuubahsolunmuştur. Encümeniniz tetkik et
tiği vakit Misakı Millimizin ona mütaalllk ahkamtyle mütebayin görmemiştir. Vâsıf Bey bi
raderimizin muhtelit mahkemelere ait tenkklatına sözü intikal etUrirsem muhtelit mahke
melerin devletin hâkimiyet ve istiklâlini tahdid eden bir olmadığını arz etmekle cevap ver
miş olurum. Pek çok müstakil devletler arasında her vakit mevzuubahsotrmış, yapılmış bir 
şeydir ve harbin fenalıklarım iki tarafın rızadâde olduğu bir şekli tesviye olarak kabul edil
miş bir şeydir. Hulasa bu kırmızı kaplı müsalahanameyi cümleniz birer birer mütalaa etmiş 
bulunuyorsunuz. Vaki olan tenkidaü da nazan dikkate aldınız. Lütfen maruzatımı da karar 
verirken nazarı dikkatten dur tutmamak şarüyle bunun hakkında karar verilmesini rica ede
rim ve sözümü bitirirken de âmâli mtlllyeyl tatmin eder bir şekilde olan bu Muahedenameyi 
Türkiye'nin, aziz Türkiye'nin, Şark'ın yegâne unsuru intizamı olan Türk'ün menfaati bunu 
reddetmemekte olduğunu tekrar ederim. 

REİS — Efendim. Yarın saat birbuçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 
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Lozan'da münaklt Sulh Muahede. Mukavele ve Senedatuı tasdikine dair kanun 
layihası (U4) ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim! Ruznameye geçiyoruz. Söz İsmet Paşa Hazretlerlnlnâlr. Buyurun Pa
şa Hazretleri. 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Ps. (Malatya) — Muhterem arkadaşlar! 1914 senesinde infi
lak eden Harbi Umumiyi Türkiye için tasfiye eden Muahedename ve senedatı düvelfyeyl Hu
zuru âlinize takdim ettim. Derhabr buyurursunuz 1914'te Harbi Umumi İnfilâk ettiği za
man bütün milletler mechullyet karşısında, endlşei hayat İle ve endişeyi ferda İle düşünü
yorlardı. Hiç şüphesiz Osmanlı İmparatorluğunun dddt mehallk karsısında bulunduğunu 
sahibi İdrak ve insaf olan hiçbir kimse reddedemezdi, bu kadar mahmul ve meşbu bir endi
şe İçinde Osmanlı İmparatorluğunun intihabedeceği vaziyet ve en muvafık olan fikir ve ted
bir ne İdi? Bu daima şayanı tetebbu ve şayanı münakaşa bir zemindir. Ben bugün bu zemine 
girmeyi arzu etmiyorum, bir faidei ameliyesi yoktur. Hepimiz derhahr ederiz k i ; 1330 daki 
Osmanlı İmparatorluğu zlmandannı bu büyük vaziyetin tedbirini haıbde bir tarafa iştirak 
ve iltihakta bulmuşlardır. Esası münakaşa etmemek hakkındaki kararımı muhafaza ediyo
rum. Bununla beraber Harbi Umuminin birçok safahat! tetkik olunmalıdır. Atiye mucibi in
tibah olmak için lâzımdır. Evvelâ Harbi Umumiye tarzı duhulü hiçbir zaman şayanı tenkld 
olmaktan kurtulamaz. Her millet Harbi Umumiye hayat ve memat mücadelesi olduğunu sa-
mlmen ve cidden bilerek karar vermiştir. Hayat ve memat mücadelesine karar vermek bir 
kimsenin, bir heyetin hakkı değildir. Bu: milletin bizzat verebileceği bir karardır. Bu kadar 
büyük hadlsat milletin karşısında emrivaki olarak bulundurulamazdı. Arkadaşlar, Harbi Umu
minin cereyanı da baştanbaşa medarı İbrettir. Kemali esaf ve elemle derhatır etmeliyiz ki 
günagün sullstlmalat baştanbaşa memlekette bir sistem, bir meslek haline gelmiştir. Hepi
miz biliriz ki kendi hudutlarımızı ve kendi vatanımızı müdafaa etmeye\zaten kifayet etmi-
yen evlâdı vatan: vatan haricinde heder edilmişti, 

Arkadaşları Bu toprağın evlâtların m kanı ecnebilerin yeddi tasarrufunda İdi. Ecnebiler 
bu memleketin en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün siyasetine en kuvvetli bir salâhi
yetle nüfuz ve hulul etmişlerdi Sahibi İzan ve insaf hiçbir kimse Osmanlı İmparatorluğu
nun artık bir mevcudiyeti hakime ve müstakille halinde bulunmadığına zerre kadar şüphe 
etmiyorlardı, ldarel memlekette milletin kendi İradesi ve İhtiyarı tamamen lnsllâbetmiş idi. 
Halbuki arkadaşlar bu vaziyette fert İçin olduğu gibi millet için, memleket İçin de kendi İra
de ve ihtiyarı en büyük kuvveti ve en kuvvetli medan istinadıdır. Eğer İrade ve ihtiyarına 
sahlbolsa İdiler o zamanki zlmandaran Harbi Umuminin safahatı esnasında tezahür eden 
fırsatlardan belki İstifade ederlerdi ve memleketimiz için birçok felâketlere mâni olmak şöy
le dursun belki müttefikleri için de daha müsait şeriat! sulhlye elde etmesine medar olurlar
dı. Dalma elemle ve teessürle düşüneceğimiz bu sahafat hiçbir zaman gözümüzün önün
den ayrılmamalıdır. Büyük bir hadise! tarihiyeyi tasfiye ediyoruz. 

Muhterem efendiler! Mütarekeden sonra geçen safahat için âliminizi, ıstırabınızı tahrik 
etmek İstemem. Çok mevanl ve müşkülâta maruz kalmışızdır. Bundan bahsedişim, bilhas
sa siyasi bir noktayı kendi telekklyatı milllyemiz noktayı nazarından nazarlarınızda tebarüz 
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ettirmektir. Eski sistemi bu hareketlere sevk eden bir sebebi asu, bir siyaseti asliye vardır. 
Bu siyaseti asliyeyi müsaade ediniz iki cümle ile İfade edeyim : İster Mutlakıyet devrinde, 
İster Harbi Umumî devrinde ve İsterse ondan sonra olsun ekseriyetle Osmanlı İmparatorlu
ğunun dahUT idaresi İçin stan: milletin murakabesinden kendisini kurtarmaya çalışan, mil
letin murakabesine karşı ızbrap hisseden bir Mutlakıyet İdare fikri idi. Şekil ne olursa olsun 
- Osmanlı İmparatorluğunun • ruhunda dalma bu kalmıştı. Dahilde her türlü murakabeden 
azade kalan bir Mutlakıyeti İdare fikri, idarel dahiliye siyasetini tesldledtyordu. Harka siya-
set ise ister dostluk, İster ittifak, ister her hangi bir nam altında olursa olsun lnühab ettikle
ri bir devlete karsı nihayetsiz bir teslimiyet Üe İfade olunabilir. Mütarekeden evvel ekseriyet
le vaziyet bu İdi, mütarekeden sonra vaziyet ekseriyetle bu oklu ve Osmanlı imparatorluğu
nun bütün ananaunda yerleşen sistem ve haleti ruhiye budur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve onun Hükümetiyle tecelli ve devam eden siyaseti milliye: bu arz ettiğim eski siyasete ta
ban tabana zıttır; zıddı tam ve zıddı mutlak halindedir. Biz dahude İdarel Hükümeti milletin 
bilâkaydüsart murakabesi altında bir İdare, daha vazıh bir tabir Üe milletin kendi İsini biIM 
İdare etineslşekUiKle bir İdare arıladık ve o sfs tenutaH^ 

la temas edeceğimiz her hangi bir Devlete karsı kendi mevcudlyettınlzl müdrik ve tam, müs> 
takll ve menafllmlze tamamen sahip bir vaziyeti almak suretinde telakki ettik... En müşkül 
zamanlarda diğer devletlerle tesis ettiğimiz münasebet ancak bu suretle İfade olunabilir. (Al
kışlar) Atiyen taJnbedeceglmlz mûnasebat ve tesis edeceğimiz dostluklar ve her gûna reva-
bıtta dahi evvelemirde Türkiye'nin ve Türk milletinin hüviyeti müstakfllesi. mevcudiyeti ta
mamen muhterem ve muteber midir? Bunu bir noklalaaünetve bir tıoktai temas addedece-
giz. Bundan sonra bashyan mûnasebat hakiki ve maddi bir surette ve mukabil bir şekilde 
olmak üzere devam edecektir. Siyaseti hariciyemiz, sekil idaremizin doğduğu günden beri 
bu oklu ve ıı*«>ayıifrh ve ilelebet bu olacaktır. Onun İçin Heyeti Aliyeniıe takdim ettiğimiz 
muahedatta mukaddime olarak bu münaaebahn devletlerin istiklal ve hakimiyetine hürmet 
esasına riayet vücubunu mülahaza ederek yapılmış olduğu zikrediliyor. Bu bir tesadüf ve 
bir lafız değildir ve mukaddes bir (İdeal) e behemehal vasıl olmak İçin yüriyen bir milletin 
İstihsal eylediği bir vaziyet ve neticedir. Tevarüs ettiğimiz Osmanlı İmparatorluğunun şim
diye kadar akdettiği mukavelat Üe bu mukavelat arasında esasa bir fark ve büyük btr tefev
vuk bu mahiyettedir. 

Efendileri Elimizdeki vesaik bir mûcadelel siyasiye devrinin netayiddlr. İstiklal Müca
delesinin mücadelau harbtyesi bittikten sonra mücadelan sryastyesl başlamıştır. Bu müca-
delatı siyasiye hakikati hakle Mudanya Müterakeslnden baslar. Mudanya Mütarekesi günle
rinde milletimizle bize muhaaım o h n milletler arasındaki vaziyeti siyasiye ve haleti ruhiye 
su tarzda Üadeolımabilir: bir surette tasfiyesi ve tatmm^ 
di. Uzun senelerin hadisatı her hangi bir teması siyasi icln büyük bir emniyetsizlik vücuda 
getirmişti. Emniyetsizlik, yekdtgerin her hangi bir sözüne ve imzasma emniyetsizlik medarı 
hayat mrycu? Ve bu mücadele nihayet bulmayacak nuydr? Avrupa'da ve bizim memle
ketimizde müfritler vardı kL bu siyaset yolunu hiç açmaksızın, başlanan silah hareke
tini nihayetine kadar yürütmek İstiyorlardı. Bunun nihayeti yoktu. Silâh hareketi 
nihayet bir noktada durmak lazımdı. Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu noktada kati 
bir nüfuzu nazar ve kati bir karar İle tedbir aldı. Evet bu vaziyeti askeriye İçinde mil
letlerle siyasi temasa girmek ve siyasi ahitler İmza etmek mümkündü ve muvafıktı. 
İste böyle selim btr his ile malumunuz olan Mütarekename imzalandı. O günden 

114 



itibaren Muahedenameyl imzakyıncaya kadar, mülahaza ve kararlarında vuzuh olmryan müf
ritler Mudanya Mütarekesinin hata olduğunu İddia etmişlerdi. Muhtt kendileri idi. Bu hatayı 
bugün kuvvede tebarüz ettiren netice göz önündedir. Mudanya Mütarekenameslni yapmı-
yarak harekâtı askeriye İle İstihsal edebileceğimiz araziyi bir damla kan akıtmaksızm ve bir 
taşı yeniden devirmeksizin tamamen istihsal etmiş oluyoruz. Ancak Mudanya Mütarekesiy
le İhdas ettiğimiz mevkii siyasidir ki, ondan sonra sekiz, dokuz ay sûren büyük bir konfe
ransın müspet bir hedefe yürümesini muclboldu. 

Arkadaşlar* Lozan Konferansı milletimizin Avrupa ortasında davet olunduğu büyük bir 
İmtihandır. Mübalağa ad buyurmayınız, acaba uzaklardan sesini işittiğimiz Türkiye mede
ni âlem ortasında ve günagûn müşkülât İçinde vazıh ve sarih olarak dâvasını teşrih ve mü
dafaa edecek bir aeviyel medeniye ve bir seviye! siyasfyede mldlı? Acaba gördüğümüz man
zara Anadolu dağlarında şu veya bu tesadüfün, mubasımlar tarafından irtikâbolunan şu ve
ya bu hatanın tesadüfi neticesi midlı? Yoksa müspet ve muayyen bir hedefe doğru bir mille
tin bütün kuvvet ve menabii ile vakfırıefa ederek behemahat istihsali gaye İçin giriştiği bir 
mücadele midir? Bunun İmtihanı idi. Türkiye Lozan'da bugün cihanı idare eden heyetlerin, 
mücerrep, ilim ve irfan Be mütemayiz, vazifelerini İfa için ciddî bir surette yetişmiş, ve çalış
mış mümessilleriyle karşıkarşrya geldi. Bütün heyeti murahhasalar kendi memleketlerine 
karsı vazifelerini ifa etmek İçin büyük gayret göstermişlerdi. Bunu takdir İle yad etmeyi bir 
vazifel kadirşinası addederim. Heyeti Murahhasamız ki, ben onun mln gayriltyakatm riyase
tiyle mubahlydlm. Hükümetimiz ve Meclisimiz tarafından İtina İle lntihab olunmuştu. Si
zin huzurunuzda ve milletin muvacehesinde ve muvacenel alemde, muharebe meydanında 
bir asker gibi gece gündüz samimi bir hissi vazife ile çalışmış olan, her gûna müşkülâta ga
lebe İçin maddi ve manevi bütün kabiliyetlerini sarf etmiş ve şahsi her türlü endişeden aza
de olarak sırf vatanın tevdi ettiği vazifeyi iia etmek İçin bezli vücudetmlş olan Heyeti Murah
hasa arkadaşlarımı lisanı hürmetle yâd ederim. (Alkışlar) Dünyanın her yerinde birçok mu-
ahedat yapa yapa yalnız ilimde degU, tecrübeleri sayesinde de mühim bir mevki kazanan 
mütehassıslarla bizim mütehassıslarımız ve müşavirlerimiz kaısıkarşıya geldiler. Fenni ve 
ilmi noktal nazardan dahi düşünülecek olursa bu ağır bir vazife İdi. Murahhas olarak vazife 
almış olan Hasan Beyl-kl kendisinden pek çok istifade ettim ve samimi bir müzaheret gör
düm ve bilhassa murahhas olarak beraber çalıştığım Dr. Rıza Nur Beyi tev kırla yad etmek 
İsterim. (Alkışlar) 

Arkadaşları Günagun teslrat alımdan yalnız ilim ve vukuf ve tecrübe kafi değildir. Fev
kalâde bir metaneti asap lâzımdır. Hakikaten bir (İdeal) e hizmet lâzımdır. Fevkalade bir fe-
ragatinefa hissi İle yekdiğerine eklenmek ve yekdiğerine samimi bir müzaheret göstermek 
lâzımdır. Arkadaşlarımdan ve bilhassa Rıza Nur Beyden bunu gördüm. Dr. Rıza Nur Bey Türk 
Heyeti Murahhasası içinde başlıca medan muvaflakryet olmuştur. Millete bunu söylemek 
vazifemdir. Nasıl bir kıtal askeriye muntazaman ve bir disiplin ile İfayı vazife ederse arka
daşlar da tamam bir feragaUnefs ile reislerine merbut olduklannı bütün cihan nazarmda 
göstermişlerdir. Bu hal büyük mücadelede muvaffakiyetin başlıca bir esasıdır. 

Arkadaşlar! Bir vazifel esaslyeyi İfa etmek için şunu da söylemek İsterim. Gerek müca-
delâtı harbiye esnasında ve gerek sulh müzakeraü esnasında şevki kaderle agrr mesuliyet
ler altında bulundum. Ağır mesuliyetler altında memleketin hayati menafiine taalluk 
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edebilecek ağır kararlar vermek vaziyetinde bulundum ve bunların hepsinde merkezi İdare
den aynolarakyadüamankaraısmda veya sulh mûaahemtmdaoMugu gibi Avrupa ortasın
da İdim, - ajyasl tabir Üe • siyasi mubassımlar arasında bulundum. Bu kadar ağır mesullyet-
leti blmuhaba almak İçin ve bunların İçinde en büyük müşkülat karsısında dahi hedefe kar-
at yürümek İçin malik okluğum menbaı kuvvet bilhassa Büyük Millet Meclisi Reisi Gazi Mus
tafa Kemal Paşadır. (Alkışlar} Arkadaşlar) Yalnız şahsî bir minnet ve bir şükran ifade etmek 
için söylemiyorum. vazife ve is noktal nazarından bir hakikati ifâde etmek İçin söylüyorum. 
insan çok bunaldığı « m a n d a en muvafık tedbiri bulsa dahi behemehal o muvafık tedbirin 
daha bflyuk ve samimi birisi tarafından teyid edilmesine muhtaçtır. Büyük ve karışık vazi
yetler içerisinde en büyük tedbir o kadar basittir ki, ekseriya onu bulmak çok müşküldür. 
Fevkalade karışık, dolaşık, bulutlarla mesrur bir muhit İçerisinde yol gösterecek bir isabeti 
nazar lâzımdır. Bu isabeti nazarı gerek muharebe hayatında ve gerek sulh hayatında bize 
gösteren Mustafa Kemal Paşa olmuştur. (Şiddetli alkışlar} Aldığım vazifelerde muvaffakiyet 
hasıl olduysa gerek harbde ve gerek sulhta başlıca amil olarak Mustafa Kemal Paşayı muva-
cebel millette ifade ediyorum. 

SumMuahedenamesl ve merbutu olan senedatbakkmda, günlerden beri arkadaşlar bir
çok tenktdat yaptılar. Heyeti umumtyesl hakkında mücmel bir fikir vermek İsterken arka-
d aslan mm hitabelerinde temas ettikleri birçok nıkata da cevap vermiş olacağımı, zannedi
yorum. Muahedemune. hudutlarımızı tayin ediyor. Cenup hududu Ankara ttfiafnameslyle 
tayin edilen hudut, malÜmuaUnlzdİr. Hatiplerin gösterdiği veçhile birçok mtllettaşlanmızın 
bu hudut haricinde kamus olması münakaşa götürmez bir hakikattir. Bu hudut İçin müte
selli olduğumuz cihet sulh meselesidir, muahedename ile milletler arasında hakiki bir sulh 
jwi|MTiı^fJawıai¥Tiıglnnıagtldl«-»H»tmn^^nfff7'a f4flf'*c Alil"™, tfl1*™fflF'"t1'1*1">T*lW11ll'Tl1»AİffTI 
• l l V t " * " • braıfrım™™ d a ayrına İ jytdj ı lunmu^Hır İm TU f*Hfftnl9 w m^Hy^Hnl t a n ı d ı ğ ı m İT 

ahkam İçin daha karar zamanında her hangi bir tereddüt ve endişe İzhar etmeye hakkımız 
yoktur. Benim kanaatim odur ki. İmza ettiğimiz sulh Üe hakiki bir sulh yapacağız ve bu sulh 
< l » m H W W a w a n ı d a y a l n p K l r a ı ı 1 a a m a h a « t 1 « 1 a » - a Irtn- F-g-r*»'• tnrtTanmiT tahf lHnı l r^dgr— 

gerek muahedename ve gerekse Ankara ıtUafhamesl gibi elimizde bulunan senedat ile Ce
nup hudutlarında arkadaşlarımızın izah ettikleri esbabı endişe mündefl olacaktır. 

Arkadaşlarım, Garp hududundan da memnuniyet göstermediler. Garp hududu haricinde 
birçok mlUettaslanmızm kaldığını ve onların bugün de Alam ve ıztırap İçinde bulunduğunu 
söylediler. Bilirsiniz ki, Garp hududunda, bugün temin ettiğimiz huduttan başkası bizim Ml-
sakl Millimiz dahilinde değildi. Bizim Mlsakl Millimiz dahilinde ifade ettiğimiz talep. Garbi 
- Trakya'nın ara İle tâyin olunacak bir şekil idi. Hiçbiriniz bu muabedenamenin yektaraf ih
zar olunmuş bir vesika olduğunu zannetmezsiniz. Elbette birçok eabab ve birçok iradeler 
tesadüm etmiş ve ortaya bir hâsıla çıkmıştır. Efendiler, bu hudut İçinde ve bu hudut haricinde 
bulunan mfuettaşlannuzın mukadderatı İçin İstinat ettiğimiz nokta sulhun hakikaten teessüs 
etmesidir. Eğer sulh hakikaten teessüs ederse, bizi bugün ızuraba düşüren bütün esbab ora
da mündefl olacaktır. Garp hududu haricinde bıraktığımız mUlettaşlarımızın istJrahatlerl İçin 
muahedede teminat vardır, bundan başka Türk milletinin hassasiyeti de aynca bir kuvvet ve 
teminattır. Bundan fazla olarak benim kanaatim odur ki, Garp hududunda oradaki mülettas-
lanmızm huzur ve sükûn içinde yaşatılması ve o hudutlardaki komşularımızla aramızda dai
mi bir vesile! niza, bir vesile! ıztırap hadis olmaması, her iki tarafın menfaati iktizasındandır. 
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Menfaatler bunu emretmektedir. Türkiye yine bu esbab Ue Adaların aleyhimize üssü tahrik 
İttihaz edilmemesi için de mütesellidir. Türkiye göreceği asan hulusu kemaliyle takdir ede
cektir. Bu itimat İle muahedau İmza eyledik. Her İki hudut İçin yapılan mülahazatı, yalnız 
şüphe ve endişeye Jstiııadettirmemelldir. Gerçi şüphe ve endişe ekseri ahvalde medarı ted
bir olur. Fakat dalma medarı hayat değildir. Emniyet ve itimat İle tecrübe ve İnzitar. asıl un
suru hayat odur. 

Hudutlar hakkındaki mülâhazatı bitirmek için Irak İle olan huduttan bahsetmek iste
rim. Bilirsiniz k i muahede, Irak hududu tahliyenin hitamından itibaren dokuz ay zarfında 
hallolunacaktır, diyor. Bu hudut hakkında çok münakaşat cereyan et t i Konferansın bu saf
hasında sayanı kabul bir sekil bulunamadı. Nihayet Muahedenamede, bu hududun muay
yen bir müddet zarfında dostane bir sureti halli ihtimali ifade edildi. Muahedenameye sami-
mane hulul eden bir fikri dostanenln tahakkuk etmesine ciddi bir mâni olmasa gerektir. Bu 
hududun müzakeratına başlamazdan evvel milletlerle aramızda bulunan avamill zaruriye! 
hasmanenln mündefi olması ve dostluk mûnasebaanın teessüs etmiş bulunmasının gele
cek müzakeratı teshil edeceğini ümldediyoruz. 

Arkadaşlar! Hudutlar üzerinde daha ziyade tevakkuf etmek istemem, eski Osmanlı İmpa
ratorluğu aksamından okluğu halde hudutlarımız haricinde birçok dindaşlarımızı bırakıyo
ruz. Daima kemali fanir İle ve kemali saffet ile ilan edebiliriz ki bugün milli hudutlarımız 
haricinde kalan dindaşlarımıza karşı Türk Milleti gördüğünden daha fazla vefa ve samimi
yet göstermiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) En dar zamanlarda, hattâ kendilerinden müşkülât 
gördüğümüz zamanlarda dahi onların selâmetlerini saffeti derun ile temenni etmekten baş
ka bir gaye takibetmedlk. Bugün de temennimiz kendi muhiüeri ve milliyetleri dahilinde 
selâmet ve saadet İçerisinde yasamalarıdır. Büyük bir İmparatorluğun inkısamı karşısında 
bütün cihana karsı yalnız kendi kuvvetiyle uğraşmaya mecbur kalan Milli Türkiye daha başka 
bir vaziyet alamazdı, İttihaz ettiğimiz zaruri hareket bu İdi. Herkese ve herkese karşı vazife
sini blhakkln ifa etmişlerin istirahatı vlcdantyesl İle çıkabiliriz. (Bravo sesleri) 

Muahedenamede akalttyeaere alt birtakım mevad görüyoruz. Arkadaşlar! Dahili anası
ra dair muahedede mevaddı mahsusa bulunması. Harbi Umumiden sonra galipler zümre
sinde bulunan birçok devletlerin de kabul ettiği bir sistem haline gelmiştir. Biliyorsunuz ki, 
Mtoald MIHI de bunu kabul etmiştir. İki noktayı nazarı dikkatinize vaz'etmek isterim: evve
lâ, galiplerin kabul ettiği maddelerden bir kelime fazla kabul etmemiştedir. Saniyen husule 
gelen sekil dablB, Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki gunagun İmtiyaza! ile asla kabili kı
yas değildir. Muahedelerde akalliyetler hakkında mevad bulunmadığı zaman, yani Osmanlı 
İmparatorluğu zamanındaki akaUtyetlerin vaziyeti adeta Devlet İçinde Devlet gibi bir vazi
yet İdi. Fark çok barizdir. Bugün vatanın mevcudiyeti aleyhine bir vaziyet yoktur. Bundan 
tamamiyle müsterih olabilirsiniz. 

Arkadaalarl Siyasi ahkâm amamda bütün hatiplerin, tenkld edenlerin, tasvib edenlerin 
memnuniyetle kaydettikleri bir noktayı, kapitülasyonların ilgası noktasını bir İki sözle hikâ
ye etmek İsterim. 

Bu mesele başhbaşmablr hadise! tarihiye addolunabilir. Arkadaşları Bazı devletlerle müt
tefik olarak kan döktüğümüz zamanlarda kapitülasyonlar konferanslarda mevzubahsolun-
ca müttefiklerimiz hasımlarımızla beraber bulunuyorlardı. (Çok doğru sesleri) 
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KapitÛlasyoıûannTÛrkrye'den kalkma» l&nmgeldiglm Sivastopol seferinden sonra Porte Mu
ahedesi müzakerahnda vadetmlşlerdl. Arkadaşlar! Bütün memleketin mevcudiyetini girda
ba düşüren Harbi Umumiye girdiğimiz zaman da zimamdaran bizi kapitülasyonları İlga edi
yoruz ve İlga edeceğiz diye tatmin etmişlerdi. Mesele o kadar mühim İdi. Size derhaür ettiri
rim k t Harbi Umumiye henüz Türkiye girmemiş İken ve müttefikler Türklerin Harbi Umu
miye girmesini esaslı bir amili müessir addederlerken bizim kapitülasyonları ilga ettiğimizi 
Almanlar, Avusturyalılar: Ruslar. Fransızlar ve İngilizlerle beraber protesto etmişlerdi Mev
zu o kadar büyük ve mühim bir hadisedir. (Çok doğru sesleri) Arkadaşlar, Harbi Umumide
ki müttefiklerimize kapitülasyonların ilgasl için Harbi Umuminin neticesi tamamen meş
kûk olduğu zamanlarda, yani 1916 da bizimle konuşmak yoluna girdiler. Ama biz evvela 
başladık kan dökmeye ve Atimizle mukadderatımız tamamiyle meçhul bir safhaya girdi Ha
rt harbin sebebi Ham hâlâ halkının madı. Arkadaşlar! Daha fazlası vardır. 

1916 da Almanlarca kabul edilen kapitülasyonların ilgası keyfiyeti nazari ve hayati İdi. 
Hakikatte İlga ettirilememiştir. Kabul ettirilememiştir. Bunu bilirsiniz. (Doğru sesleri) Mua
hede İmza edildi Ondan sonra ellerine mektup verildi Eğer diğer her hangi bir millete kapi
tülasyonların İlgası kabul ettirilirse kendiliğinden o müttefiklere de kapitülasyonların İlgası 
S&mİl olacaktır. Bu ne demcküı? İlgayı dünyadaki devletlerin her birine ayn ayn kabul ve 
İmza etUrecekshuz. Her hangi bir millet için bütün dünyaya ayn ayrı dikte edecek kuvvei 
maddiye kabili tasavvur mudur? Demek ki. Harbi Umuminin gayesi olarak yapılan İlk İlan 
müttefiklere de kabul etttrumedL Harbin neticesi meşkûk olduğu zamanlarda ancak nazari 
ve hayali kuru bir teselli elde edildi Sonra bugünkü vaziyeti düşününüz. Türkiye bütün ci
han muvacehesinde dâvasını taklbediyor. Sarih ve şüpheden azade olarak kan" bir İfade ile 
kapitülâsyonları İlga etmiyor. Bu Türkiye'nin kendi evi İçinde diğer her hangi bir millet gibi 
tamamen müstakil ve efendi olduğunu kabul ve tasdik etmek demektir. (Şiddetli alkışlar) 

Muahedenamenm mühim bir faslına geUyorum. Ahkamı maliyesi. Muhterem efendiler! 
BUhesap Harbi Umumiden sonra olan muahedelerde (tamirat) namı altında umumi bir me
sele! maliyeye tesadüf olunur. Harbi Umumiden evvelki zamanlarda tazminat seldi altında 
ya delaten tesviye olunur veya mukassatan verilir, bir teamül mevcuttur. Bu ifade tamirat 
şekli altında mükellefiyeti maliye şeklinde gösterilmiştir. Biz İki türlü tamirat meselesi kar
sısında İdik. Birisi müttefiklerle Türkiye arasında, diğeri Türkiye ile Yunanlılar arasında. Bi
lirsiniz k i : Müttefikler Türkiye'ye karsı Harbi Umuminin mütareke İle Hsıla bulduğu zaman
dan beri dalma tamirat fikrini ifade etmişlerdir. Hattâ Sakarya'dan sonra 26 Martta aktığı
mız notada dahi müphem ve umumi ifadelerle makul bir tazminat sözü zikredilmiştir. Ha
kikati halde bu. mesuliyeti harbiye münakaşasından tevellüd ettirilen ve tazminat istenil
miyor İmiş gibi mevzu ubahsedilen bir mükellefiyeti maliyedir. Türkiye bu noktai nazardan 
konferansta mutalebat karsısında bulundu. İşgal masrafı ve tebaanın zarar ve ziyanı arasın
da tamirat parasını İstediler. Meselenin hukuki bir noktai İstinadı yoktur. İşgal olunan mem
leketler bizim memleketimizdir. Eza ve cefa gören ve tamirata ihtiyacı olan memleket bizim 
memleketimizdir. Hiç kimsenin memleketine gitmedik ve hiç kimseye tecavüz etmedik. Me
selenin ciheti bukukrye ve ahlakryesi böyle olmakla beraber mevcudolan meselei maddiye 
birçok devletlerin bizden tamirat namı altında para istemesi şeklinde tecelli etmiştir. Bu ta
mirat parasım maktu bir para şeklinde vaz'ettiler ve bu maktu para uzun bir devrede her 
sene mukassatan 700 bin altın tediye olunacaktır. Bundan başka Harbi Umumi esnasında 
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Almanlardan yaptığımız isükrazata mukabil karşılık gösterilmiş olan beş milyon altın da 
bize verilmiyordu. Kezallk Donanma İanesiyle İngiltere'ye sipariş edilmiş olan gemiler bede
li de bize verilmiyordu. Vaziyet budur. Bize gerek gemiler bedeli İçin ve gerek Almanlardan 
İstikraz ettiğimiz paraların karşılığı olan beş milyon altın için birçok esbabı hukukiye serd 
ediyorlardı, Tabii bu esbabı hukukiye bizim hakkımızı iptaledecek kudrette ve müdellel de
ğildi. Elhasıl sulha varmak İçin nihayet meseleyi bitirmek lazımdır. Meseleyi bitirmek için 
âtiye muallak hiçbir taahhüdü mail altına girmeksizin maziyi tasfiye etmek yolunu buldukAr-
kadaşlart Tamirat meselesi Harbi Umumiden çıkan milletler üzerinde asıl medarı ıztırabo-
lan noktadır. Ve bu kadar esaslı noktadan atiye bir para havale etmeksizin çıkıyoruz. Sizi 
temin ederimki. bir muvaffakiyettir. 

Şimdi meselenin ikinci safhasını arz edeceğim. Yunanlılarla aramızda olan tamirat me
selesini : 

Arkadaşları Yunanlıların memleketimizde yapmış olduğu tahribatı hiç kimse benim kadar 
yalandan görmüş ve benim kadar mÜteelUm olmuş değildir. Çok kuvvetli söylüyorum biç 
olmazsa hepiniz kadar benim de, Heyeti Murahhasının da mûteellim olduğunu kabul etme
lisiniz. Hakikaten birçok ma'murelerlmlz taş üstünde taş kalmıyacak derecede yerlere seril
miştir. Biz bu tamiratı bütün teferruatlyle nihayete kadar hesabettlk. Konferans İlk safhada 
İnkıta ettiği vakit şekil şu İdi: Müttefikler tamirat namı altında bizim Yunanlılardan talebet-
ugimiz parayı muhaceret sebebiyle Yunanlıların istediği para İle takas etmeyi teklif etmiş
lerdir. Biz bu kadar esaslı bir meselede, zulmen uğradığımız sarih bir tecavüz İçerisinde İki 
taraflı bir talep İhtimalini ne halen ve ne de âtryen mevzuubahs edemezdik. Biz teklif ettik 
ki; Yunanlılarla aramızda olan tamirat meselesini halen bir sureti halle raptetmek kabil de
ğilse sulhdan sonra İki devlet arasında dostane bir surette tetkik ve halledilsin aramızda ih
tilaf olursa halli hakeme havale olunsun. Bizim bu teklifimiz, leh ve aleyhte bir karara ikti
ran etmeksizin konferans İlk safhada inkıta etti. Uzun bir hâsıladan sonra ikinci safhada 
mesele yeniden mevkii münakaşaya girdi. İkinci safhada Yunanlıların olan tamirat meselesi 
hlçohnazaa Yunanlılarla aramızda müzakerata devam veya İnkıta kararını verecek bir ehem
miyeti mahsusa aldı. Bizim İstemek mecburiyetinde bulunduğumuz para mühim İdi. Yu
nanlılar da. bu mükellefiyeti maliyeyi kendileri için bir meselel hayatiye addettiler. Türkiye 
için ve mücadele uğrunda son mameleklerini düşman ayağı alanda kaybetmiş olan elemze-
deler İçin kabili İstihsal bir habbeyi feda etmek hiç kimsenin haddi ve hakkı dahilinde değil
dir. Hiçbir kimse böyle bir şey düşünemez. Kabili İstihsal olan ve kân zararından fazla olan 
bir tedbir varken ona tevessül etmeksizin her hangi bir lütufkârlıkla kimse bir şey verme
miştir ve vermek hakkına malik değildir. Öyle bir vaziyet olsa bu büyük millet kendi hakkı
nı şunun veya bunun elinde heder ettiremez. 

Elhâsıl Yunan tamiratı konferansta gayrlkablli hal bir şekilde tecelli etti ve amelî tarzı 
halli ameli olarak derpiş etmek zamanı geldi. Hiç kimse, eminim şahsı nâçl2lme karşı da 
olsa hiç kimse birçok zaferler içinde yürümüş ve pek büyük müşkülatı muvaffakiyetle ikti-
ham etmiş bir milletin Heyeti Murahhasasım eğer Yunan tamiratı bir müsademeye müncer 
olursa mahza müsademede muvaffakiyet görmediği için bundan içtlnabetmlştlr, diyemez. 
Türkiye'de müsademede İhtimali muvaffakiyet meşkûk olduğu için bundan ihtiraz etmiş de
ğildir. Biz. konferansta tamirattan dolayı Yunanlılarla müsademe olursa müsademeyi kazan
mak muvaffakiyetinde hiçbir zaman şüphe ve endişe etmedik. (Bravo, sesleri) Arkadaşları Eğer 
her hangi bir meselede muharebeden İçtlnab ederek bir karar verdik ise bir defe hakikaten 
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milletin menafline muvafık bir sulha vasıl olmak vazlfel asidemle olduğundandır. Birde mü
sademenin hedefi maddisini behemehal tayin etmek lüzum undandır. Arkadaşları Muhare
be mukaddes bir şeydi Ve o (idesi) İçin yapılır. Ve o ideal yalnız mânevi muvaffakiyetlerle 
tatmin olunamaz. Behemabal maddî, müspet neticelere varmak lazımdır. Yoksa ber hangi 
bir his İçin ber hangi bir feveran İçin evladı vatanın kam akıtılamaz. (Alkışlar) Hepiniz evlat 
yetiştirmişinizdir. Yirmi beş yaşında bir gencin bir lahzada heba obnasına karar vermek İçin 
çok düşünmek lâzımdır. Bu ağır bir mesuliyettir. Gerçi sırası geldiği zaman bir tane yirmi 
beş yakındaki genç için değil yüz binlerce adam İçin karar verilmiş, ağır mesuhyetler üzeri
mize alınmış. İstihsali lâzım bir hedefe varmak İçin kurban diriğ olunmamıştır. Ancak, da
ha bidayette akıtılacak kan ve İstihsal edilecek netice behemabal mukayese olunmak lazım
dır. Eğer Harekatı Müliyenin zahiren vasıtasız, neticesi meçhul safahatı içinde bir hareketi 
cüretkârane görenler olursa bundan büyük bir galaürûyet olamaz. Harekâtı Mlllryenm hiç
bir safhasında hesapsız bir karar ve hesapsız bir cüret yoktur. (Yaşa sadalan. alkışlar) Eğer 
en vasıtasız, en müşkül zamanlarımızda zahiren ümitsiz zannolunan bir müdafaa veya bir 
taarruza karar vermiş İsek bunu mahza güzümüz pek olduğu için, herclbadabad, diyerek 
vermemişizdir. Böyle bir kararı ancak, İçinde bulunduğumuz vaziyete göre nuUemnlzİn ta-
lebettigl menafll maddlyeyl yegane temin eden tedbir o okluğu İçin vermişizdir. Kararlar hep 
birer muhassalai muhakemedir. (Bravo, sadalan, şiddetli alkışlar) 

Yunan tamiratı bir müsademeye müncer olursa bu müsademeyi kazanacağımıza şüp
hemiz olmadığını söyledik. Şimdi bu müsademeyi kazandığımızdan sonraki safahatı takt* 
bedeylm. Şarki - Trakya'da kazanacağımız bir m ^ d a n muharebesi muharebe nuydanmda 
arzu ettiğimiz milyarları bize temin edemezdi. Hiç kimse böyle bir şey düşünemezdi. O vazi
yeti ta düşman payitahtına kadar İdame ettirmek lazımgeUrdi. Vaziyeti coğrafyasını gözü
nüzün önüne getirmelisiniz. Bu yalnız Yunan meselesini değil birçok milletler meselesini 
de karşımıza çıkarırdı. Bu safhayı da geçiyorum. Arzu edilen neticeye kadar vardık. Ondan 
sonra da para yerine alacağımız bir muahede üzerindeki bir imzadan İbaret olabilirdi Dunf-
tat parası hiçbir kasada gelen galibe verilmek için hazırlanmış değildir. (Çok doğru sesleri), 
(Handeler) Arkadaşlar, imzayı aldıktan sonra son santimine kadar İstihsal etmek için de ha
li harbi İdame etmek lâzımdır. Bunu hayal olarak söylemiyorum. Gözünüz ününde tecrübe 
vardır. (Doğru sesleri) Dünyanın dürt köşesinde galipler mağluplarına namütenahi tamirat 
imza ettirmişlerdir. Bunu istihsal için hasımlarını son çakıya kadar silahtan tecrid etmişler
dir. Galip milletler mi sulhun nimetinden müsteOd oluyor, mağlup milletler mi İstifade edi
yor? (Bravo sadalan) Bu sistem sulh imza edildikten sonra dahi nihayete kadar hail harbi 
idame demektir. Arkadaşlar! Böyle bir hattıhareketi taklb eden bir Hükümete, bir Heyeti Mu-
rahhasaya millet o vakit ne diyecektir? "Tamirat namı alanda daha şu kadar adam ve şu 
kadar masraf ettiniz. Getirdiğiniz bir satır yazıdan İbarettir. Bunu da alamıyorsunuz, yalnız 
alamıyorsunuz değil, almak cehlt ve gayreti altında yeniden birçok teklltat ve yeniden bir
çok kan taleb ediyorsunuz." Bunu diyeceklerdi "bu kadar vazıh bir nokta karşısında niçin 
yanlış karar verdiniz?" Milletin blhakkln bize itabedecegi nokta bu İdi. Nazarlarımızda ke
mali samimiyetle tavzih ettiğim nokta şudur ki Yunan tamiratı için kabili istihsal bir şey yoktu. 
Yalnız suhuletle kabili istihsal değil düşünüldükten sonra kan zararından fazla olan ve bln-
neuce milletimizin memnuniyetini daha ziyade tevlid edebilecek olan her hangi bir sureti hal
lolsaydı vazifemiz bunu yapmak İdi; milletimizin duçar olduğu ızurabatı artırmamak ve zararı 
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olduğu yerde tespit etmek için mantıkin gösterdiği doğru yolu taklbetmek lazım kU. Biz de 
o tedbiri İttihaz ettik. Huzurunuzda, muvacehei millette hesap veriyoruz. Eminim ki sahibi 
insaf ve İdrak olarak, hissiyattan tecerrüd ederek düşünülürse milletin menafime en muva
fık olan tarz bundan başka bir şey olamazdı. Biz de onu yaptık. Meseleyi size basit ve vazıh 
şekilde İfade ettim. Bittabi Heyeti Celiîe bu vaziyetin melhuz ve gayrimeIbuz birçok ihtilata-
tını da derpiş etmek lûtfunda bulunacaktır. 

Mesaili maliyenin İkinci safhasına geçiyorum : Düyunu Osmaniye meselesi : Düyunu 
Osmaniye İçin scyHyeceglm sözleri, Heyeti Celileye rica ederim, bir gayrlmütenassıa ağız
dan işittiklerini daima derhatır buyursunlar. Arkadaşlarımdan bir de şu noktayı rica ede
rim ki gayrimütehassıs adam rakamlan verirken son santime kadar bütün kuyudata tâbi 
olmasını aramaz. Bir fikri umumi vermek için kaba rakamlar söyleyeceğim. Arkadaşlar! Dü
yunu Osmaniye meselesinin sergüzeşti bundan yetmiş sene evvel başlamıştır. Yani 1854 de 
başlamış, takriben 70 senelik bir devredir. Evvela (1854) ten (1874) e kadar yirmi sene müd
detle birçok Istlkrazat yapmışlar. Ondan sonra birçok muamelâtı maliye olmuş. Tenzili dü
yun yapılmış, bir daha tenzili düyun yapılmış. Sonra (1890) dan (1914) e kadar istikrazat 
yapılmıştır. Bu İkinci bir safhadır. Takriben Devlet kasalarına butun bu yetmiş sene zarfın
da (220) milyon lira kadar bir para girmiş bu müddet zarfında kasalarımızdan çıkan para 
(170) milyon lira tahmin olunabilir. Harbi Umumî bidayetinde (140) milyon lira borcumuz 
varmış. 

Benim edindiğim fikir borç alan bir defa İstikraz ettikten sonra mütemadiyen verir ve 
elli sene sonra hesabettJğt vakit takriben İstikraz ettiği vakltki kadar borcu olduğunu görür. 
Osmanlı İmparatorluğunun gerek Mutlakıyet ve gerekse Meşrutiyet ricalinin siyaseti mali
yesi budur. Sayam teessüftür. Mucibi elemdir, bize ağır yük yükletmişlerdir. Arkadaşlar! (70) 
seneden beri alınan bu paralarla yapılan yalnız Şark şimendiferidir. Elimizde ne kadarı var 
bilirsiniz. 

JS/Nİ B. (Cebelibereket) — Mütehassıs beylerin nazarı dikkatine!.. 

İSMET Pş. (Devamla) — Konya ve Bandırma - Soma hattıdır ve bir de Konya ovasına sarf 
ettikleri para takriben (800) bin lira kadardır. (210) milyon lira para içinden takriben otuz 
milyon lirası umuru nafıa İçin sarf olunmuş demektir. Mabadı ne olmuştur? Yevmi Uttiyacat 
İçin bütçe açıkları kapatılmıştır, saraylar yapılmıştır, seferler açılmıştır. Devletin varidatı ki
fayet etmediğinden borcun faizi verilemlyen seneler olmuş, faizi verilmek İçin diğer birin
den yeniden borç alınmıştır, İşte kasalara giren takriben 220 milyon liraya yakın bir paranın 
sergüzeşti budur. Borçların miktarı bittabi kasalara giren para değildir. Bilhassa 1854'ten 
1874 e kadar olan istikrazlar içinde 32 kuruş alıp 100 kuruşa senet verdiğimiz istikrazat 
vardır. (Kahrolsun sesleri) Kırk, elli. altmış üzerine fil ihraç vardır. Binaenaleyh kabul oluna
bilir ki, 220 milyon istikraz için hakikatte lâakal üç yüz elli milyon lira borçlu olmuşuz. Bu 
ağır şeraiti bize hazmettirmek için bize gösterecekleri her hangi bir mazeret ve medarı tesll-
yet yoktur. Beş seneden bert yalnız ve yalnız kendi kudretimizle bütün cihana karşı müca
dele ediyoruz. Yalnız kendi vesaitimizle mücadele ediyoruz. Düşününüz arkadaşlar, Çatal-
ca'dan Edirne'ye kadar bir fişek atmadan yürümek İçin para bulamamışlar da Rejiden ma
lûmunuz olan ağır İstikrazı akdetmişlerdir. Türk ricalinin arasında, bu safhai miUiyeyi ya
şadıktan sonra bunu kabul edecek bir izan bulunur mu? Bunu mazeret diye kabul eder miyiz? 
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RASİH Ef. (Antalya) — O İhtişam leabidir. 
İSMET Pş. (Devamla) — Mütehassıslarımızdan bilhassa ricam şu idi k i : Bu toprakların 

basma musallat olan siyaseti maliye, mebdeinden nihayetine kadar hepimizin anhyacağıkaba 
rakamlarla, geniş hudut İle İzah edilsin. Ati İçin medari kuvvet budur. Birçok yanlış yollar
dan. ancak geçenlerin suustfmalaundan mutenebbDı olarak kurtulabiliriz. 

Mazide olan aeyyiat ne kadar ağır olursa olsun varislerin kendi mesuliyetlerini deruhde 
etmeleri zaruridir. Onun İçin Düyunu Umumiyet Osmaniyeyl Osmanlı İmparatorluğunun 
butun varisleri arasında taksim etmek gayrikabili içtinap bir esası hukukidir. Biz bu inkı
samdan Türkiye'nin uhdesine düşecek bari, hakiki ve fiilî bir surette tayin etmeye çalıştık. 
Arkadaşları Bu dabuyûk bir meseledir. Osmanlı Hükümeti öteden beri inkfaam ederken dalma 
ayrılan yerlerin borç hisselerinden kurtulmak va'dini almış, fakat bu hiçbir zaman tahak
kuk etmemiştir. Taksimi duyun rrıevzuubahsoktugu zaman Türkiye'ye aldolan borçların va'-
den değil, hakiki ve flüt olarak taksim edilmiş olmasını bir noktal esasiye addettik. Elimizde 
bulunan muahedenamede bu nokta tespit edilmiştir. Tasdi etmemek İçin. borç teferruatına 
alt bütün teferruattan bahsetmek istemem. Fakat bize orada çok ıztaıap vermiş olan bir noktayı 
arz edeyim. Borç taksim olunurken, yalnız mürettebatı seneviye üzerinden taksim olunabi
lir. sermaye taksim olunamaz, esası dermeyan olunmuştu. Bu esasta çok mücadele ettik. 
Eğer bugün bu muahedede borçlan sermaye üzerinden taksim edilmiş görüyorsanız, tesa
düfen konuvermiş bir cümle, kolayca elde edilivermiş bir kayıt addetmeyiniz. Konferansın 
bütün büyük mesaili gibi İnkıtaa kadar son gerginliği vücuda getirdikten sonra İstihsal edl-
lebilmiş bir neticedir. Borcu sermaye üzerinden taksim edelim ve öyle bir usul bulalım. Türk
iye'nin ne kadar borcu vardır • ki bizim tahminimize göre takriben doksan milyon lira ka
dardır - bu doksan milyon borç okluğu kendisine söylensin. Bunun maddeten gayrikabll ol
duğunu İleri sürdüler. Bunu söyUyenler karşımızda buhınan bittabi vazifeleri kendi memle
ketlerinin menfaatlerini temin etmekten İbaret olan zatlar değil, benim muavenet İçin ze-
banzedolan şöhretlerinden ve ihtisaslarından istifade k^myanmıaç^iTdıgım bu memleke
tin evlatlarıdır. (Kahrolsun sesleri) Düşününüz! Esaslı mesaili halletmek için Heyeti Murah-
basaınız ne kadar ızdu-ap ve müşkülat İçerisinde kalmıştır. Buna rağmen hissiselim ve İd
rak galebe etü. Ve karşımızda olan mûtehassiBİar da hakikaten sermaye üzerinden taksimin 
kabili İcra olacağım kabul ve tatbik ettiler. Muabedename ile borçlarımız mazbut bir usul 
ve muayyen bir tarzda tamamen taksim edilecektir. Osmanlı İmparatorluğunun hududu mil
limiz haricinde kalan kısmının hissesi bizden tamamen İzale olunuyor. Bazı hatipler borç 
taksimi esnasında niçin varidat nispetinde taksim edilmediğini ve niçin 1914 ten beri olan 
harb borçlarının da taksime dahil edilmediğini sordular. Borç taksim edilebilmek İçin ya va
ridat nispeti veya arazi nispeti esas İttihaz edilecektir. Her ikisi İçin leh ve aleyhte mülaha
zat vardır, umumiyetle mer'l olan varidat nispeti kabul edilmiştir. Bu konferansta bir mese-
lei siyasiye olarak değil, mali ve hukuki bir nokta olarak kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar! Yemen arazisinin hududunu ve Osmanlı İmparatorluğunun arazisi dahilin
de bulunan Ceztretülarab'm Rub'ulhali arazisini düşününüz, arazi mesahai sathtyesine isti-
nadederek bunlara hisse vereceğiz. Binaenaleyh bütün borçlar rub'uIhaUye yüklenecek di
yebilir miyiz! Harb düyununu taksime dahil etmemişiz. Bunda başlıca şunlar dahil olabilir: 
İstikrazı dahili yaptık, sonra elimizde tedavil eden Almanlardan aldığımız yüz elli milyon 
evrakı nakdiye vardır. Sonra birtakım düyunu mütemevvlce vardır. Yalnız bunlar Osmanlı 
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İmparatorluğunun Suriye ve Irak gibi aksamına taksim olunmamıştır. Fakat Türkiye'de Harbi 
Umumi esnasında Almanlara yapağı birçok harb borçlarından İbra edilmiştir. Eğer harb borç
larım Almanlara olan borçlarımızla beraber taksim etse idik hasıl olan netice takriben bu
gün hâsıl olan netice olurdu. 

Bizim Harbi Umumi esnasında Almanya'ya yaptığımız borçlan Düveli mütteflka kendi 
Özerlerine aldılar. Ve Almanlarla İmza altına alınmıştı ki, bunlar Düveli Mütteflkaya devre
dilmiştir. Ve bu muahede ile Düveli Mütteflka bize taahhüd ediyor k t o borçlardan Türkiye 
ibra edilmiştir. 

REİS — Müsaade ederseniz beş dakika teneffüs etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; s a a t ; 3.00 

REİS — Celseyi açıyorum. 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. — Efendileri Düyunu umumiye meselesinin taksim saf
hasını arz ettim. Düyunu Osmaniyenin diğer bir safhası vardır ki. belki konferansın en ehem
miyetli meselelerinden biri addolunabilir. Tediye edeceğimiz senevi borç hangi para İle tedi
ye edilecektir? Harbi Umumiden evvel böyle bir mesele yok kü. Eğer İstikraz mukavelânn-
da, bu borç İstanbul'da bir Türk lirası. Paris'te yirmi İki veya yirmi üç frank, ingiltere'de şu 
kadar şilin tediye olunur denilmiş ise bu para alacak adamlara mahalli tediyeyi lntlhab ede
bilmek için bir suhulet fikriyle konmuştur. Bunda hiç kimse şüphe edemez. Elbette bir ha
mil İçin İstanbul'da aldığı bir Türk lirası İle İngiltere'de alacağı şu kadar şilin arasında fark 
olsaydı böyle bir ihtiyara, mana kalmazdı. Harbi Umumiden sonra bütün cihanda (kur de 
şanj) denilen, belliye zuhur etti. Paralar müsavi değildir. Harbi Umumiden evvelki nispetler 
tamamen zirüzeber olmuştur. Binaenaleyh mukavelât üzerinde yazılan İstanbul'da bir Türk 
lirası alacağıma. Fransa'da yirmlikl. ylrmiüç frank alırım dediği zaman bir hamil hakikati 
hakle İstanbul'da alacağı, bir liraya mukabil Paris'te üç Ura istiyor. Ve İngiltere'de sekiz lira 
istiyor demektir. Asıl mesele İse "bu paralar altın olarak vaktiyle verilmiştir. Binaenaleyh 
bugün de altın olarak verilmek lazım geleceği İddiasıdır." Efendileri Biz Harbi Umumiden 
evvel borç yaptığımız zaman altın veya evrakı nakdiye gibi bir mesele harsısında değildik. 
Ve ârJyen böyle bir mesele çıkacağını da hiç kimse düşünmemişti. Şu hakle tediyeyi tayin 
etmek için yeni bir mesele hadis oldu. Eğer altın vereceksek doksan bir milyon Ura borcu
muz hakikati halde altı yüz milyon lira borç demektir. Biz meseleyi hakiki ve malt noktai 
nazarından kemali vuzuh ve hulus ile arz ettik. Biz bütün cihana müstevli olan bir behyeyl 
asla mesul olmadığımla halde Türkiye'nin hayatı mukabilinde yüklenemeyiz. Maddeten ve 
fiilen buna İmkan yoktur. Meselenin ciheti nazariyesi her ne olursa olsun ciheti ameliyesi 
şudur ki, bizim yaşamamız İçin böyle bir beliye! maliyeyi biz yüklenemeyiz. (Alkışlar, bravo 
sesleri) Bu münakaşanın borcu tanımamak ve borcu reddetmek İthamiyle hiçbir münase
beti yoktur. Asla kendimizi böyle bir mesele! ahlakiye karşısında kabul etmiyoruz. Borçları
mızı borç olarak tanıyoruz. Borcu, bizim için mümkün, her sahibi İnsafı akıl ve mantık dai
resinde kabule sevk edecek olan bir esas dairesinde tediye edebiliriz. Malay utak bir teklifi 
bizim tatbik etmemize imkânı maddi yoktur. 
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Bu mesele konuşulurken tarzı tatbik itibariyle yeni bir safha hâsıl oldu. "Siz muamelat* 
ta esasen bu mukavele Üzerinde nasıl yazılmış İse ve zımnen, mademki vaktiyle altın olarak 
alınmıştır, altın esası üzerinden tediye etmek mecburiyetini tanıyınız fakat herkes bilir İd. 
bu tanımak nazari ve lafzl bir şeydir. Tediye zamanı geldiği vakit hflmUlerln menfaati de borç
lunun iflas etmemesiyle kaimdir. Borçlunun borcunu muntazaman tediye edebilecek bir va
ziyeti hayattyede bulunmasını düşünürler. Binaenaleyh tarzı tediye meselesinde 
anlaşuabUlnir" denildi. Bu fikir İle sevk edildiğimiz nokta şu idi ki. bütçemizi, hesabatnmzı 
varidat ve hasılatımızı kamilen hâmillerin önüne götürelim, İzah edelim ve memleketin İkti
sadiyatı, memleketimizin menafi! ancak şu tarzda tediye İle temin olunabilecektir, diyelim. 
"Mukavelann mahiyetini tadil edecek bir taahhüdü siyasi olarak murahhaslar deruhde 
edemezler" esası müdafaa olundu. Muhasımlanmız tarafından dermeyan ve telkin edilen 
esaslar bunlardır. Derbatır ediyorsunuz ki. bu fikirler Türkçe huruf ile memlekette neşro
lunmuştur. Onlarda, demişlerdir kt, böyle hesap ve münakaşa olunur mu? Evvela hamille-
rin kalcısına bütçemizle ve hesabatunızla gitmeliyiz. Elbette onlar da insaf ile tetkik edecek 
Ve a n i y i — Ma whr 

Heyeti Murahhasa yalnız muhasımlariyledegl]. muhastmlann «•ıidratmı memleketimizin 
dahilinde nesir ve İşaa edenlerle de mücadele etmiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket} — Duyunu Umumiye Dâyinler Vekilinin kulağı çınlasın! 
tSMET Pş. (Devamla) — Muahedenamede aran tediye etmek fikri birkaç vesika ile izhar 

olunuyordu. Birisi borç, cetvellerinde para gösterilen her yere alan kelimesi yazılmıştı. On
dan sonra mukavelat üzerinde hamile verilen hakkı İhtiyar, yani isterTurk lirası, İster Frank, 
İster İsterlin alabilmek hakkı ayrıca bir izahname Ue tey tdedumiş, ondan sonra Muharrem 
Kararnamesiyle bilcümle İstikraz nuıkavelatınuı muahedename derununda teyldedilmesl 
talebohınmuştu. Başlıca uç çeşit vesika vardı. Cetvelde paranın aftm olarak yazılmış c-lması 
veyahut bir izahnamcde hamilin istediği parayı alabilmesinin tasrihi yekden görülüp anla
şılacak bir meseledir. Fakat Muharrem Mukavelenamesinin veyahut diğer mukavelann teyi
di hakkında karşısında bulunduğumuz talep tediye akçesinin cinsini sarahaten İfade etmi
yordu. Evvela muahedede madde şeklinde vukubulan. sonra bir beyanname şekline İrca olu
nan bu talep hakikati halde tediye olunacak akçe meselesine de zımmen taalluk ediyordu. 
Bunu görür görmez tahmin etmek benim gibi bir gayrlmütehassıs için talebolunur bir kud
ret addolunmaz. Bu, mesaili maliye gibi büyük bir meselei hayauyede erbabı İhtisasın bü
tün kabluyetinden İstifade etmek İçin Heyeti Murahhasamız haricindeki mütehassısları da 
Düyunu Umumiye ue münasebetleri ve tecrübeleri sebebiyle kemali safvetle etrafımda top
ladım. Böyle bir beyanname vermek tediye olunacak akçenin cinsi hakkında Türkiye'yi ta
ahhüt altına alır diyebilecek vaziyette bulunanlar bunu bana dememişlerdir. İhtisasları nu 
yoktu? İhtisasları v a n a vaziyetleri kabili İzah değildi. (Çok doğru, sesleri} 

Hulasa arkadaşlar, borcun cinsi hakkında vehmile taldbetngimiz nokta! esasiye o 
kadar hayati İdi ki. şu veya bu tedbiri hiçbir zaman kâfi görmediğimiz İçin takbolu-
nan beyanname veyahut tediyat, tediye edeceğimiz akçenin cinsi hakkında bizi bir 
taahhüde vaz'eder mi? Bunu kemali vuzuhla konferansta alenen arz ettim, bir şey 
istiyorsunuz ve diyorsunuz ki. "bunun İçinde tediye edeceğimiz akçenin cinsi 
kasdedumemistir" bu , böyle midir? öyle İse beyannamede: bu maksadı, bu İfadeyi 
sarahaten zikredelim, diyelim ki, "Mukavelat- Üahirihl ama, onun İçerisinde altın 
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tediye etmek veya isterlin tediye etmek kaydedilmemiştir." Türkiye'nin bütün âtisine ve es
babı hayatiyetine taallûk eden bir mesele! esasiye üzerinde bulunuyoruz. Nihayet tarzı tedi
ye meselesi bütün alemde mevzuubahsolan kuponlar meselesi şekline girdi. Bizim vaziyeti
miz bidayette arz ettiğim gibi dürüst ve vazıhtır. Biz yükleneceğimiz borçların altın veya İs
terlin olarak tediyesi hususunda hiçbir taahhüt alamayız. Maddeten böyle bir tediyeye giriş
mek İmkânına malik değiliz. Muktedir değiliz. Blr(kurdaşanj}beljyesl hâsıl olmuş İse bu
nun mesuliyeti maddlyeslni Türkiye deruhde edemez. Bizim daima ısrarla takibetüğlmiz 
noktal esasiye budur. Nihayet konferansın atisi hakkında cidden endişe verecek birçok buh
ranlar basıl olduktan sonra vaziyet şudur ki, muahedede yapılan cetvellerden altın kelimesi 
çıkarılmış, hâmile Türk lirası, Frank veya İngiliz lirası atmak ihtiyarının ahden teyidini gös
teren izahname çıkarılmıştır. Mukavelâtm ve Muharrem Kararnamesinin teyidi hakkındaki 
talep ki biz onun zımnında paranın ne cins İle tediye olunacağı tehlikesini de görmüş İdik. 
Bu talep de geri alınmıştır. Murahhaslardan aldığımız zaman tarafeynden noktal nazarlar 
vâzıhan İfade olundu. Biz de beyan ve İlân ettik ki. hamillerle müzakeratımızda bu müzake-
mtm noktal azimeti altın veyahut İsterlin tediye etmemek esasıdır. Bu noktal azimetten son
rasını müzakere edeceğiz. 

Muahedenamenln bundan sonra ahkâmı Iktlsadiyeei gelir. Ahkamı lktlsadiyede başlıca 
İstihdaf olunan nokta Harbi Umumiyle İnkıta eden münasebatı İküsadiyeyi tasfiyeden İba
rettir. MOnasebat İnkıta ettikten sonra tarafeyn tebaaları memleketten ayrılmışlar veyahut 
memlekette kalmışlar. Birtakım tedabire maruz olmuşlardır. Elbette bunların malları İade 
olunacaktır. Kendisine bunlara alt zarar ve ziyan tazmin edilecek değildir. Çünkü bu nevi 
matalip tamirat meselesiyle halledilip bitirilmiştir. Mukavelât. müruruzamanlar ve saire gi
bi münhasıran hukuki ve iktisadi olan birtakım mesail vardı ki. yeniden münasebat tesis 
edilirken bu münasebatm tasfiyesi zaruri idi. Bu zeminde vaz'edihniş olan Muhtelit Mahke
me, muhterem hatiplerin ifade ettiği gibi memleketin hakkı kazası İle ve salrestyle ve her 
hangi bir suretle münasebattar olan bir teşkilat değildir. Bu muhtelif devletler tebaasının 
yeniden tesisi münasebat ettikten sonra mallarını iade etmek eski mukavelenamelerin me
riyeti ve şeraiti meriyetinde ihtllafatı süratle hal İçin tayin edilmiş hakemlerdir, öteden beri 
bu kabil hakemlerdir, her memlekette kabul olunagelmiştlr.BeynelmOel mesailin gittikçe ha
kemler vasıtaslyle hallolunmasına temayül görüldüğü malumunuzdur. 

Hülâsa hakkı kaza noktal nazarından Muhtelit Hakem mahkemelerinden endişe etme
ye hiçbir sebep yoktur. Eski miraslardan Beynelmilel Sıhhiye İdaresinin lâğvolunması da 
elimizdeki Muahedenamenln hututu barizesinden ve esaslı muvaffakiyetlerinden biridir. On
dan sonra arkadaşlar, üseranın ladesine ve mezarlıklara alt birtakım, ahkâm vardır ki, üse-
ranın iadesine aldolan ahkâm her muharebeden sonra yapılan mûtat bir muameledir- Me
zarlıklara ait vaz'edüen ahkâm İse hâkimiyet ve mevcudiyet noktal nazarından mucibi endi
şe olmıyan bir mahiyettedir. Bunu muhtelif memleketler birbirinin arazisinde yapmışlardır. 
Ve bizim tarihimizde ve ananatımızda vardır. Bilirsiniz İstanbul'da ingiliz mezarlığı vardır. 
Her hangi bir suretle bu mezarlıkların bizim mevcudiyetimiz İçin bir tehlike teşkil edeceğini 
zannetmek mâkul değildir ve hiçbir sebep yoktur. Muharebe meydanlarmda ve Osmanlı impa
ratorluğunun aksamı üzerinde bıraktığımız yerlerde bizim de aynı suretle mezarlık tesis ederek 
eslâflmlza hürmetimizi ve şükranımızı sureti dalmcde İfa etmek hakkımız vardır. 
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Sulh Muahedenameslnln hututu umum^ct l hakkındaki maruzatımı 9u tarzda yeniden 
hülâsa etmeme müsaade buyurunuz. Bizim elimizde bulunan Muahedename Harbi Umu
miden sonra gördüğümüz muahedenamelere yakından veya uzaktan bir müşabehet lrae et
mez. Arkadaşlar) Harbi Umumiden sonraki muahedatta birtakım yeni esaslar vardır kt, asıl 
bu esaslar arazi tebeddülatı ve arazi felâketlerinden kat kat ağır netay iç tevlide tmisür. Bun
lardan birisi tamirat esasıdır. Harbi umumiden sonraki muahedelerde tamirat esası görür
sünüz. Bu, miktarı gayrlmalum ve sureti tediyesi gayrimuayyen daimi bir mükellefiyeti ma
liyedir. Bundan Harbi Umumiden raaglûb olarak çıkan milletler müteessir ve muztaripUr-
ler. Gallb olan milletler de bir şey almış ve sulhun nimetinden istifade etmiş vaziyette değil
dirler. Meselenin diğer milletlere ait ciheti bize taalluk etmez. Kendi muahedemiz noktal na
zarından derim ki, böyle bir tehlikeli esas muahedenamemlzde yoktur. Arkadaşları Harbi 
Umumi muahedatuun esaslı bir ban da hakkı müdafaadan mahrumiyettir. Her müsademe
den sonra veyl mağlûplara diye ifade olunan ıztırabat bugün ağza alınmayacak kadar ehem
miyetsiz ve mensi kakmştır.Bugün mağlûbiyeti hissettiren, elemi hissettiren bar. veyl silah
sızlara diye İfade olunuyor. Memleketin hayatını ve atisini temin edecek olan asıl vasıta hak
kı müdafaanın bflakaydûsart mabfuztyetkUr. Bu Muahedename bu noktal nazardan bizi bütan 
büyük ve galip milletler vaziyetinde bırakıyor. Bu, büyük bir noktadır. Hiçbir vcelkai düveli
ye, bir milletin âtisinin, teminini deruhde edemez. Millet atisini ancak kendi kudreti hayati-
yesi ve azmi fle temin edebilir ve muah edatı mümzayayı kemali hulûs ve dürüst! ile takibe-
debllmesi yeni vaziyetlere, yeni tehlikelere karşı tedbir alabilmesi iktidar! İle mümkündür. 
Bu da hakkı müdafaa Üe olur. Hakkı müdafaa bizim Muahedenamemlzde Türkiye İçin mut
lak olarak tanınmıştır. 

Dİger muahedatm ağır bir noktan da Murakabe komisyonlandırJılütareke zamanların
da şu veya bu mahalde velev ufak olsun her hangi bir ecnebi heyetin memleketin umuru 
hayanyeslni nasıl durduğunu hepiniz derhaür edersiniz. Bizim muahedenamemlzde her hangi 
bir suretle bir murakabe derpiş edilemezdi ve Türkiye zaten bu esaslar İçin tayam etmişti. 
Binaenaleyh bu esası da muahedename İle tespit ve teyld etmiş oluyoruz. 

Diğer muahedenamelerln ağır olan bir noktası da âti İçin iktisadi veya ticari tahdidattır. 
ArkadaşlarI Bilirsiniz ki senelerden beri mücadelât içinde tamamen serbest olduğumuz halde 
hariçte birçok milletlerle tesisi münasebet edemedik. Ahden bağlıdırlar. Biz kendi muahe-
denamemlzle Harbi Umumide gallb olan müsavi milletler gibi taahhüdattan azadeyiz, bu
nu tevlideden bu muahedenamedir. Arz etmek İstediğim getirdiğimiz muahedemunenln Harbi 
Umumiden sonra yapılmış olan m nah edata vakıadan ve uzaktan bir müşabehet lrae etme
diğini göstermektir. 

Bu muahedename milletlerin görüşerek yapabilecekleri bir sulh muahedenamesl addo
lunabilir. Bizim istediğimiz zaten bu idi. Her hangi bir cebir ve kuvvetle bize kabul ettirilmiş 
bir muahededen lçtinab ediyorduk. Müzakere ile. mücadele İle bu tarzda bir muabedena-
meye vâsıl olabileceğimizi takdir ediyorduk. Netice bizim İstediğimiz şekilde istihsal olun
muştur. ' 

Lozan'da İmza ettiğimiz vesaikten birisi boğazlar usulüne dair mukavelenamedir. Bo
ğazların vaziyeti coğrafyan itibariyle ehemmiyeti mahsusası hiçbir zaman nazarlardan dür 
olmamıştır. Boğazlar için Harbi Umumiden sonra boğazların serbestisi tarzında yeni naza
riyeler peyda oldu3u nazariyenin sebebi vaz'ı İddia olunduğu gibi (1914) e kadar açık 
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bulundururken (1914) te ahde muhalif hareket ederek boğazları kapamakhğımız değildir. 
Hakikatte (1914) te memleketimizi müdafaa etmek boğazlan kapamak, açmak, müdafaa et
mek suretindeki hakkı tasarrufunuz abden emin ve müeyyed idi. Ahde muhalif hareket et
medik. Bunu tavzih etmekle beraber boğazların serbestisi bir emrivaki olarak tahaddus et
miş bir mesele idi. Meselenin Karadeniz ve Akdeniz devletleri İçin haiz olduğu ehemmiyet 
o kadar tebarüz etmiştir İd biz dahi Mlsakı Millimizde istanbul'un ve Marmara'nın emniyeti 
mahfuz kalmak şartlyle boğazların ticarete ve Münakalatı Umum İyeye kûsadını esas olarak 
kabul ettik. Mlsakı Millide kabul ettiğimiz bu esas hakikati halde şeraiti cedidenin zarurlya-
tmâan İdi. Düşûnülemiyerek yapılmış bir fedakârlık tarzında İfade olunamaz.Bogazlann usu
lünü tayin etmek için olan müzakeratta birçok siyasetler tavazzuh ve tesadüm etmiştir. Türk
iye bu siyasetler İçinde Misakı M11D İle ilân olunan esasata sadakatini ve asıl kendi vazifesi 
olan Türkiye'nin mevcudiyet ve emniyetini vikaye etmek esasım taklbettik. Serbestli mürur 
hazara ve sefere, ticaret ve harb sefinelerine akt olmak üzere muhtelif fasıllarda İzah olun
muştur. Hakikati halde serbestli mürur İle başlıca harb gemilerinin ve harb tayyarelerinin 
hazarda ve seferde müruru tanzim edilmiştir. Boğazlar meselesini başlıca bu noktalardan 
tetkik etmelidir. Çünkü ticaret İçin, boğazlar tahkim edilmiş ve kapalı addedildiği zamanda 
dahi bir memnuniyet yoktu. Boğazların açıklığı İçin imza ettiğim mukavelede; harb sefine
leri İçin, havai sefineler İçin hazarda ve seferde şeraiti mürur tâyin edilmiş bulunuyor. Biz 
Boğazlar Mukavelenamesinin halli esnasında muhtelif siyasetler arasında gerek dostlukla
rımızı muhafaza etmek ve kendi menafimizi olduğu kadar dostlarımızın da menafllnl mu-
hafaza edecek bir şekli hal bulmak için yedlkudretimizde bulunan mesaiyi sarf ettik. Hlçblr 
kimse veya heyet bize dürüst bir vaziyet taklbetmemek İthamını serd edemez. Biz ihtiyacan 
umumiyeyl temin etmek ve sulha varmak için bir noktal sabite üzerinde duramazdık. Bu 
meseleyi her halde halletmek icabederdl. Alakadar olan bütün milletlerin bugün vaz'ı İmza 
etmiş olduğu bir mukavelename meseleyi beynelmilel nazardan tanzim etmiştir. 

Şimdi Türkiye'ye taallûk eden nıkatı nazardan mülahazat dermeyan edeyim. Bizim bo
ğazlar mukavelenamesinde demlide ettiğimiz mecburiyet; gayriaskeri bir mm taka ihdası
dır. Bihakkln denilebilir ki Türkiye; İstanbul ve boğazları, bu kadar mühim olan yerleri tah
kimden feragat etmekle mühim bir şeyden feragat etmiştir. Arkadaşları Boğazlar üzerinde 
dökülen kanlar, münhasıran Türkiye'nin uğradığı bir tecavüzü defetmek için dökülmemiştir. 

Harbi Umumide eğer boğazlan müdafaaya ve birçok kan dökmeye mecbur oldu isek Türk
iye'nin dahil okluğu bir zümrenin müşterek mcnafilnl müdafaa İçin mecbur olduk. Vakıa 
tecavüz doğrudan doğruya evvela Türkiye'ye müteveccih idi ve Türkiye vazifesini her zaman 
için sayam İftihar olacak bir surette İfa eyledi. Atlyen boğazlar üzerinde yeniden bir tecavüz 
vaki olursa Türkiye hakkı müdafaasını mutlak olarak muhafaza edecektir. Bitaraf kaklığı
mız muharebeler İçin geçmek ve gitmek bize taallûk etmez. Fakat Türkiye'nin dahil okluğu 
bir muharebede hakkı müdafaamızı istimal etmek bilâkaydüşart teinin edilmiştir. Buna de
rakap bir İtiraz vâridolabilir.' 'Fakat vakti hazarda müdafaa esbabı temin edilmemiş İse bu 
taarruza karşı İttihaz edeceğimiz tedablr de elbette noksan olur." Bunun cevabı; bugün için
de bulunduğumuz vaziyettir. Bugün İstanbul'u boğazlan ta Meric'e kadar alıyoruz. Bunu bize 
aldıran ve bu yerleri düşman elinden kurtaran İstanbul'da, Boğazlar'da ve Trakya'da tahki
mat ve kuvvetimizin mevcudiyeti midiı? Bugünkü vaziyet gerek İstanbul'un ve gerek Trak
ya'nın en iyi müdafaasının nasıl olacağını bize bedaheten göstermektedir. Anadolu'ya hâkim 
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ve sahlb olandır ki, boğazlar ve istanbul onun malı olacaktır. Eğer başka türlü bir tertibe 
İmkân olsaydı bugün İmza İle o netice tespit olunmazdı. Bu. vaziyeti cograflyenln ve vaziyeti 
öyaslyenin Ucayı zarurisidir. 

Osmanlı İmparatorluğu bütün menabi ve vesaitini boğazlar etrafında teksif ederek ve 
memleketin diğer yerlerini faaliyetten mahrum bırakarak İstanbul'u ve boğazlan müdafaa 
etmeye çalıştı fakat kaybetti. 

Yeni Türkiye, bütün kuvvet ve menabiinin mahalli sarfım tayin ve tanzim ettiği için İs
tanbul ve boğazların muhafazasını llelebed temin etmiş oluyor. (Sürekli alkışlar) 

Efendiler! Boğazların ve İstanbul'un ecnebi bir ele geçmesi naad tedabtr ile kabili İcra
dır? Elde bunu ifade eden tarihi bir vesika da vardır. Onun adım bilirsiniz. Boğazların ve İs
tanbul'un ecnebi bir elde bulunması için orada kudretten mahrum, lâfzt bir Hükümet la
zımdır. Bundan maada Artadoluda ledelicap faaliyete geçebilecek bir ordu lazımdır. Bundan 
maada geri kalan Türkiye'de çakıya kadar silah bulunmamak lazımdır. Boğazlan ecnebi eli
ne geçirecek İstanbul'u ağyar elinde bırakacak fenni tedablrin heyeti mecmuası budur, bu
gün Anadolu Via Türkiye aleyhine kullanılacak ordu veya Devlet mi vardır? Türkiye hakkı 
müdafaasını sureti mutlakada muhafaza etmemiş midir! İşte bunların neticesi olarakbr k t 
kendiliğinden İstanbul ve boğazlar sahibi aslisi olan Türkiye'ye İltihak etmiştir. Bugün vazi
yet böyle İken Türkiye bütün cihan ile münferiden ve serbestçe tesisi aulh ve münasebat 
ettikten sonra tehlike nerede vanhr? Tehlike oradadır k t vatan.kendl dâhilinde kudretten mah
rum olmasın. Bugün haiz okluğumuz kuvvet muhafaza, tarsin ve İla edilirse Garp hudutla
rımız için İstanbul ve boğazlar için tehlike tasavvur etmiyorum. (Alkışlar) İşte arkadaşları 
Boğazlar Mukavelenamesinin Türkiye'nin emniyeti noktai nazarından mahiyeti budur. En 
iyi bir sureti bal bulmak üzere son gayretleri sarf ettikten sonra meseleyi bu neticeye isal ettik. 

Boğazlar Mukavelenamesinde başlıca muhassalal mesaimiz olan bir noktayı ayrıca İfa
de etmek isterim. Boğazlar Komisyonu teşkil ediliyor. Bu komisyon sekli aslisinde gerek ti
caret ve gerek barb sefalninin müruru icln ve gerek gayrlaskerl mıntakaya mâruf tedablrin 
taldbolunup olunmadığım murakabe İçin teşkil olunmuştu. Uzun ve çetin münakaşadan soma 
bu Boğazlar Komisyonunun vazifesi sular üzerinde se&inl harbiye ve askeri tayyarelere has
rolunmuştur. Karada her hangi bir şekil altında murakabe hakkım bir ecnebi murakabe he
yetine terk etseydik vaziyet hâkimiyetimizle gayrikablll telif olurdu. Bu noktayı esaslı bir me
sele olarak mevzuubahls ve müdafaa ettik. Netice şudur ki. boğazlan mürur noktai nazarın
dan acıyoruz. Geçecek sefainl harbiye birtakım hesabat ile tâyin olunacak, komisyonun va
zifesi Karadeniz ve Akdeniz devletlerinin kuvayı harbiyel bahriyesine mütaallik müşterek 
bir meseleyi tsJdbeunektir. Mabadı vazife tamamen İstanbul'un ve boğazların sureti mutla
kada tahtı hakimiyetinde bulunduğu devlete aittir. Takibetügimiz bu nazariye muahedede 
İstihsal ve ifade olunmuştur. Bunda Türkiye İçin bir mahzur görmedik. Boğazlardan geçe
cek donanma en kuvvetli Karadeniz Devleti donanmasından fazla olmıyacak. En kuvvetli 
Karadeniz Devletinin donanması senenin muayyen bir zamanında tâyin olunacaktır. Komis
yon geçen donanmanın hakikaten bu donanmadan aşağı ve yukarı olduğunu takdir ederek 
yol verecek. Niçin böyle bütün devletlere aidolan bir meseleyi Türkiye kendi mesuliyeti al
tında olarak bütün devletlere munatab olmak vaziyetinde kalsın? Türkiye beyhude müna-
kasat ve müşkülâta neden katlansın? 
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Arkadaşlar! Trakya hududuna dair olan Mukavelenamenin ruhu Trakya'daki hudutları-
mızın tarafeyninden otuz kilometre mıntakanın gayrlaskeıi bulunmasıdır. Tahkimat olmı-
yacak garnizon bulunmıyacak ve ilâ ahlrlhl bu tedbirin kabulü nedir? Hudutlar üzerinde 
baştanbaşa asker dizmek ve tahkimat yapmak kimsenin hamından geçmez. Bu tedbirin esa
sım açık söylemek lazımdır. Bu Edirne üzerinde tahkimat bulunmamasını ve muhtemelen 
hemhudut memleketler tarafından Meriç vadisinde tahkimat yapılmamasını İstihdaf eder. 
Biz Edirne üzerinde tahkimat yapmayı zaten düşünmüyoruz. Edirne'nin müdafaası bugün 
nasıl temin edilmiştir. Bütün dünya varken ve biz uzakta kalmış İken Edirne bizim elimizdedir. 

Vaziyeti askeriye sarahaten gösterir ki, bu vaziyette bir kale yapmak ve tahkimatta bu
lunmak beyhude masraf ve külfettir. Bununla beraber devletler böyle bir tedbirin taabhüd 
ettirilmesinde musir idiler. Noktai nazar şu tdl: Biz Avrupa'ya ne maksatla geçiyoruz? Ma
lûmdur kU bizim maksadımız hudutlarımız dahilinde komşularımız İçin ve bütün dünya İçin 
amili sulh ve huzur olmaktır. Eğer biz Avrupa'ya eskiden okluğu gibi bir fikri İstila İçin geçi
yorsak devletler ve Balkanlar için başka bir çare lazımdır zannolunuyordu. Bu noktayı vazı-
han İfade etmekte bizim zararımız mı vardır, faldanız mi vardır? Bizim faldemiz olduğuna 
kaanllz. Siyasetimizin gizli ve kapaklı bir noktası yoktur. Biz menabil kafi olan arazimiz içinde 
mevcudiyetimizi, terakklyahmızı temin etmekten başka bir şey düşünmüyoruz ve atfyen Bal-
kanlar'da Türkiye daima bir unsuru muvazenet ve amili sulh ve sükûnet olarak İhtiram gö
recektir. Hülâsa Trakya Mukavelenamesi İle maddi menaflimlzden hiçbir şey kaybetmiş ol
muyoruz. 

Huduttan gayrlaskeıi bırakmakla memleketimizi tecavüze maruz bıraktığımız zanno-
lunursa buna cevabım evvelâ yine bugünkü vaziyettir. Ondan sonra geçmiş seferkidir. Trak
ya'nın mevcudiyeti hudut üzerinde yapılacak kalelere istlnad ettirilemez. Nasıl baştan basa 
tahkimatsız olan memleketimizi İstilaya düştükten sonra tamamen İstirdat ve muhafaza et
mişsek son zerresine kadar da tamamen muhafaza edebiliriz. 

Arkadaşlar! Bundan sonra İkamet ve salahiyet hakkında bir Mukavelenamemiz vardır. 
Bu mukavelename, bizimle İmza eden devletlerle İlk yaptığımız mukavelenamedir. Yedi se
ne müddetle yapılmıştır ve tamamen mütekabiliyet esasına müstenittir. Ehliyeti şahsiye hu
susunda yektaraf olarak müsaadeUa bulunduğumuzdan bahsolunuyor. Böyle bir mukave
lenameyi şeraiti hazıra dâhilinde vücuda getirmek İçin bizim zaten memleketimizde bulu
nan ecanip hakkında aksini düşünmediğimiz bir müsaadeyi yapmaya lüzum vardı. Aslolan 
noktalar, memlekette mevcudiyet İçin gerek tekâlif, gerek İkamet ve gerek adliye noktai na
zarından hayati olan noktalar tamamen temin olunmuştur. 

Heyeti CelUeye arz ettiğimiz vesaikten biri de Ticaret Mukavelenamesidir. Bu yent esas 
üzerinde akdettiğimiz ilk yeni ticaret mukavelenamesidir. Arkadaşları Hatipler bu ticaret mu
kavelenamesiyle beş sene müddet zarfında faaliyeti tlcarlyemlzin muattal olacağı endişesi
ni İzhar ettiler. Tabu bu İfade İle ticaret İçin mukavelenamesiz serbest bir surette yaşr/alım, 
diye bir mâna kaydetmemişlerdir. Mademki, milletler, aralarında ticaret yapacaklardın bu 
bir mukaveleye rapdolunmak lâzımdır. Ve mademki bir mukaveledir; elbette tarafeyn birta
kım kuyudat ile kendilerini bağlamışlardır. Kabul ettiğimiz tarifelerimiz kendi tarifelerimiz
dir. Mücadelâtı harbiye zamanında her kaydüsarttan azade olarak düşündüğümüz ve tatbik 
ettiğimiz tarifelerdir. Esas olarak bunlar nazarı itibara alınmıştır. Buna mukabil karşı taraf
larla tabii bu tarifeler üzerinde müzakere ve münakaşa edilmiş bâzı emsal üzerinde İtilâflar 
hâsıl olmuştur. Gerçi mukabillerimizde bütün mevad üzerine böyle bir tarife tespit edilme
miştir. En ziyade mazharı müsaade millet muamelesi kabul edilmiştir. Bu esas, yalnız, bin 
meseleyi aynı zamanda halletmek için çalışan iki taraf arasında mesbuk değildir. Daha ge
çende her tztıraptan azade olan Fransa ve İspanya arasında da böyle mukavele yapılmıştır. 
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Tarife yapmak muamelesi o kadar basit ve kolay bir şey değildir. Uzun zaman takip ve tetid-
ka muhtaçtır. Temenni ederim ki, beş sene zarfında, beş senenin İkinci senesi İle üçüncü 
senesi arasında âth/en tatbik edeceğimiz bütün tarifeleri tamamen ihzar etmiş olalım. 

Heyeti Cellleye arz ettiğimiz vesaikten birisi Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair 
Mukavelenamedir. Arkadaşlar! Çay rtmuharip ve yerleşmiş ahalinin öteden beri alıştıkları ara
ziden, muhitten ve şeraitten bllmecburlye uzaklasünlmalarınâan elbette teessür duyarız. 
Fakat husule gelen birçok hadlsahn şeraiti mücblrealne galebe edemezdi. Bizim sun'umuz 
olmaksızın böyle bir teessür, bizim sun'umuz olmaksızın hadis d a n vaziyetler birtakım ana
sırla beraber yasamak imkanını da selbetmlstL Vaziyetin ibram ettiği çareyi kabul etmek 
mecburiyeti hasıl oldu. Bununla hulûsu niyetimizin asırlardan beri halledemediği hastalığı 
esasından tesviye temiş oluyoruz. Kazanmış okluğumuz menfaat şudur k i Anadolu vatanı 
aslisi hemen hemen yeknesak bir vatan olmuştur. Memleketimize alacağımız ve muhaceret 
sebebiyle birçok lzUrabat çekecek, mülettaslanımz gelip geçecek olan bu hali âtiye alt derin 
mülahazat İle iktiham etmelidir. Dahilde Hükümetçe kabul tatbik olan bütün tedabiri tat
bik edeceğiz. Bütün bu tedablr İle beraber lzbrap ve rahatsızlık olacağım bilmek lazımdır. 
Çünkü, gayrikabül İçtinaptır. Kudreti beşer dâhilinde değildir. Kendileri Müteselli olduğu
muz şudur ki. senelerden beri. hududu milli haricinde kalmış vatandaşların vaziyetleri mü-
cenepör. Bugün İçin. yarın İçin ve Öbür gün için mukadder olan vaziyetten bütün kabiliyet
lerini Anavatana hasretmek suretiyle kurtulmuş oluyorlar. Memleketin başka noktalarında, 
istanbul ve diğer yerlerde bu mübadeleyi niçin tatbik etmediniz? diye bir İtiraz varid ola
maz. Mevzuubahsolan meselenin en iyi bir sureti halH İçin zamanında azami kuvvet sarf 
olunur. Fakat bir sureti bal üzerinde karar aldıktan sonra memleketimiz dahilindeki bütün 
anasır için vazifemiz maziyi unutturacak bir sükûn tesis etmektir. Yeni Türkiye'nin hududu 
dahilinde kalacak olan bütün vatandaşlar yekdiğerleriyle lUIafetmesİnl bilerek bir vatan İçe
risinde huzur ve sükûn kjmdeyasıyacaklaıtlır. Buna katiyen ttfmad ediyoruz. Bu İtimadı Mec
lisi Alinin tasdikine arz ettiğimiz muahedat İçinde teşviş edecek hiçbir nokta yoktur. 

Sivil mevkuflnin ve ûseranm iadesine dair takdim ettiğimiz vesika zaten mevkii tatbikte 
olan ve hemen bitmekte olan bir şeydir. 

Afü umumi Beyannamesi geliyor. Bunun ruhu on seneden beri hadis olan birçok mesai
li bir defada hal ve teskin etmek arzusudur. Kuvvetli olan noktası budur. Elbette zaif olan 
noktası vardır. Bu affı umumi ile vatana karsı olan vazifelerini İhmal etmiş olan ve binaena
leyh her türlü mukaddes hissiyat muvacehesinde itaptan kendilerini kurtamuyacak olanla
rın afü umumiden mûsteüd olmalarıdır, fakat affın başhbaşma bir kuvveti ve bahusus geç
miş hadisah tasfiye ederek mazinin silinmesi ve unutulması gibi evsafı yanında mahzuru 
göze alınabilir. Affı umumiye merbut olmak üzere bir protokol vardır ki, bu da aftan İstifade 
ettirilmeleri bütün hüsnüniyetimize rağmen taraflınızdan deruhde edilemiyecek olan 150 
kişinin bu aftan istisnasını ifade ediyor. Çok hüsnüniyetle hareket etmekle beraber çok ha-
dlsat olmuştur ki, hâdlsatm tekerrüründen İçtinap lcln asgari bir tedbir almak mecburiye
tinden kendimizi kurtaramadık. 

Yunanistan'da bulunan emlaki tslamiye hakkında Yunan murahhaslarının verdiği vesl-
kayı huzuru alinize takdim ettim. Yunanistan'da kalan emlaki Islamiyenta masuniyet ve mah-
fuztyetl baklanda yeni bir vesikadır. 



Arkadaşlar) Hatiplerin mevzuubabsetUklerl mühim beyannameler geliyor. Gerek ldarel 
adliye ve gerek ldarel sıhhiye İçinde olan beyannameler. Bu beyannameler bizim taraumız-
dan verilmiş beyannameler ve hakikati halde Türkiye'nin kendiliğinden İttihaz ettiği tedbir
lerdir. O kadar büyük hâdısatı müşkül şerait İçinde temizlerken bu beyannameleri vererek 
her hangi bir surette mucibi tatmin ve temin olmak gayrtkablli İçtinap bir mecburiyet halin
de İdi. Arkadaşlar! Bu beyannamelerde bizim hakkı mevcudiyetimizi, hakkı hayatımızı, hakkı 
İstiklâlimizi fiiliyatta nakzeden nıkat yoktur. Bâzı hatipler mübalağa İle hislerini tersim etU-
fcr ve varmak istediğimiz ideali vuzuh fle teressüm ettirdiler. Beyannamelerde beş sene müddet 
var ve beş sene nihayetinde kendiliğinden, yeni hiçbir münakaşaya, yeniden hiçbir teşebbü
se ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden sükût edecek İki beyanname bizi nur/atta ve hakikatte 
müşkülata duçar etmez, ldarel Adliye için alacağımız hukuk müşavirleri Adliye Vekilini mu
rakabe edeceğinden bahsediliyor ve hangi kavanin Komisyonuna iştirak edecekleri sual edi
liyor. Adliye Vekiline merbut bir memurun onu murakabe etmesi nasıl varidi hatır olabilir? 
Kezallk bu memurların İştirak edecekleri komisyonlar ancak Adliye Vekilinin tahtı İdaresin
de bulunan komisyonlar olacaktır. Muahedenin heyeti umumiyeslnde, beyannamede, hak
kı kazayı ihlal eden nokta yoktur. 

Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından ita edilmiş olan İmtiyazlara alt Proto
kol geliyor. Osmanlı İmparatorluğu tarafından verilmiş ünüyazat ile ecnebiler Osmanlı İmpa
ratorluğu İle birçok teşebbüsaü lküsadiyeye girişmişlerdir. Sermayeler dökülmüş, işler ya
pılmış, şirketler teessüs etmiştir. Efendileri Biz memleketimize gelip sermaye dökecek ve te-
sebbüsatı lküsadiyeye girişecek erbabı teşebbüse müşkülat ve mevani ika etmek zihniyetin
de asla değiliz. Bilâkis bizim memleketimiz öyle bir muhiti emindir ki. buraya gelinir. İsteni
len miktarda sermaye dökülür, her türlü teşebbüsah lküsadiyeye girişebilir. Elverir ki, bura
ya gelecekler bu memleketin her hangi bir memleket gibi sahibi malum olan. hukuku haya
tiye ve hukuku istiklftllyeBİ müsellem olan bir muhit olduğunu bilsinler. Memleketimiz ka-
vanininln hududu ve icabatı dahilinde kalmak kaydı tabisini ve meşru bir surette kazanmak 
lüzumunu kendileri kabul etsinler. Memlekette şu veya bu tarzda müşkülât çıkartmak şu 
veya bu tarzda hakimiyet almak düşünmesinler. Fıtratımız, teşkilatımız, muhitimiz sulisti-
malata müsait değildir. Bilakis meşru kazançlara emniyet ve teshilat vermek İçin müsaittir. 
Arzu ediyoruz ki, gelsinler, sermaye döksünler, İş yapsınlar, meşru İstifade etsinler. Bu yal
nız erbabı teşebbüsün istifadesini temin etmez. Aynı zamanda tabii ve esaslı olarak memle
ket İçin de mucibi İstifade olur. Şimdi bu esas dahilinde bulunan bir devletin Osmanlı İmpa
ratorluğu tarafından verilmiş olan lmtiyazat İle memlekette hâsıl olan vaziyeti nazarı dikka
te almaması kabil olamazdı. Bu noktal nazardan birçok lhtUafatı hallettik. Kabul ettiğimiz 
noktalar menafi! memleketle kabili telif olan makul hudutlar dahilindedir. Bu imüyazat içinde 
en çok müşkülat çektiklerimiz Harbi Umumiden evvel imtiyazı tamamiyet kesbetmemiş olan
lardır. Gerek devletler arasında muhabere edilmiş ve gerek teşebbûsat esnasında muamele
si tamam olmamış imtiyazlar da mer'idir tarzında umumi bir teklif vardı. Bu teklif sebebiy
le çok müşkülat İçinde kaldık. Her hangi İki hükümet adamı arasında geçmiş belki tama
men malûmumuz bile olmayan bir vesika ile Türkiye'yi meçhul şeraitle meçhul bir imtiya
za raptedemezdik, tmtiyazat meselesinde Harbi Umumiden husule gelen fasıla kadar müd
deti imtiyazın temdidi de bilhassa konferansın birinci safhasında mevzuubahs oldu. Biz bu 
şirketlere henüz muahede İmza edilmemiş İken bile müşkülat çıkarmıyacak kadar hulûs 
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göstermişken yeniden taahhüdat altına giremezdik. Biz her nevi şirketlerin memleketimiz
de teessüs edebileceğini hulûsu niyetle ve fiilen göstermiş bulunuyoruz. Tasdikinize arz et
tiğimiz vesikalar İçinde Portekiz ve Belçika ile de sulhun tahakkuku İçin vesikalar vardır. 
Bundan soma Tahliye Protokolü ve merbutu olan Beyanname gelir. Tahliye Protokolü 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikinden itibaren muayyen bir müddet zarfında kaU bir 
tahliyeyi tazammun ederJ3u protokol hakiki bir sulh yoluna girmekte olduğumuza ameli olan 
İlk vesikal emniyettir. Arz ettiğimiz vesikalar arasında Karaagaç'm tahliyesine ve bize İade 
olunan Bozcaada ve İmroz'un iadesine dair olan Protokol bir de Yugoslavya Devletinin mu
ayyen bir zaman zarnnda muahedeyi imza edebileceğine dair vesaik, bir de bütün bu muka-
velau bir safhada hulâsa eden Senedi Nihal görülür. Şimdiye kadar olan mülahazatla Lo
zan'da İmza ettiğimiz muahedenameyi ve bütün senedan İzah etmiş oluyorum. 

Muhterem efendileri Mücaheoatı Milliyenin neticei hâsılasını takdim ettiğim muahede
ler ve vesikalar tesblt ediyor. Bunlar İçin size ayrıca, bir hulasa yapayım... 

Mütecanis, yeknesak bir vatan, bunun dahilinde harice karsı şu gayrttabu kuyuttan ve 
hükümet içinde hükümet ifade eden dablll lmtiyazattan ntüberra bir vaziyet: gayri tabu mü-
kelleftyatı maliyeden azade bir hal. hakkı müdafaası mutlak, menabii mebzul ve serbest bir 
vatan. Bu vatanın adı Türkiye'dir. (Şiddetli alkışlar) O Türkiye'yi bu muahedenameler ifade 
ve tavzih etmektedir. (Alkışlar, bravo sadalan} 

Efendileri Türk milletinin hassal esasiyesi zannolunduğu gibi unsuru cidal olmak de
ğildir. Uzun zamandan beri haksız muhacemata göğüs germek mecburiyetinde kaldığındandır 
k t son devrelerde hassal cidali nazarı dikkati celbetmlstir. Türk Milletinin hassal esasiyesi 
sulh ve müsalemet vadisinde unsuru terakki ve medeniyet olmakta-. (Alkışlar) 

Efendileri Temin ettiğimiz vatanın harap ve fakir okluğunu hariçte ve dahilde blhnlyen 
yoktur. Biz zannetmedik, hiçbir meseleyi hallederken düşünmedik ki karşımızda bulunan 
muhataplarımız zayıf yerlerimizi veya kuvvetli yerlerimizi fark edememişlerdir. Böyle yan
lış bir hesaba düşmedik. Eğer böyle bir hataya düşmüş olsaydık hiçbir mücadelede muvaf
fak ni«np^«iıfc Daima hesabettlk ki her hangi bir mücadelede zayıf ve kuvvetli yerlerimiz 
ne İse elbette karşımızdakiler, muhasunlanmız da bunları bilirler. Onun için söylüyorum 
ki, vatanm İçinde bulunduğu ızttrabı ve bilhassa İçinde bulunduğu fakir ve harabiyi, dâhi
linde bilmtyen kimse olmadığı gibi haricinde bllmlyen kimse de yoktur. 

Efendileri Bizi endişeye sevk eden noktalar bütün dünyaca malam olmakla beraber 
Türkiye büyük ve kavi bir Devlet, büyük ve kavi bir millet addolunmuştur, (alkışlar) Sebebi 
nedir? Töz. toprak içindeki hayata, henüz Avrupa'nın diğer yerlerindeki hayatı İle kıyas kabul 
etmiyen bu memleketin vaziyeti ve asıl kuvveti nedir ki. zahirine rağmen kavi, âtisi emin 
addolunul? 

Efendileri Bu memleketin menabii ne kadar kuvvetli, ne kadar mebzul olduğunu biz
den daha İyi bütün dünya bilir. Kabili tasavvur mudur, erişilmez hedeflere varmak için ve
saitsizliğe, maddi müşkülata galebe eden bir memleket ve bir millet altın hazineleri üzerin
de otursun, mahza kapısını açmayı bilmemek yüzünden falar ve ızttrabı kabili tedavi olma
sın? Aslolan nokta menbam kendisine malik olup olmamaktır. Eğer memlekette menbaı kuv
vet menbaı servet, menbaı İnkişaf yok İse bunu yaratmak kimsenin elinde değildir. Herhangi 
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bir taş parçası demir yapılamaz. Fakat eğer bu kuvvet varsa eksik olan bunu İnkişaf ettir
mek için ilimdir, tecrübedir, melekedir, zamandır ve bunların hepsi kudreti beşer dâhilinde 
olan avamildlr ve bunların hepsi gayrlkabili tasavvur müşkülâtı İktJnam etmiş olan, bütün 
dünyaya karşı siyasi ve harbi mücadelesinde ispatı mevcudiyet etmiş olan bir milletin takati 
haricinde değildir. Atiye kemali emniyetle bakıyoruz. Bizim nüfusumuzu.hayatırnızı en yüksek 
seviyel medeniyeye çıkarmak için ber türlü menabi ve vesait vardır. Efendileri Bu vesait ve 
menabil işletmek için, milletin buy ük bir âtiye doğru yürümesi İçin İmkân veriniz. Sulh devresi 
gelmiştir. Tarif ettiğim güzel, mukaddes, her türlü şeraiti hayatlyeye malik vatanın İnkişafı
nı temin etmeye derhal başlamak zamanı gelmiştir. Milletin asıl vazifelerini İfa etmek, un
suru sulh ve müsalemet, âmili terakki ve medeniyet olmak için İstidat ve kararma yol göste
riniz. Arkadaşlar! Hedefe varmak İçin evvelâ hedef vazıh ve berrak bir surette malûm olmak 
lâzımdır. Yanar - döner bir ışık, bulutlar içerisinde meşkûk hedefler arkasında koşanların 
İlk müşkülât karşısında ayakları sürçer. Berrak ve mühim bir hedefe varmak için de bunun 
dümdüz olduğunu, her türlü müşkülâttan azade bulunduğunu zannetmek büyük gaflettir. 
Büyük hedefin yolu sabır ve sebatı tüketecek zannolunan büyük müşkülât ile mâlidir. Vara
cağımız nokta mecmua! mllelde en yüksek seviyei terakki ve temeddündür. Gerçi fakir ve 
harabız. Fakat altta hazineleri içinde oturuyoruz. Yarın veya öbürgün behemehal bunları aça
bilir ve behemehal açmak mecburiyetindeyiz. Açmak İçin vasıta, takati beşer harici değil
dir. Ve semadan da inecek değildir. Bu vasıta muayyen bir hedefe doğru yılmıyarak müte
madiyen çalışmaktır. Ve bu yol her milletin yürüdüğü terakki yoludur. Artık İş zamanı gel
miştir. 

Muhterem vekilleri Mücadclâtı mllliyemizln neticei hâsılasını tâyin edecek olan releri
nizi İzhar ediniz. Millet ve bütün dünya vereceğiniz reye İntizar etmektedir. (Devamlı ve sü
rekli alkışlar arasında kürsüden İndiler) 

REİS — Hariciye Vekili Paşa Hazretlerinden bir sual takriri var, okunacaktır. 

Riyaseti Celilere 

İsmet Faşa Hazretleri Türk'ün menafll hayatlyesine mugay İr harekâtta bulunan bâzı kim
selerden bahsetmişlerdi; isimlerinin zapta geçirilmesi için bu bapta İzahat vermelerini rica 
ederiz. 

Saruhan 
Vasıf 

REİS — Faşa Hazretleri cevabınızı ne zaman vereceksiniz? 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. — Arkadaşlar! Bu kadar mühim bir zemin üzerinde fazla 
tafsilât İstememenizi rica ederim. Bir hâdise geçerken bütün tafsilatı İle izahat verdim. 

REİS — Muahedenin heyeti umumlyesi hakkında başka söz istlyen kalmamıştır ve he
yeti umumiyeslnln müzakeresini kâfi görüp maddelere geçmek için birçok takrirler vardır. 
Okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Muahede! sulhlyenln heyeti umumiyeslnln müzakeresi kâfidir. Maddelere geçilmesini 
teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 
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REİS — Müzakereyi kail görüp maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.... Müzakere kail görüldü. Maddelere geçilmesi de kabul edilmiştir. 

Efendiler! Birinci kanun İki maddeden İbarettir. Fakat birinci madde sekiz kısımdan iba
rettir. Ayn ayrı okuyacağız. 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ DOKTOR TEVFİK RÛŞDÜ B. (İzmir) -
Reis Bey söz verin. 

REİS — Bu maddeye ait söz mü soyliyeceksinlz? 
(Gectl sesleri) 

Lozan Sulh Muahedesinin kabulüne dair l"»n"Tflw 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti İle Britanya İmparatorluğu. Fran
sa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya hükümetlerinin salahtyett&r murahhasları ara
sında 1339 -1923 senesi Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da âkit ve İmza olunan 
Sulh Muahedenamesiyle berveçhl zir tadad olunan mukavelat ve senedat Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

TEVFİK RDŞDO B (İzmir) — Arkadaşlar encümen tarafından mevaddı kanuniye tadl-
len tanzim edildi. Huzuru tasdik ve tasvibinize arz edilen mevad muhteviyatının ve tarihle
rinin tefavütü dolayısıyla ayrı ayn kanunlar seklinde tadllen tanzimi muvafık görüldü ve Ha
riciye Nazın Pasa Hazretleri de bunu kabul ediyorlar. (Nazır değil. Vekil sesleri) Kelime üze
rinde oynanır/alım. Hariciye Vekili Basa Hazretleri demek İstedim. Binaenaleyh Heyeti Umu-
miyeden encümenin tadili veçhile kabulünü teklif ederim. 

REİS — Zaten encümenden gelen levayihl kanuniyeyl okuyoruz: 

Efendim birinci maddenin birinci kısmım okuyoruz. 

1. Boğazların usulü İdaresine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da İmzalanan Mu
kavelename. 

REİS — Birinci kısmı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. Trakya hududuna dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da İmzalanan Mukave
lename. 

REİS — İkinci kısmı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3 . Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 30 Kânunusani 1923 tarihinde Lozan'da 
imza olunan mukavelename. 

REİS — Üçüncü kısmı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. Affı umumiye dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan. Beyanname ve 
protokol. 

REİS — Dördüncü kısmı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. Lozan'da imza edilen eenedatm bâzı ah'kamına Belçika ve Portekiz devletlerinin ilti-
hakıne dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan Protokol. 
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REİS — Besinci kısmı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. Britanya. Fransa. İtalya kıtaatı tarafından işgal edilen Türk arazisinin tahliyesine dair 
24 Temmuz 1923 talibinde Lozan'da İmza olunan Protokol. 

REİS — Altıncı kısmı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. Karaağaç arazisi İle Bozcaada ve İmroz adalarına dair olup Türkiye ve Britanya İmpa
ratorluğu, Fransa, İtalya, Japonya. Yunanistan tarafından 24 Temmuz 1923 tarihinde Lo
zan'da imza olunan Protokol. 

REİS — Yedinci kısmı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

8. Sırp • Hırvat ve Sloven Devleti tarafından Muanedel Suiniyetlin İmzasına mütedair 
24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da İmza olunan Protokol. 

REİS — Sekizinci kısmı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin heyeti umumiyesinl kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. İkinci maddeye geçildi. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS •— İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, birinci kanun bitmiştir. Heyeti umumiyesinl tayini esami ile reyi alileri
ne vaz'edecegim. Kabul edenler beyaz, etmiyenlcr kırmızı rey verir. 

Efendim, İkinci kanun okunacak, yerlerimize oturalım. Birinci kanun için reylerini İsti
mal etmiyenlcr varsa reylerini istimal etsinler. İstihsali ara hitam bulmuştur. 

Efendim şimdi ikinci kanunun müzakeresine başlıyoruz. Malümuâllniz heyeti umumi-
yesi hakkında müzakere bitmiştir. Maddelere geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okuyoruz i 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu, Fran
sa, İtalya, Japonya. Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları ara
sında 1339 • 1923 Temmuzunun ylrmldordüncü günü Lozan'da akit ve İmza olunan İkamet 
ve salahiyeti adliyeye dair Mukavelename Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik 
olunmuştur, 

REİS — Bir mütalaa var mı? Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

İkinci maddeye geçiyorum. 

MADDE 2. — İşbu kanunun İcrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

Şimdi İkinci kanunun heyeti umumiyesinl birincisi gibi tâyini esami İle reyinize vaz'e-
decegiz. Efendim İkinci kanun İçin reylerini İstimal etmlyenler lütfen reylerini istimal 
etsinler! 

Efendim rica ederim, daha İki kanun vardır. Salonu terk etmeyiniz. 
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Efendim ikinci kanun için reylerini istimal etmiyen zevat lütfen İstimal buyursunlar. İs
tihsali ara hitam bulmuştur. 

Efendim şimdi, üçüncü kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük MUlet Meclisi Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu, Fran
sa. İtalya, Japonya. Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahlyettar murahhasları ata
sında 1339 -1923 senesi Temmuzunun ylrmldordöncû günü Lozan'da akit ve İmza olunan 
ikamet ve salahlyeU adliyeye dair Mukavelename Türkiye Büyük MUlet MecUslnce kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsm. Birinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun İcrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsm. İkinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiytsini tâyini esamiyle reye vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi İsti
mal buyurunuz. 

Efendim, üçüncü kanun için reylerini İstimal buyunruyan zevat varsa lütfen İstimal bu
yursun. Efendim istihsali âra hitam bulmuştur. 

Şimdi dördüncü kanunun müzakeresine başlıyoruz. 

MADDE 1. — Türkiye Büyük MUlet Meclisi Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu, Fran
sa. İtalya. Japonya. Yunanistan ve Romanya hükümetlerinin salahlyettar murahhasları ara
sında 1339 -1923 senesi Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan 
devleti Osmaniye tarafindan verilmiş bazı imtryazata dair Protokol Türkiye Büyük MlDet Mec
lisince tasdik olunmuştur. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsm. Birinci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunim icrasına İcra Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. İkinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, dördüncü kanunu da tayini esamiyle reyi âlinize vaz'ediyorum. Lütfen rey
lerinizi İstimal buyurunuz. 

Efendim, dördüncü kanun İçin reylerini istimal buy urmıyan zevat lütfen istimal buyur
sunlar. İstihsali ara hitam bulmuştur. 

Efendim, bu Sulh Muahedesi İçin. bazı takrirler vardır. Onları okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 

Lozan Sulh Muahedenam esiyle merbutatının tatbiki ahkamı esnasında bazı yanlış tef-
sirata meydan kalmamak üzere konferans zabıtnameleri hulâsalarının bir kitap halinde neşrini 
teklif ederiz. 
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Çatalca Tekirdağ Edirne Karesi 
Şaktr Memned Cemil Hüseyin RıTkl Hulusi 
Karesi Karesi Karesi Karesi 

Osman Niyazi Al) Şuurî Mehmed Cavid Haydar Adil 

Mersin 
Niyazi 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler lûtfcn el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 

Lozan Konferansında vazifelerini dirayet ve kiyasetle İfa eden Heyeti Murnhhasamıza ve 
müşavir ve mütehassıslara Meclis namına beyanı teşekkür olunmasını teklif ederiz. 

Denizli Denizli Denizli Ertugrul 
MazharMüfid Yusur Haydar Rüşdü Fikret 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekilimiz İsmet Paşa Hazretlerinin MuhaedelSulhlyehakkındaklbugünkü be

yanatının Türkçe ve Fransızca olarak tabı ve neşrini teklif ederim. 
23 Ağustos 1339 

Sivas Mebusu 
Rahmi 

REİS — Efendimi Sivas Mebusu Rahmi Beyin takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, müsaade buyurursanız tasnifi aranın neticesini arz edeyim : Birinci Kanuna 
(227) zat iştirak etmiş, (213) kabul, (14) re t binaenaleyh Lozan Sulh Muahedenamesi hak
kındaki birinci kanun layihası (213) rey İle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

İkinci Kanuna 220 zat İştirak etmiş, 206 kabul. 14 ret binaenaleyh Lozan Sulh Muahe
denamesi hakkındaki İkinci kanun layihası 206 rey İle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Üçüncü Kanuna iştirak eden zevat (221) dlr. (13) redde karşı (208) rey İle kabul edilmiş
tir. (Alkışlar) 

Dördüncü Kanuna (225) zat iştirak etmiş, (212) kabul, (13) rettir. Binaenaleyh dördüncü 
kanun da (212) rey ile kabul ve tasdik edilmiştir efendim. 

Efendimi Bâzı rüfekanın takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Sulhun İstihsalinde en büyük âmil olan şanlı ve kahraman ordumuza Meclisin selâm 

ve şükranlarının iblâğını teklif ederiz. 
Ertugrul Trabzon Afyon Karahlsar Denizli 

Fikret Nebizadc Hamdı tzzet Ulvi Haydar Rüşdü 

REİS — Efendim, Fikret Bey ve rüfekasının takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Müttefikan kabul, sadaları) Müttefikan kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, bu Muahedenin kabul ve tasdiki münasebetiyle bir arkadaşımızın daha takri
ri var okuyoruz. 
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Riyaseti CelÜeye 
Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1336 tarihinde resmî kûsadı merasiminde teberruken 

dua buyurmuş olan Bursa Mebusu Muhteremi Mustafa Fehmi Efendi Hazretleri tarafından 
tebulhaındavelmmne İstihsal edilen maksadı milliyi tevsik ve teyld eden İşbu Muahcdena-
menln tasdâa dokçrıstyle de bir dua tilavet buyurulmasmı ve bu vesile İle de İstihsali zafer 
uğrunda işarı hûnu şenamet eden Mukaddes Şühedamızın ervahı mübareketerine İthafı fa
tiha olunmasını teklif eylerim. 

Bozofc "Tfozgad" 
Mebusu 

Süleyman Sun 

REİS — Efendim, Süleyman Sun Beyin takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Mût-
teffltan, sesleri) Mütteflkan kabul edilmiştir efendim. 

(Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Efendi kürsiye gelerek bir dua kıraat buyurdu ve fatiha
lar okundu.) 
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Lozan Sulh Muahedenamcataln kabulüne dair Birinci Kanuna verilen reylerin neticesi (1) 

(Kabul edenler) 

levfik Rüsdü E (izmir). Hacı llyas Sami & (Muş), Necati E (Bursa). Agaoglu Ahmed E 
(Kars). Asaf a (Hakkâri), Yakub Kadri E (Mardin), Derviş E (Mardin). Celal Nuri a (Gelibolu) 
Talât E (Ardahan), Esad B (Lâzistan). Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu). Talât a (Kângın). Halil 
R (Ertuğrul), Galfb E (Nİgde). Mustafa AbdulhaMik E (Kfingın), Ahmet Süreyya B (Karesi). 
Dr. Tfevflk E (tçel). AH Rıza E (Kastamonu). Hafız ibrahim Ef. (İsparta), ismail E (Karahlsan 
Şarkî), Ahmet Muhtar B (Trabzon), Yunus Nâdi B. (Menteşe), ismet a (Çorum). Fuad E (Lâ
zistan), Ahmet Hilmi B (Kayseri), Rasim E (Sivas). Rasttı Ef. (Antalya). Mithat E (Maraş), 
Ahmet Şükrü a (Dersim). Münir E (Çorum). Tahsin E (Aydın), Abidin E (Saruhan). Mustafa 
Ef. (Konya), Bekir Sami E (Tbkad), Rifat E (Kângın). Zeki E (Gümüşhane), Süleyman Necml 
B (Canik), AU Rıza E (İstanbul). Hacı Edhem E (Saruhan). Vehbi B (Karesi). Ziya B (Hangi
ni, Şefik a (Trabzon). Kâmil Ef. (Karahlsan Sahib). tbrahim E (izmit), Halet B (Erzurum), 
Mehmed Fuad E (Kastamonu). Sabit E (Kayseri), Fevzi Paşa (İstanbul), Rahmi E (Sivas), İh
san E (Cebelibereket), Fertd E (Kütahya). AU E (Karahisan Sahib). Ali Salp E (Kozan). Emin 
Cemal B (Bolu). Sadık B (Karahlsan Sahib). Hulusi E (Karesi), Abdûrrezak Celebi B (Mar
din). Haydar Adil E (Karesi). Ali Şadl a (Kozan), ismail Canbolad E (İstanbul), Hafız Emin 
Ef. (İçel). Hamdl E (istanbul). Arif E (Eskişehir), Şeyh Seyfl Ef. (Kütahya). Şükrü E (Bolu), 
Necmeddln Molla E (Kastamonu), Cudl Pş. (Siverek), Mehmed Vasfi Ef. (Bolu). Fuad E (Kon
ya) Fallh Rıfkı E (Bolu). Muhlddin E (Elaziz). Hacı Bedir Ağa (Malatya), Mustafa Zeki E (İz
mit). Hamdl B (Bozok). Şükrü E (Çanakkale), İbrahim E (Ertuğrul), Halil Hulkl Ef. (Silrd), 
Ahmet İffet a (Ertuğrul). Ş a ü r a (Ankara), Hüsrev a (Una), Saraçoğlu Şükrü a (İzmir). Ha
san E (Antalya), Haydar Rüştü (Denizli), Rahmi E (İzmir). Abdurrahman Şeref E (İstanbul), 
Yusuf Akçura a (istanbul). Ralf Ef. (Erzurum), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa). Hacı Kâmil Ef. 
(Tbkad). Nebizade Hamdl B. (Trabzon), Dr. Fikret a (Ertuğrul), Ahmet Mahir Ef. (Kastamo
nu). Kadri E (Siverek). İsmail Kemal E (Çorum). Hasan Fehmi E (Gümüşhane), Hilmi E (An
kara). İhsan E (Ankara). Dr. HaUd E (Kayseri), Naim Hazmı Ef. (Konya), Halid E (Kastamo
nu). Vehbi B (Aksaray), Avnl a (Bozok), Ali Rıza Ef. (Amasya), Reşad B (Saruhan), Mehmet 
Sabrl B (Saruhan). Cevad Abbas a (Bolu), Salih a (Bozok), AU Fethi E (İstanbul). Mustafa 
Fevzi Ef. (Saruhan). Refik B. (Konya), Süleyman S u n Ef. (Trabzon) Esad E (Amasya). Mah-
mud E (Slird). Mehmet R (Çanakkale). Cemil B (Tekirdağ), Seyld a (İzmir). Besim Atalay 
a (Aksaray). Ragıb E (Zonguldak). Mabbub Ef. (Kırşehir). Umall Safa E (Adana). İzzet Ulvi 
E (Karahlsan Sahib), Mehmet Nuri E (Kütahya), Ferid E (Çorum), Kemal B (Sanman), tbra
him Süreyya E (izmit), Yusuf Kemal E (Slnob). Receb E (Kütahya), Mehmed E (Karesi). Mü
nir E (Erzurum), Hacı Mehmet Ef. (Maras). Kemal E (Adana), Abdülkadlr E (Maraş), Musta
fa a [Tbkad), Dr. Fuad B (Kırklareli). Ömer Ef. (Kars), Neşet B (Aksaray), Şatur E (Çatalca), 
Talât Avni a (Canik), Hamdullah Subhi B (İstanbul). Feyzi B (Dtyarbekir), Ali Rıza a (Kırşe
hir), Eyyûb Sabrl Ef. (Konya). Tevflk Fikret a (Konya), Ahmet Saki E (Antalya). Cavld Pş. 
(Canik), Nuh Naci E (Kayseri), Musa Kazım Ef. (Konya), Musa Kazım E (Karahisan Sahib), 
Osman Niyazi E (Karesi), Emin E (Tbkad), Osman Nuri E (Bursa), Mazhar Müfld B (Denizli), 
Hacı Bekir Ef. (Konya), AU Şuuri R (Karesi). Mükerrem R (İsparta). Şahin Ef. (Gazlanteb). 
Mehmet Emin E (Karahisan Şarki}, AU E (Lâzistan). Dr. Rıza Nur E (Slnob), Hüseyin Hüs
nü Ef. (İsparta). Muammer B (Sivas), Avni E (Cebelibereket). Yusuf E (Denizli), Dr. Refik E 
(İstanbul), Süleyman Sırrı B (İstanbul), Sabit E (Erzincan), Mustafa. Ef. (Konya), Kazım 
Hüsnü E (Konya), Mahmut Esad E (İzmir), Saffet a (İzmir), Kâzım Pş. (Karesi). 

fi) Ban^onayı4^rıkammladaxnUımd}lirD^ç^om^m'içbı,natımıkatrtUC LS.28^ 
Bez. 
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Şefik E (BayezJd), Yusuf Ziya a (Zonguldak). Yahya Gallb a (Kırşehir). Hâzim a (Niğde), Sft-
mlh Rffat a (Çanakkale), Mustafa a (Elazlz). Ziya Ef. (Erzurum). Hüseyin a (Elazlz). Ragıb 
a (Kütahya), Hamdl a (Erzincan), Naci R (Elâziz). Mahmud Ef. (Siverek). Abdullah Azmi 
E£ (Eskişehir}. Refet B. (Bursa). Rûşdu Pş. (Erzurum), Gazi Muştala Kemal Pş. (İzmir). Mu-
rad a (Antalya), Feridun Fikri a (Demim), Emin a (Eskişehir), Câzim Ef. (Erzurum), Veysel 
Rıza a (GOmaşane). Cevdet a (Kütahya). Halil a (Zonguldak). Ali Rıza a (Muş). Kecib Ali 
a (Denlilİ). Dr. Mustafa a (Denizli), Tahsin a (Maraş), Mahmud Celal B. (İzmir). Zekâ! B. (Ay
dın), Hüseyin Baki a (Burdur). Osman Kadri E (Muş), Mahmud Nedim a (Malatya). Ruşen 
Eşref a (Karahisan Sahib). Hüseyin Rıflci a (Edirne). Süleyman Sim a (Bozok), Ali SOruri 
Ef. (Karahisan Şarki). Dr. Kâzım a (Denizli). Dr. Mehmed Hilmi a (Malatya). Halid a (Niğ
de). Kazım Karabekir Pş. (İstanbul). Dr. Mazhar a (Aydın), Ali Fuad Pş. (Ankara) 

(Reddedenler) 

Hoca Eaad Ef. (Menteşe), Kıhç Ali R (Gazianteb), Zamir R (Adana). Muştala Necati a 
(İzmir). Ali Cenanı a (Gazianteb). Vasıf a (Samban). Yahya Kemal a (Urfa), Necib a (Mar
din), Niyazi a (Mersin), Faik E (Edime), Şeyh Saffet Ef. (Urfa). Şükrü Kaya a (Menteşe). Be
sim E (Mersin). Faik a (Tekirdağ) 



BASINDA LOZAN (*) 
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BU GÜN SULH BAYRAMIMIZ, HAKÎKİ HALÂS ve 
İSTİKLAL BAYRAMIMIZDIR (*) 

"Hakkıdır Hakka Tapan Milletimin İstiklâl" 
Türkiye, bugün milletlerin huzurunda tâc-ı İstiklal İle tetevvüc ediyor. Bütün Muham-

med ümmetinin alemdar-ı bahadırı olan Milletimiz, bugün zafer-i sulha ererek, kahhar kül
cün knuna koyuyor. Türkryenln. milletler huzurunda taht-ı halâsına cülusu, bütün âlem-i 
lalamın mebde-i ievz-ü-necaü olsun. 

Bugün, sulh muabedenameai. Devlerimiz ve bütün devletler taranndan imza ediliyor. 
Sulh, milletler lçta beşâret-t uzmadın Tarih'te belki hiçbir milletin mislini görmediği kadar 
kara alam ve masattı yıllan geçirmiş okluğu Mineniniz, bugün resmen bütün milletler tara
fından tasdik edilmiş İstiklali ile kam-ı sulha eriyor. Elbette bir milletin talih ve mukaddera
tı şahısların talih ve mukadderatından çok daha ulvi ve mukaddestir. Bugün bütün şahısla
rımızın, şahsi alam ve mesanmızaı fevkinde olarak ryd-I sulhu tes'ld etmeliyiz; çünkü hepi
mizin, başkumandanı ve neferi, zengin ve fakir, şehirli ve köylü, çoluk ve çocuk, ana ve ba
ba. her şeyimizi uğruna kurban edeceğimiz Vatan-ı Akdeaımİz, bütün dünya milletlerinin 
huzurunda İstiklal ve halAs-ı tammını Han etmiştir. Bu Millet her şeyden evvel, istiklal için 
kanını dökmüştür. Bugün, her ne pahasına oluna olsun, uğruna canlar ve kurbanlar verdi
ğimiz istiklalimizi yeniden aldık. (Sevr) muahede-1 mel'Ünesl, şimdi bütün Garb'm mevt-englz 
âmâl-i harlBasnrla beraber, tarihin haOevl bir İstihzası gibi kalmıştır. Bu Vatanm delikanlıla-
n, bu millet evlatları, yüzblnterie, hep bu gün, hep bu emel, hep kam için kan ve ateş dalga
ları içinde sevinerek can verdiler. Kolan bağlanarak. Yunan eşkıyasının ayağı dibine zebh 
için namerteesine boynu uzatılan Mlüenmlz, o şakavet ordularım bir saldınşta halas ve İs
tiklal aslana kahr-ü-târae-etü. Bugün, bütün Garbi Anadolu'nun yerinde viran bir ülke kal
dıysa ve eski yeşil yurtların üzerinde halâ yangın dumanlan tütüyorsa ve bütün bu dllnlşuı 
toprak, ne uğruna kurban gitmiştir? Halas uğruna, İstiklal muradına! İşte bugün Türk Mil
leti muradına erdi Hala bağırlarımızda acılarım duyduğumuz yaralar bile, bu günü görmek 
İçin katlandığımız felâketlerin mirasıdır. O felaketler, bugün bu Milletin boynundan kalk
mıştır, Türk, her şeyden evvel, kendi yavrucuğunun kanı ve kılıcı, bahadırlığı ve can-fedalığı 
hürmetine, alnına yazılan kara yazdı al kanıyla bozdu. Bütün bu harika, bütün bu mucize, 
kimsenin eseri değildir. Bütün bu hârika, bütün bu mucize, milletler İçinde bizzat harika 
ve mucize olan Türk Milletinin eser-I mübeccehair. Denilecek ki, bu sulh mufthedenâmesl, 
Afyon sırtlarında patlayan bataryalardan, ta İzmir kıyılarına kadar bir barika panldayıp inen 
akınlarının şan ve şöhretine tamflmiyle layık bir muahede değildir. Fakat şu bilinsin ki, Türk 
MÜleUnln yiğit ve mert şlân, kahramanlık meydanlarında olduğu kadar bezirganlık pazar
larında da alemdar olmağa müsait değildir. Zira cihan gürdü ki Lozan Konferansında sulh, 
bir bezirgan metaı oldu. Türk, bütün devletlerin hırs ve tamaı ününde kanı ve kılıcı aşkına 
pazarlıktan müttnefiîr asfl bir yiğit gibi kaku. Bugün ne olursa olsun, her şeyin fevkinde olarak, 
evvelâ bu Milletin başı. katillerinin elinden kahhar bir zaferle kurtulmuş ve tac-ı sulh ve is
tiklâl İle tetevvüc etmiştir. Sulhumuz -bir girdbad- İnkırazdan bunca kurbanlar hürmetine 
halas bulan Milletimiz İle refah ve sükûna susayan bütün Şark'a ve Ümmet-i Muhammedln 

(X) üuhld-t Çftdr 24.7,1923 
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gözbebeği Türk'e tevclh-l kalb etmiş olan bütün Alem-l İslama mübarek ve mûteyyemmem 
olsun, tyd-i Sulhumuzun, mübarek Kurban Bayramına karışması, Türklüğün ve Alem-l Is-
lâmın İstikbâli İçin bir fâl-l hayr, bir berâat-ı IsühlâL bir delil-i mânevidir. Zulüm ve İhtirasa 
kurban edilmek istenilen Milletimiz, İşte bir Kurban Bayramında sulh bayramlarını tes'id 
etmiş oluyor. Türkiye, bugün yeni tarihine, sükûn ve emniyetle glrtyor. Kanı dindiren sulh. 
kanı döken kılıcının hakkıdır. Bugün hakkını alan kılıncı, mucizeler yaratan şanlı orduları
mız, artık selamet ve zaferle kınlarına koyuyorlar. EJder-i inkırazı kahr-u-nâbûd eden man-
sur ve muzaffer ordularımız ve nimet-1 sulhle kâmyâb olan Milletimizi tebrik ederiz. Mukad
des Memleketimizin bunda sonraki talihi, hak ve namusun talihidir. Mahüf musibetler ge
çirmiş ve inkıraz dûzahından kurtulmuş olan bu Millet, bundan sonra hak ve namusun eli
ne bir Mukkaddes emânet gibi mevdudur. 

Artık: 

"Hakkıdır Hakka lapan Milletimin, İstiklali" 

Sulh Bayramımıza Tarihler 

Hakkın nusreü. Türkün Ismet'i ile nail okluğumuz sulhun mücevher tarihleridir ; 

Ismet'in himmeti. İmânı, vakan, azmi, 
Hasmının payını bir çeldi, kavuştuk sulhe; 
Yazdı tarihini (Talat) da. kesip bir kurban: 
tyd-1 Adhâ'da bu yıl geldi, kavuştuk sulhe. 

1341 

Bütün bu günleri dürt gözle bekledik, geldi: 
Bilir zamanını, yok Iştibâh, hükm-i Kaza: 
Mücevherat İle tezyin olundu târihi: 
Edildi Sulh, Lozan'da teyemmünen imza. 

1341 

Aldı istiklâlini Mlsak-ı Milli vech-İk. 
Arzusu Milletin, buldu kemâliyle husul; 
Bir mücevherli kalem aldım, yazın târihini: 
Müttefikler, eyledi Mlsflk-ı MillTyi kabul. 

1341 

Üsküdarlı Talat 

25 Temmuz 1923 Tarihli (Tevhid-i Efkâr) dan 

Nihayet dün sulh İmzalandı ve milletimiz, dokuz aenedir devam eden kanlı, çetin bir 
mücadeleden sonra, nihayet, yüzbinlerle evladının kanı pahasına kesb-1 İstihkak ettiği şe
refli sulha kavuştu. Bu sulh. Türkiye'nin birkaç asudanberi mahrum olduğu istiklâli tam
ını da te'min etmiştir ve sulhumuzun en bariz sıfat-ı mûmeyyizesi de budun İstiklâl Sulhu. 

144 



O zamanki rüesamızın. delice bir cebi ve cüretle Türklüğü sürükledikleri Harb-1 Umu-
mi badiresi bize birçok arazi, servet ve evlat ziyama maloldu: az halsin, İstiklâlimiz de elden 
gidiyor, efendi doğmuş, efendi yaşamış ve nihayet efendi ölecek olan Türk Millea, zilleti esarete 
büe uğruyordu; fakat milletimiz bir hamle fle silklndi ve Türk olan topraklarını ve bilhassa 
istiklalini kurtardı. 

Hart>-1 Umumiye girdiğimiz zamana nazaran bugün ztyatmız çoktur; fakat mûcahede-1 
mUUyemlze başladığımız zamana nazaran da hem birçok topraklarımız, hem de istiklalimiz 
kurtulmuştur. Binaenaleyh bizden ayrılan din kardeşlerimizin ve havze-l mülkümüzden çı
kan topraklanmışın ziyama müteessir olmakla beraber, istiklalimizi tamamen te'mine mu
vaffak olduğumuzdan dolayı elbette mes'üduz ve sevinmekte haklıyız. 

1330 senesinde Harb-ı Umumiye baslarken Devletimiz, daha büyük, fakat nim müsta
kil İdi: bugün ise, Devletimiz daha küçük, fakat tamamen müstakildir. Bu Od vakıadan bi
rincisinin kabahati Meşrutryyet Devri ricaline: İkincisinin şerefi İse Haküniyyet-İ Milliye ri
caline terettüp ve teveccüh eder. Bu. fl'liyyât ile tahakkuk etmiş bu haklkat-ı tarihlyyedlr 
ki. kimse İnkar edemez. 

Sulhun İmzalandığı şu muhasebe-i umûmiyye gününde, bu sözlerimizle Milletin inki-
sanna veya takdir ve şükranına layık olanların hakkını verdikten sonra gözlerimizi İstikbale 
çeviriyoruz. 

Sulhun imzası. Türkiye için yeni bir harbin Uflnı demektir. Bu harb, kan yerine ter döke
rek yapılacaktır. Bu harb, yüzbinlerce piyade evladımızı öldürmeyecek, bilakis bütün Türki
ye'ye refah ve saadet getirecektir. Bu harb, (İrfan ve ümran) fçln (cehl ve atâlet} e karşı açıla
caktır. Birçok harici düşmanların azim ve iradesini ser-nlgün ederek bu müthiş badireden 
muzaffer çıkan Millettiniz, hüsn-ü İdare edildiği takdirde (cehl ve ataleti dediğimiz bu düş
manı da elbette mağlûp edecek kuvvet ve İmanı haizdir. 

Türkiye'yi kaybedilmiş bir harbden muzaffer çıkarmanın yolunu bilen rical-1 milliyeırüz, 
harbden hem dana güç, hem daha kolay olan bu yeni mücadelede de. basiret ve dürbbıi İle 
hareket ederlerse, Türkiyeyl saadet ve refaha nail edebilirler; bunun için de tıpkı mücabede 
senelerinde olduğu gibi, Millet ve Vatana hizmet kaygusundan başka bir endişe İte hareket 
etmemek, vahdet-1 milltyeyl muhafaza eylemek, her ne pahasına olursa olsun doğru yoldan 
ayrılmamak kifayet eder. 

Rlcal-i Meşrûtiyetin elini, ayağını bağlayan kapitülasyonlar belasından halasımız çok bü-
yük bir nimettir ki, rlcâl-i mllltyyemizln bu nimetin kadrini bileceklerini ve memleketi büs
bütün ve tamamen kurtarmak İçin kendi sa'ylerfnüı eseri olan. istiklalimizden istifade eyll-
yeceklerinl şüphesiz addediyoruz. 

Sulh İle önümüzde açılan yolun bizi saadete olduğu gibi felakete de götürebileceğini dü
şünerek, adımlarımızı itidal ile. fakat kuvvetle atalım ve -tekrar ediyoruz- tarihimizin bu do
num noktasını muvaffakiyetle geçtikten sonra, artık hiçbir gün ve hiçbir İşimizde doğru yol
dan ayrılmayalım. 

Milletimizi muzaffer bir sulhc nail eden Cenâb-ı Hak. yeni mücflhedemlzde de muini
miz olsun. İmzasız 
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Sulh Bayramına 
Tarih 

Slpihre sa'saa-plra muazzam ecramda görülmeyen (Ebedi Nûr) a ma*kes ihramda Tavafı 
Bey t ederek Mustaia-yı Zat-ı Samed, Şinah -ederken o Derya-yı Rûh-u Azamda, (Fuad)a sanlh-
olur böyle cevherin târih : "Kılındı Sulhumuz imza, bu şanlı bayramda," 

1341 
Emirgân 9 Zelhicce 1341 

Fuad Hulusi 

İMZADAN SONRA (*) 

Lozan'da dun İmzaladığımız Sulh Muâhedenatnesf. Türkiye Ue Avrupa devletleri arasın
da muallakta bulunan bütün meseleleri hal ve tesviye etmiş değildir. Maamâflh, imzaladığı-
mız sulhun, amâl-i mlllryyemizl tatmin etmediğine, bizim İçin muzu* olduğuna, dair bir ma
nâ çıkarmak da büyük bir hatâ olur. 

Yunan İstilaası üzerine, mahvolmak tehlikesi karşısında silaha sarılan Türk Milleti, hangi 
gayeler uğrunda kan dökmüşse, bugün o gayeler İstihsâl edilmiştir. Fakat, Lozan'da cereyan 
eden sulh mûzakeraünda yalnız bir muharebenin tevlid-ettlgl ihtüâf&t ve müşkilâat halle
dilmiyordu; Avrupa ile aramızda asırlarca sürmüş gayr-1 tabii bir münâsebetin uzun uzadı-
ya hesabı görülüyordu. Bundan dolayıdır ki müzakere, sayana hayret bir derecede uzun sûrdu, 
pek çok mebâhlsi ihtiva etü ve harb kadar çetin bir mücadeleye İhtiyaç gösterdi. 

Nihayet dûn sulhu, merâslm-1 mütade İle İmzaladık ve dediğimiz gibi uzun bir maziye 
ait hesâbatın tamamlyle kat ve tesviyesi İmkân haricine çıkmış olduğu için, arkaya bâzı pü
rüzlü noktalar bırakmağa mecbur olduk. Esaslı maksat yâni şerefli bir sulh temin edildi. 
Geriye kalan ihtilâflar, bizi ürkütecek mahiyette değildirler. Fakat her halde, sulh devresi
nin siyasiyyat-ı hâriciyyeye taalluk edecek İlk devresi, bu mesâil-t muaHakanın tesviyesi İle 
başlayacağı şüphesizdir. 

Sulh muâhedenamesinde muallakta bırakılmış olan ufak tefek noktaların hemen kâfie-
sl İçin bir suret-i tesviye gösterilmiştir; bu da, hakeme müracaat usûlünden ibarettir; binâen
aleyh. bu meseleler de. esas İtibariyle halledilmiş sayılabilir; Avrupa Ue aramızda ihtilaf tevlid-
edecek mâhiyette değildirler. 

Asıl muallakta kalmış addedebileceğimiz iki mesele vardır ki, onların birisine siyâsi, di
ğerine de mâli ve İktisadi diyebiliriz. 

Siyasi mesele, Musul hududunun tayininden ibarettir ki. bunda aynı zamanda iktisadi 
bir safha da vardır. 

Mu&hedename mucibince, Musul hudutları hakkında ingiltere İle dokuz ay zarfında iti
lâf edemezsek, keyfiyet, Cem'ryyet-t Akvam Meclisine havale edilecektir. Bu son kayda bakı
larak Musul meselesini de ehemmiyet ve vahametini kaybetmiş olduğuna birdenbire aükme-

OTriaGaalei 25.7.1923 
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dllebilln çünkü her İki taraf da. şimdiden hükmü kabul etmekle, İleride münazaa çıkması
nın önünü almışlar demektir. Fakat Musul'un bizim İçin ne kadar ehemmiyeti okluğu dü
şünülecek olursa, onun böyle şeklen ve zahiren halledilmesi ile hiçbir fayda temin edlhnlye-
cegini tasdik ederler. Alelumum ihtilaflar hakikaten halledilmiş addolunabilmek için tara
feynin menaû-l hayâtiyye ve esasiyyesinl cidden tatmin- edecek surette tesviye edilmiş ol
maları lazım gelir. Sâlr suretlerle bulunacak çâre-i tesviyeler, ancak lzzet-i nefsi tatmln-eder: 
fakat İnfial, adem-1 hosnûdi tohumları, tesirlerin) yapmaktan geri durmazlar. 

Bundan dolayıdır ki Musul meselesinin. Türkiye İle İngiltere arasında zahiren değil, ha
kikaten halledildiğini görmek İsteriz. Denilebilir ki, bundan sonra her iki memleketin 
münasebât-ı mûstakbelesl, Adetâ bu mihenk taşma göre taayyün edecektir. Türk ve İngiliz 
ınûnâsebat-ı sulhperveranesinln yolu üzerinde bir Musul kayası ufukta görünüyor. Bu kaya
ya çarpmadan geçebUIrsek. İlk adımda tekrar eski su-l tefehhümlere düşmek tehlikesinden 
kurtulmuş oluruz. 

Irak'ı bütün bütün tahliye etmek tasavvurunda bulunan İngiltere, Musul'da ve Kürdis-
tan'da Türkiye'nin etrafını, kendi elinde bir Kürdlstan çemberiyle ihata etmek, bizi tecrld 
eylemek siyasetini takip edecek mi, etmtyecek nü? Bizce bu noktanın ehemmiyeti her hal
de, Musul petrollerinin ehemmiyetinden ziyadedir. Maamaflh Memleketin muhtaç okluğu 
menâbl-i servetin en mühimlerinden olan Musul petrollerinin de kıymetini İstihfaf edeme
yiz. Bu pek esaslı olan meseknln hallini sonraya bırakmağa rıza göstermekUgimİz. İngilte
re'nin lzzet-l nefsini rencide etmemek arzusundan Heri geldi. Aynı zamanda yeni Türkiye'ye 
karsı İngllterede İtimat ve emniyetin vücut bulacağı U r « m ^ m n geçmesine İntizar etmek 
de faydadan hâil olamaz. İngiltere matbuan, yeni Tûrktye'ıün, Lozan Muâhedenamestvle nail 
olduğu hakk-ı serbestiyi nasıl istimal edeceğine dair biraz mûtereddldâne idftre-1 lisan edi
yor. Fakat hür ve demokratik Türktye'nin hiç su-l istimal yoluna sapnuyarak, mütedllâne, 
vakurane, ciddiyet perverane cahştıgmı görecek olan İngiliz efkar-ı umumryyesi. ûmk) ede
riz ki Musul meselesinde Türklerin menifl-l hayâfiyyeslne hürmet edecektir. 

Mail ve İktisadi dediğimiz Ihtüaf ise. kuponlara taanukedryor.Bûlçealni tanzim etmek, 
aynı zamanda Dfivel-1 Muazzamanın sebep olduktan Anadolu tahribatını biraz tamir eyle
mek Istırarında bulunan Türkiye İçin aran faiz Ue borç ödemek İmkân haricinde olduğunu 
dünyanın bütün bitaraf efkar-ı umumtyyesl teslim eder. Türkiye'den bunu talep etmek, Türki
ye'nin şu harb felâketinin altından silkinip kalkmasına mani olmağa çalışmaktan başka bir 
manâyı haiz değildir. Sulh müzakerab esnasında İüdaH dem İle düşünülmesi göçlesmls olan 
bu noktanın, şimdi insaf ve hakkaniyet dairesinde tetkik edileceğini ûmld emi ek İsteriz. Av
rupa. bizden İstihsal ettiğimiz hukuku hüsn-û İstimal edeceğimize dâir fiil dclâu istiyor; fa
kat biz de Avrupa'dan evvelemirde bize karşı hüsnüniyet ve hayırhahtık asan bekleriz. Her 
şeyde akıl ve hikmeti, İnsaf ve fazileti kendisinde gören Avrupa İçin bu noktada bir vazife 
vardır: oda, İlk adımı kendisi atmaktan ve dûnkû imzadan sonra başlayan yeni mOnâsebat-
ta bize dostluk ve hayırhablık eseri göstererek bizi teşci ve teşvik etmekten ibarettir. Yeni 
münâaebât, böyle mütekabil emniyet üzerine istlnad ettiği gün, bütün mes&U-İ muallâka pek 
kolaylıkla kabil-1 tesviye bir sekle girmiş demektir. 

Hüseyin Cahit 
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İMZADAN SONRA (*) 

1919 senesinde Amerika Cumhur Reisi Mr. WÜaon, umumi bir sulta tavassutunda bu
lunmuştu. Bu münasebetle neşrettiği bir beyannamede demişti İd: "Dünyanın muvâzenesi 
yerini bulması İçin, sulhun, galiplerle mağluplar arasındaki değil. müsavi vaziyetteki mil
letler arasında münakaşa edilmesi lâzımdır. Galiplerle mağlûplar arasındaki sulh, bir tara
fın diğer tarafa cebren kabul ettirdiği şeraiti ihtiva eder ve hakiki İhtiyaçlara tekabül etmez. 
Bu itibarla da dünya yüzünde sükun ve intizamın avdetini kâfll olamaz." 

Mr. Wİlson, "14 Prensip"'1 gibi bu güzel sözlerini de pek çabuk unutmuş galiplerle mağ
luplar arasında, bir tarafın zem bir teslimiyyetl seklinde bir sulh akdine bashca amillerden 
biri olmuştu. Cihan Harbi'nden sonra Mr. Wilson'un sözlerindeki ruhu, İlk defa olarak biz, 
kuvveden fille çıkarmağa muvaffak olduk. Dün Lozan'da imza edilen sulta, tamamiyle mü
saviler arasında münakaşa edilmiş bir sulhtun ortada mevcut hakiki ahvalin ve İhtiyaçların 
mahsûlüdür. Bunun İçin cana bir mânâsı ve mevcudtyyeti bulunacak, alâkadar bulunduğu 
sahalarda sükûn ve İntizamın müessir bir isünadgahı olacaktır. 

Dün Muâhede'nln altına vaz 'edilen İmzalar, hiçbir nevi cebir ve tehdidin mahsûlü değil
dir. Bütün İmzalar, gdnül hoşluğu ile vaz'edUmiştir. tmzâ sahiplerinden her biri. birtakım 
fedakarlıklara katlanmış, fakat bunların mukabilinde birtakım menfaatler elde etmiştir, işin 
İçindeki nimetlere hakiki surette sahip olmak İçin külfetlere katlanmak lazım gelecektir, tmzâ 
sahiplerinden her biri. imza dakikasından itibaren kendi imzasına riayet etmek mecburiye
tinde fakat başkalarını ettirmek meselesinin karşısında bulunacaktır. 

Mesele, bilhassa bizim için son derecede mühimdin çünkü, dün imza edilen Muahede, 
başkaları için ikinci, üçüncü derecede bazı meselelerden bahis bulunduğu hakle, bizim için 
en esaslı bir mevcudtyyet ve İstiklâl meselesi demektir. Bu muahede, bizim, "taksime mah
kum bir ceset" diye telakki edilmemiz esasma müstenid olan "Şark Meselesi"]]! ortadan kal-
dınyor, bizi, beynelmilel hayatın müsavi hukuku haiz fa'al bir uzvu diye tanıyor, inkişafımı
zı sekteye uğratan, izzet-i nefsimizi zedeüyen birtakım şeraiti ortadan kakurryon beynelmi
lel münasebetler nokta-ı nazarından bizim İçin azami derecede müsait bir vaziyet hazırlıyor. 

Böyle bir muahedenin tamamiyle mer't kalmasına, biz son derecede alakadarız. Umu
miyetle imza edilmiş bir muahedenin, sonuna kadar canlı bir surette mer'j kalan bir mua
hede demek olmadığım İse bizim kadar (bilen) {**) bir millet yoktur. Birtakım eski muahe
delerin bizim lehimizdekt ahkâmı kimsenin hatırında bile kalmadığı halde, bilahare bizim 
aleyhimize çıkan yekcihet bazı müsaadekârüklanmıza kafi ve daimi bir hukuki kıymet af
folunmuş; bunlar, şimdiye kadar hem idame edilmiş, hem de günden güne hükmü tevsi olun
muştur. 1856 Paris Muahedesi, bizim Avrupa Zümre-1 Düvelryyesine kabulümüzü şaşaalı 
bir lisanla ilân ettiği halde, bu esas, İlk saniyeden İtibaren kâğıt üzerinde kalmıştır. Berlin 
Kongresi mukarreraünın, Rusların Karadenizdekl askeri vaziyetine ve diğer bizim lehimiz-
deki noktalara ait cihetleri bir gün bile yaşamamıştır. Tarihe alt bu misallerden kat'ı nazar, 
son Mütareke, birkaç hafta içinde unutulmuş, yerine, tamamiyle keyfi birtakım şerait kaim 
olmuştur. 

C) « ta . Gtaka, 25.7.1X3 
(**) Bu sinji tmtfmxk* femoföo- (KÖ) 
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Bugünkü muahedenin başlıca kuvve-i müeyyidesi, bizim azmimiz, kuvvetimiz, faaliyet 
ve İnkişaf muz olacaktır. Fakat bu muahedeyi ölü bir hale getirmeğe çalışan kuvvetli amille
rin vücudunu unutamayız. Sebil bir ihtikar sahası arayan sermayedarlar, bizini müsavi bir 
vaziyette obuamızı çekemtyen ve hesaplarına uydurannyan emperyalist diplomatlar ve ta-
assupkar papaz teşkilâtı, bu hususta her vasıta ile çalışacaklardır. 

Bizim başlıca hedflerimlzden biri, bunların eUne firsat vermemek olmabdır. Bu da sulh 
muahedesine, kendi taraflınızdan büyük bir taassupla riayet edilmesiyle kaimdir. Herkes
ten evvel bize alt olan bu muahedaye başkalarını riayet ettirmek için, evvelâ kendimizin vic
dani ve samimi bir surette riayet etmemiz lazımdır. Muahedede hoşumuza gltmiyen cihet
ler bile okta, menfaaamıza muvafık cihetler namına buna tahammül etmeli, hissiyatımıza 
hakim olmalı ve her nevi mull hedeflerimizin tahakkukunu, kanunlarımıza ve her medeni 
milletin teamüllerine muvafık mecralardan aramalıyız. 

İsin içinde, her şeyden evvel, taahhütlerimizi ifaya muktedir bulunduğumuzu lsbat et
mek vardır. Daha Muahede imzalanmazdan bir İki gün evveL İngiliz murahhası, medeni bir 
devlet sıfatıyla taahhütlerimizi ifil hususundaki kablMyetünize dair şüpheler izhar etmişti. 
İki millet arasında sulh ve dostluk tesis etmeğe me'mûr resmi bir zattan sadır olan bu hare
ketin nezaket-tdüveHyyeye ve tngulz mille tine has addedilen sporculuk ruhuna ne dereceye 
kadar muvafık olduğunu araştırmanın sırası değildir. Sör Horace RumboM. bundan beş, on 
gün evvel de böyle bir münasebetsizlikte bulunmuş, bizi tahkir etmiş ve sonra sözlerini sı
caklara atfederek tarziye vermişti. İngiliz murahhasının Lozan sıcaklarından, İtidal ve vaka
rını kaybedecek derecede müteeaairve sinirlerinin zahmete bu kadar az mütehammil olma
sından dolayı teessüf ederek geçeceğiz. Fakat bu şüphelerin birçok gayr-i resmi ağızlardan 
da tekrar edildiğini unutamayız. Yeni Türkryenln beynelmilel bir taahhüdünün yüzde yüz 
kıymeti olduğunu Sor Horace Rumbold'a ve herkese lsbat etmek, en esaslı bir vazifemiz ol
malıdır. 

Sonra, biz, her cihetle harice karşı itimat telkin etmek mecburiyetindeyiz. Dâhili İhti
yaçlarımıza nazaran bir müddet dünya yüzünde vericiden ziyade alıcı vaziyetinde kalmağa 
mahkûmuz. Bize karşı haklı, haksız mevcut itimatsızlıkları bertaraf etmeğe çalışmak, ken
di hayati menfaatlaranız İcabındandır. Muallakta kalan meselelerin halli hususunda da bu 
itimâdın büyük bir mevkii olacaktır. 

BM tereddüt İddia edebiliriz kL Hükümetimiz ve Milletimiz, bütün bu cihetleri pek iyi 
takdir edecek ve imtihanın her kısmını parlak bir surette geçirecektir. Muahedeyi akim bı
rakmağa çalışacakların bütün mesaisine rağmen Türk Milletinin sıdk-u-hulüsu ve azim kuv
veti, dünkü imzaların canlı bir kıymeti hâiz kalmasına kafi gelecektir. 

Harbin İlk gününden beri beynelmilel münasebetler sahasında kırılıp dökülen nihayet
siz şeylerden sonra Lozan Muahedesi, beynelmilel bir taahhüdün, yeniden muayyen bir mâ
nâ kesbetmeslne doğru İlk hatveyl teşkil edecektir. 

Ahmet Emin 
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SULH - İSTİKLÂL (*) 

Dûn, şehrimiz âfâkında. tanin-endaz olan top tarrakalan, vapur düdükleri, sulhu Üan-
ediyordu; Lozan'da sulta muahedesinin İmza edlkUglnl ve hâl-i harbe nihayet verilip, artık 
sulh devresi hulûl-ctmjş olduğu bildiriliyordu. 

Bu cihetle bu haber, şehrimizde, yalnız bizim muhitimizde değil, bizim sabık muhâsım-
lanmız olan devletler askerleri ve tebaası muhitinde dahi aynı sevk ve meserret ile İstikbal 
edildi. Binaenaleyh. Umûmi Mütareke ilânından beri. birinci defa olarak sabık muhasım mu-
hitlerryle ve şebrimlzdekl tşgal Kuvvetleriyle müşterek bir hiss-i meserrette mütehhasls okluk. 

Fakat bu toplar, bizim İçin, yalnız sulh haberini ilâa-etmfyordu; bununla beraber, lstiklâl-i 
tamiminizin bütün devletlerce tanmnuş olduğunu dahi bize tebşir ve tebüg-ediyordu. Onun 
için. bizim sürür ve sâdimlz. diğer tarafın şfldmanlslnden çok daha yüksek bulunuyordu. 

Bu İstiklal toplan. Vatanımızda kendi Milletimiz ile ecnebiler arasında bir müsavat dahi 
Han etmiş oluyordu; zira, bundan eonra müstakil, yeni Türkiye'de, ecnebiler dahi, diğer müs
takil ve medeni dev tellerdeki esaslar dairesinde. Türk kanunlarına tabi oluyor idi. Lozan'da 
imza edilen sulh muaahedesl İle, bütün devletler, kendi tebaalarının bizim Memleketimizde 
bu kanun-u Memleket huzurunda Türklerle müsavi muameleye tabi olmasını kabul ediyor klL 

Bundan sonra, ecnebilere, bizim memleketimizde, bizim kanunlarımıza tâbi olmayı ka
bul etmiş ve bizimle her hususta hallesoıiş kadirşinas ve samimi misafirler nazariyle bakı
lacak ve onlara karşı en samimi misafirperverlik ve dostluk asan gösterilecektir ve kanunla
rımız onlar hakkında tatbik edilirken, onların ecnebi olduğu asla hissettirilmeyecektlr. On
lar baklanda dahi hak ve adalet, aynı yerlilere olduğu gibi ve o derecede tatbik edilecektir. 
Bizim kanunlarımıza emniyet etmiş ve bizim Memleketimizde o kanunlara sığınmış olan ec
nebi misafirler, kanun nazarında yerliden fark-edllmlyecektlr. 

Gerçi, bundan sonra Memleketimizde ecnebiler, otedenberi kapitülasyonların kendileri
ne bahsettiği üntiyazattan istifade edemiyeceklerdlr ve evvelden olduğu gibi, birçok haklar
da yerlilere müteievvik bir hal ve mevkide bulunmryacaklardır. Fakat müstakil, yeni Türki
ye'de onların mevkii, kavânin-i mahalliyye nazarında yerlilerden daha dûn olmryacaktır, bi
lakis. onlar da yerlilerle tamamen müsavi muamelâta tâbi olacaklardır. 

Bu cihetle, dûn ilân edilen istiklâl, Türkiye'deki ecnebiler İte Türkler arasında, Türkiye 
kanunları nazarında müsavatı dahi ilatn-etmiş oldu. 

Bundan sonra, bu müsavat sayesinde Türkler İçin mühim bir İnkişaf sahası açıldığı gi-
btildisâdjfaâlryelfcrdeTürlderUeecmebikrara 
İmkân hazırlanmıştır. Binâenaleyh, Memleketimizdeki ecnebilerden, bizim hayat-ı ticarly-
ye ve Jktısâdlyyemlzde meşru esaslar üzerine İş ve kâr arayanlar için, bu tebeddülden müte-
essif olmağa aslaa mahal yoktur. 

(•) İkdam Gazetesi, 25.7.1923 



Dünkü toplar, bize, müstakil yeni Türlüye İçin, bundan sonra, arak başka birsaha-lfaa-
hyyeün açunuf olduğunu dahi haber veriyor İdi. Bu saha-l faallyyet İse, harap yerlerimizin 
tamir ve İnsan islerine ve dahlH nlabat ve teceddüdatnmz mesaisine tecelligah atacak sahadır. 

Biz, Lozan Sulhu neticesinde Hsrb Sancaklanmtzı kılıflarına sardıktan ve kılıcımızı kı
nına koyduktan sonra, bütün istihsal kuvvetlerimizi tamamen seferber ederek müsmir faa
liyetlere hasr-ı mesai etmek mecburiyetindeyiz. 

İste biz, bundan sonra ancak bu sahada muvafiak olmaya çalışacağız.. 

Bugün bütün Milletimize İstiklal Bayramım tebrik-ederken, plş-ı mesaimizde yeni acı
lan bu yeni sahalarda dahi büyük muvaffakiyetlere nail olmamızı temenni ederiz. 

(İmzasız) 

S U L H (») 

Esselam, ey nuhbe-İ insani esselaml 
Esselam... sana, yalnız sana şelfimi 
Çünkü, sen olmadın mı, bu çılgın beşeriyetin bir kaatU sürüsünden farkı kalmıyor. Ona, 

gücün yettiği kadar vücüd-u Hakkı lhtar-eden sensin. 

Esselflm ey büyük ızuraplar İçinde kalmış beşeriyyet-1 mütefekkireye, kulüb-u münev-
vereye nûr-u ssbflhat İle tesHyet veren güzel yüzlü, güzel sözlü, güzel kanatlı melekl Esse
lam sana. yalnız sana seUtml 

Çünkü, sen gorünmedm mi, bu azgın, bu günahkar İnsanlık, vücüd-u Hakka karsı ilan-
ı isyan ederek, her nevi hayvani lhUr&s&tıyla akıttığı kanlar, yıktığı hflnümanlar, boğup bo
ğup atağı masumlar, ayaklan aUmda çiğnediği namuslar, memleket memleket ika'ettigi yan
gınlarla daha ziyade haşin ve laln bir aimft-yı ma'sıyet bağlıyor. 

Esselam ey rahmet-i muallfi, esselfimt 
Esselam sana, yalnız sana esselaml 
Çünkü, sen tecelli etmedikçe, tu kamat-ı muzlimede ne rûh-u hilkatin hande-1 mes'ü-

danesl, ne didflr-ı hürriyetin neş'e-i ferzanesl gönüller açıyor. 

lsm-1 şerifin (sulh), unvan-ı fazl-u-nlmetin (seyyld-ûl-ahkam) olduğu içindir ki, yeryüzü
nün rahmeti, ulüvv-ü merhamet ve şefkatin de zâtısın. Bilcümle mukaddesat, bilcümle ed-
yfln, bilcümle rûhâniyyât, avamll ve müesslrat-ı flkriyyeye hakim olan bilcümle teessür&t, 
tefekkürat ve taakulflt-ı beşeriyyeyi hadd-1 intizama eriştiren bilcümle sevalk-ı ulviyye, se
nin kemâl-1 ferr-ü-şev ketinden, senin oemal-1 İsmet ve mahremiyyetinden feyzyâb-ı İrfan ola
rak, seni hayât-ı alem yegane medarı addeylemişler, öyle bilmişlerdir. 

Bütün halâlk, senin nagamât-ı sükûperverm İle raksftn ola ola clhanglr-I marifet olur: 
bütün ervâh-ı mütenekklre, senin slne-1 tfdâl ve ln'flmmda cay-ı emfln bulur. 

Esselam ey eslr-i ruhani, esselAmt 
Easelam sana; yalnız sana selam! 
Çünkü, ancak sen kuvvet ve kudretsin. Seni bu hakdan üzerinde temsil ve te'ykl eden

lerdir ki şeref-i mûebbed ile hayât-ı cavldaniye mazhar olurlar. Bir daha malûm oldu ki, 

(•i Vakit Gazetesi, 25.7. J 923 
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senin düşmanın olanlar, daima makhur ve zelildirler. Senin Ihlâl-i şan ve mecdettne çalışan 
meâentyyettüier, er geç mahkûnvu sufliyyetUrler. Yalnız seni pişvâ-yı azm-û-iman ederler
dir ki maâşir-İ lnsanlyyet arasında hür ve nâmuskâr gezinirler. Fevz-u-necât. ancak senin 
nefha-l kudsl-şlannla ruhlardan ruhlara, gönüllerden gönüllere girip çıkar. 

"Esselâmü alamen ittebaa-1-hüdât Yalnız sana. yalnız sana tebaiyyet edenlere de selâm; 
çünkü sen. mahz-ı hidâyetsin." 

Akıbet vücüd-u levs-âlûdu İle ensal-1 hikmet ve basireti, insan doğduğuna pişman, in
sanoğlu İnsanları şermsfir eden harb, fasıladar-ı hüsran oktu, bir kene daha tnsanryyetln 
yaralı göğsünden çekildi, bir kerre daha pamâl-İ çevr-ü îtisâf olan vücüd-u hak ve hakikat 
üzerindeki ayaklar kalktı. 

(Sulh) ün, en nihâye imzalandığını müş'ir olan telgraihâmeler, estrt (x) bir nüvâzişl hâ
mil müjdelerle, nâ-ünüd olanların yüzlerini güldürdü. Biz, bu şeref-1 ins&niyyetperverlyi, ta
mamen Anadolu'muza tevcih etmekle mûbahtylz. O Anadolu'ya ki, harb tarafdarı olmayan
lar. saki, b a p , t&gt diye kendilerinin müstahak oldukları evsâfi ona azv-ü-isnfid etmek cina
yeti Ue haib-ü-hâslr kalmışlardır. O Anadolu'ya İd DSn-i Haklan. Şer'-i Mübînln, akl-ü-hlkmetln 
"Milliyet" kelime-i mübfirekesine izafe ettiği tecelliyât-ı mukaddeseden isüfaza ederek adâlet-1 
Uamyyeye, hukuk-u beseriyyeye karşı mühlnane tertSb-edllmls hilelere, cinayetlere karşı reT-1 
livâ-yı kıyam ederek, Avrupa medeniyetinin bir hayli zamandanberl lhzâr-ettigi tuzakları 
kırıp çiğneyerek Müdâfaa-i Hukuk kuvvetleriyle nâire-i harb ve cidali söndürmeğe muvaf
fak olmuş, hem kendi lstlklâl-1 millisini, hem de sulhperverân-ı cihânm ateşler içinde kal
mış olan ümidini kurtarmıştır. 

Evet, o Anadolu'ya ve onun serdâr ve muhibbân-ı vefa-şlarına ki. azim ve imanlarındaki 
lâyetegayyerlik kudret ve sebatı ile (harb) e HAn-ı harb ederek, şimdiki sulh-i nevzadın âbâ-i 
müherremesl olmuşlardır. Hak İçin. sulh-1 alem İçin, harbi kahr-ü-tedmlr İçin harb-edcrek. 
böyle bir neuce-1 meşküreye muvaffak olan bir hey'eti. Tarih, hemen, birinci defa olarak sahaif-i 
tebciline yazacaktır. 

Büyük büyük medeniyetlerin kasd-ı menfaat Ue siyah siyah, dalgalana dalgana Vatan'-
m her tarafını doldurup boğmak istediği günlerde erbâb-ı flkr-ü-lz'an ne türlü düşünüyor 
İdiyse, simdi de onlara, o düşüncelerin bak olduğunu fl'liyyat ve rnuvaffakryyâtı ile isbât-
eden mazhariyyet-1 mebrüke. doğrudan doğruya Anadolu'ya Anadolu Serdâr-ı Ekremiyle rü-
feka ve peyrevân-ı aÜ-tebanna hâs ve müsellemdir. 

Tarih-i Umûmî, bu mazhartyyet-I mübeecekyi "hak davası": Tarih-i Harb İse "hak 
muharebesi" diye kayd ve zaptederek, bu İki sernâmey i, yeni bir Tarihin müşterek iki kapısı 
olmak üzere acık bulunduracaktır. 

Evet, "hak dâvası" diye: çünkü. Anadolu, "kuvvet"! "hak"in hizmetkâra tealisi kılma
ğı bilerek, kalkansız göğsünü b ilâ-fütur germiş, silahsız kollarını: 

Yâ Allah! 
nidasıyla kaldırmış, zayıf görünen ayaklarını: 

Yâtevflk! 
kanaatiyle ileri ileri atarak bir zihnlyyet-1 mütekâmile ardınca yürümüştür. 
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Siyasi, harbi Tarihlerde, bu dava Üe böyle bir harbin misil, yazılı değildir. Anadolu'nun 
giriştiği bu kavga, saltanatı ferdtyye fikirlerini sunsun kapadığı hakle, Tarth'te ayrıca bir bâb 
açarak, " Hakim tyyet-lMilliyye" prenslpinL buradan enzar-ı hakperestan-ı aleme İrade eyle
miştir. 

Lozan Konferansının iki saiha-i müzakcrabnda da görüldüğü üzere "medeni" ve 
"mûtemeddin" sıfatlan arkasında "emperyalizm" iürasatma vasi bir sâha-1 mevcudiyet ihzâr-
etmiş olan o büyük büyük hükümetlerle, bunlann harekat ve evzftım tatblk-ı amal etmeğe 
heveskar birtakım kucak küçük hükümetlerin her birinde henüz aynı ibtirâsat sürüp git
mektedir. 

Başka hükümetler içinde, "uhûd-u attka" namryle kendi hükümetlerini yaşatmak. 
"İBtlkrazat" sözü De rebh ve fahiş faiz datyelerlni yürütmek, "tktteftdryat" hıramla Memle
ketimizin bütün özünü emmek, hâlâ "tmttyflzât" dâiyestyle saldııdıklan memleketlerde ken
dilerini amil ve ahalisini amele ederek kullanmak, "Akalhyetler Himayesi" bahanesiyle ora
lara engüet-1 müdâhale uzatmağı asan kılacak vesileler tedarik etmek, elhasıl, kendilerinin 
kabûtetmedlklerlni başkalarına kabûl-etUterek. bu suretle milletlerin İstiklal ve haysiyeti 
ile oynamak emelleri sönmemiştir. 

(Zaman) m maddlyyetperestllglne bunlardan ziyade burhan ister mf? Mâruz kaldığımız 
bunca muhâcemato şedide ve taarruzat-t anüdânenin, hangi menfaatlerin emriyle vukua 
gelmiş okluğuna başka sabit Uzun mi? Anadolu İse. ancak "Müdafaa-i Hukuk" esası üzeri
ne dayanmış, muzaffer olmuştur. 

Anadolu, binbir entrikaya bulanmış olan bu haUta-1 teamülü bararet-i isüklalcûyane-
style eriterek, böyle bir malgamanın, kendini müdrik milletlere yutturulamıyacagını dün
yaya anlattı ve bu yolda mİleH saireye pişvâ oldu. 

Sulhun akdinden dolayı duyduğumuz meserretleri bumda kayd ve lezkâr ederken, veche-i 
minnet ve şükranımızı bir daha Anadolu'ya çevirerek deriz k t : 

-Ey Anadolu! mücahede-i mukaddesenle, azim ve imanınla yalnız kendi Milletinin hür
riyet haysiyet ve istiklalini ihraz ettiğin gibi, otedenber] bunlann ellerinde zebûn-u kahr-ı 
menfaat olmuş nice nice milletleri de ikaz ettin. 

Şu halde, mücahede-i mukaddesen. hem milli, hem de Insânlvyetkftrane hâtlme>pezlr 
olmuştur. 

Bizim gibi, (Sulh) de sevinecektir. Daima hayır ve haseneye. terakkıyât-ı ah&loyye ve 
llmiyyeye, cfhânm İyiliğine matüf-olan gözleri, Anadolu'da Rumeli'nin bir kıyısında en son 
prensipler Üzerine müesses, "Hakimtyyet-i Milltyyeaine kavanln-i tabf tyyeslne mutabık, ef
radı, meâsir-i celâdet ve hamlyye İle maftûr bilcümle hukuk-u siy asiyyesine ve tabiiyyeslne 
malik bir Türk hükümetinin teessüs etmiş olacağından dolayı sevinecektir. 

Fakat harpte, bir ordu. kazanabilin "vakt-ı sulh" te bir millet nasıl kazanabilir? Bu müthiş, 
bu çetin mücâhedeye mukabele ve müdafaa için hazır mryız? Bu mücabedede hukuk-u mag-
sübe dâvası yoktur, çalışmak, çalışmamak dâvası vardır. Çalışmakta kaybedilen dâva. 
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istinafen, Tenryizen mûrûr-u zaman İle mualleldir. Böyle bir kayıptan dolayı kimse bize acı
maz. kimse bize zahir olmaz; ne m&nevtyet ne maddiyet gözümüze görünmez olur. Her za
man, harb İle sulh te'min-edilemez. Bu. bir şans gibi telakki edilebilir. Fakat sulh mücahe-
datuıda kazanmakla, her zaman İçin onun muhatı bulunmak mümkündür. 

Haydi bakalım Türkleri İs başmal 
Ahmet Rasim 

VAKİT GAZETESİNİN 2 9 TEMMUZ 1 9 2 3 TARİHLİ 
2 0 1 9 NUMARALI SAYISINDAN : 

Sulhu Nasıl İmzaladılar? Herhalde kalplerinden gelen arzu İle değü... 

Lozan Palas, 24 Tfemmuz - Bugün Muahede İmza edilecekti. Bir haftadan beri sabırsız* 
hkla beklediğimiz gün, nihayet gelmişti. 

Lozan Muahedesinin İmzası ne demekti? Bir kere. Memleketlinize bal-1 sulh avdet ede
cekti. Balkan Muharebesinden beri devam edip giden hal-1 harb, hitama erecekti. İstanbul 
ve Boğazlarda bulunan son ecnebi kuvvetler, güzel topraklarımızı terkedip gidecekti, bizi, 
kendi yurdumuzda kendi halimizde bıracaktı. \enl Türkiye, hudûd-u millisi dahilinde ken
dini her türlü muzır unsurdan kurtulmuş bir halde emin, hür ve serbest kalacaktı. Hudûd-u 
mlllM Vatanın emniyet ve selâmete girdiği görülünce, senelerden beri ellerinde silâh, düş
manlar İle pençeleşen arslan askerlerimiz, artık müsterih olarak evlerine dönebilecekti. Se
ferber ordumuz terhis olunabilecekti; halbuki Lozan Muahedesinin imrAmr\t^lci mânâ, bun
dan da ibaret değildi Bu manâ, bundan çok vasi, daha çok şümullü idi. Lozan Muahedesi
nin imzası, eski Osmanlı İmparatorluğundan tamamen başka mahiyette yeni bir Tûrkiye-
nin sahne-i Târihe dogması demekti. Hayır, bu yent Türkiye, bundan üç sene evvel doğmuş 
İdi. Fakat bugün beynelmilel bir ahtdnâme İle bütün Garp Âlemi tarafından tanınacaktı. Bu 
suretle üç sene evvel başlamış olan Mücahede-i Mllliyemlzln safha-i hâriciyyesi, resmen ni
hayete erecekti Artık bundan sonra, bu yeni ve hür Türkiye'nin hür kanunları hakim olan 
topraklarında her Türk, hem kendi saadeti, hem de Vatanının itilası için serbestçe çalışabi
lecekti; her çalışan, kendi sa'yinin semeresini görebilecekti. Türk Mllletl.kendi yurdunda ya
bancı gibi yaşamıyacak, kendi babasının evinde, ecnebilerden aşağı bir mevkide kalmr/a-
caktı. Arak, bundan sonra Türkiye'de yasryan ecnebiler, Türklerden fazla hukuk taleb et
meğe cesaret edemlyecekU... 

Muahedenin İmzası. Türkler İçin o kadar çok mühim neticeler hâsıl edecekti ki, bunu 
bir lahza içinde düşünmek, ihata etmek bile kaabil değildi. İşte bu kadar mühim neticeler, 
Tarihî inkılaplar İhdas edecek olan mühim bir muahedenin imza edileceği günü İdrâk et
miş olmak, herkesin mevcudiyetini sarmıştı. Birçok Türkler, sevinçlerinden, heyecanların
dan öğle yemeğini bile yiyemenüslerdl. Herkes, öğleden sonra saat üçün gelmesini tâcil-lcin. 
elinden gelse, dünyanın şeklini tebdîl-edecekti. 

(x) Ett, ; Bu kümdeti (i) harfi, Arap ajffaMh * rvkuk fdmt („) fnfi&r; jr*u fc. W™ " M M * " « W * &k* ' « " <bgMr. 

["Estr", kAmau rküarn ur tütün iBİtltn agSı-sUAıı, iftt m n kam gün şeylere mut rfninı bicmeti gâd^ifarz-nhaa* ^mhiiiz, 

etntiti « aba t^g tir âtim. (Ktüm, Ampfofa Hamalım t*m&i) -Ommira-TÎMîı AmOJeprEi lııgaı • tirit Dmt&cjkf 
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Nihayet saat ttdbucuğa geldi. Lozan Palas'tan çıktık, muahedenin İmza olunacağı Da
rülfünun binasına doğru yürüdük. Darülfünun binasının önünde geniş bir meydan vardır. 
Bu meydan, haftada bir gün pazar yeri itühaz-edUen bu çıplak meydan, seyyar sn tonlar içine 
garsedUmlş defne ağaçlan İle yemyeşil Ur bahçe haline getirilmiş idi Uzun İpler Üe tecrid 
edilmiş ve polisler İle taht-ı muhafazaya alınmış olan meydanın etrafma bütün Lozan halkı, 
çolukları ve çocukları, kadınları ve erkekleri ile toplanmıştı. Muahedenin imıâ merasimin
de hariçten davetli olanlar, birer birer meydandan geçiyorlar, kapısının İki tarafından kor
don teşkil eden İsviçre polislerinin arasından ilerliyorlar, davetiye varakasını göstererek içe
ri giriyorlardı. 

Muahedenin imza olunacağı salona girdiğimiz vakit, üçe çeyrek kamu» İdi Davetliler* 
den bir kısmı, bizden daha evvel gelmişlerdi; fakat Hey'et-I Murahhasalar mensûbminden 
henüz hiçbir eser yoktu. Yalnız Konferans Kâöb-İ Umûmisi Mösyö MaslgH İle Fransız ve İn
giliz ve İtalyan H^'et-1 Murahhasalan Kâtiplerinden bâzdan daha evvelden gelmişler, şay
iaları kırmızı balmumu İle yapıstnılmış, kırmızı şeritler ile muhat olan muahedeleri masa 
üstünde tanzim etmekle meşgul oluyorlardı. Beyaz pantolonlu, beyaz yelekll. yeşil fraklı el
biseleri Ue İsviçre Federal Meclisinin hademeleri, sıralar arasında dolaşarak, davetlilerin el
lerindeki varakalarda gösterilen numaralara göre herkese yerini gösteriyorlar, geliyor, gidi
yorlar, salonda İntizamı muhafaza ediyorlardı. 

Murahhaslardan, iptida salona dahil olan, Yunan Basmurahhası Venlzelosoklu. Vcnlze-
los, salonun müntehasmdakl kapıdan girerek, üzerinde Muahede imza olunacak olan ma
sanın yanmdan geçti, en İlerideki sandalyelerden birine oturdu. Venizek* bembeyaz sakan, 
bembeyaz sacları ve parlak alfan gözlüğü ile neş'eli bir sima İçinde görünüyor, salonda bulu
nanların nazar-ı rHHtaHni celb-edlyordu. 

Saat üçe beş kata italyan Hey'et-İ Muranhassası Marki Oaronl ile Mösyö Montanya geldi. 
Beş dakika daha geçü. saat üç oldu. l am bu esnada Türk Hey'et-İ Murahhasası girdi. İsmet 
Fasa Ue Rıza Nur Bey ve Hasan Bey. Venlzelos'un bulunduğu mevkiin tam mütenazır oldu
ğu mukabil cihetle ahz-ı mevki et t t 

İsmet Paşa'dan biraz sonra ingiliz Basmurahhası Sir Horaoe RumbokL kırmızı yüzü ve 
tek gözlüğü İle adetâ telaşlı bir surette girdi. MÜtealuben Fransız Basmurahhası General Pe-
le geldi ve orada bulunan Sir Horace Rumbaid ve Marki Garonl. birbirinin enerini sıkarak 
selamlasolar. Bu sırada Katlb-1 Umumi Tevflk Kâmil Bey, İsmet Paşamn yanına gelmiş, blr-
şcyler söylüyor. Kalabalık, oldukça artmış tdL ifrağa kalkanlar, konuşanlar, gOKtşenler var
dı. Bu esnada Japon Sefiri üe Semin siyah mantolu ve siyah şapkalı zevcesi girdi. Sefir. Ve ni-
"•<"•*"" hıılnnriııjhı •anHajyantn «nhıg^a, *pur*al ifa, «İr mralanjan htrln* ^flpjıı T̂ ı ftıradfl 

Çin'in, Bern Sefiri olduğu kıyafetinden derhal anlaşılan kuru ve esmer İhtiyar bir adam, çe
nesinde bir tutam seyrek sakalı, beyaz yeleği ve siyah bonjuru üe, okluğu yerde duramıyor 
şuadan sıraya koşuyor sununla bununla aşinalıklar yapryor. salonun İzdihamı içinde adetâ 
g r i l e r nesline mensup bir mahlûk manzarası veriyordu. Nihayet, birer birer diğer Hey "et-i 
Murahhasalar de gelmiş, artık Meclis tamam olmuştu. 

Pele, RumbokL Garonl üçü yanyana, aynca oturmuşlardı. Bunlar, Müttefikler'! temsil 
ediyorlardı. Onların arkasında İkinci bir sandalye şuası dizilmişi! Bunların başına -elinde 
silindir şapkası İle- Japon Murahhası geçmiş, onun yanında Yunan Basmurahhası Venize-
tos ahz-ı mevki etmiş, ondan sonra da Romanya, Bulgar murahhasalan bulunuyordu. Sırp 
murahhası, muahedeyi İmza etmiyecegi için gelmedi. 
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Nihayet İsviçre Rete-İ Cumhuru Mösyö Scheur İle Federal Meclisi âzasından Mösyö Ku-
art ve Mösyö Şultes, salona dahil oldular. Mösyö Scheur. salondaki kürsüye çıktı. Kendisi 
oraya oturdu. Sağında Mösyö Ruart solunda Mösyö Şultes ahz-ı mevki etti. 

Mösyö Scheur gelince, salonda bulunanlar ayağa kalktı. Reisicumhurun sag ve solunda 
bulunan federal Meclisi Azaları oturdu ve ayağa kalkmış olanlar da aynı suretle oturdular: 
halbuki Mösyö Scheur ayakta kaldı. Nutku havi olan kâğıdı önüne koydu ve okumağa başla
dı. Reîs-i Cumhur, akd-edlllp İmzâ olunacak mukavelâb tâdât-ederek, imzâ merasiminin 
kûşâd-edilmiş olduğunu söyledi; sonra yerine oturdu. 

Bundan sonra Konferans Kâtib-I Umûmisi Mösyö Maslgli, ismet Paşaya doğru yürüdü 
ve muahedeyi imzâ etmelerini rica etti. İsmet Pasa Ue Rıza Nur ve Hasan Beyler, muahedele
rin özerinde mevzu bulunduğu masanın yanına geldiler. Yüzleri hâzıruna müteveccih oldu
ğu halde imzâ muamelesine başladılar. İsmet Paşa ortada. Hasan Bey sağında. Rıza Nur Bey 
solunda olarak imzasını vazediyordu. 

Kaüb-i Umûmi Mösyö Maalglt İsmet Pasa ile Rıza Nur Beyin aralarında ayakta durmuş, 
kendilerine, Muahede'de İmzâ olunacak yerleri parmağı İle İşaret ediyordu. Kâtiplerden biri, 
sag taıafından. imzâ olunacak Muahedeyi veriyor, diğer biri de, sol tarafta durmuş, İmzaları 
sünger kâğıdı Ue kurutuyordu. İmzâ olunan Muahede sureti beş adet İdi. Onun için her Mu
rahhas, onbeş parça muhtelif Muahede sureti üzerinde, syn ayn, imzalarını vaz'edlyordu. 
Bundan dolayı Türk Hey'et-1 Murahhasa» tarafından yapılan İmzâ muamelesi uzayıp gidi
yordu. Tam beş dakika devam etti. Sonra Hey'et-İ Murabhasamız yerlerine oturdular. 

Müteakiben, ingiliz Murahhası Slr Horace Rumbold, daha sonra Fransız Murahhası Ge
neral Pele, ondan sonra Japon, Yunan Belçika ve Portekiz Murahhasalan, imzâ muamelesi
ni Sfâ ettiler. Bütün bu Murahhasalann, imzalarım vaz'edebllinceye kadar, saat dörde çey
rek kalmıştı. 

Nihayet İsviçre Rels-i Cumhuru ayağa kalktı, bir nutuk Irad eyledi ve imzâ merasimine 
nihayet verildi. Çin'in Bem Sefiri İsmet Pasa'nın yanma koşarak, kendilerini tebrik ettiği gö
rüldü. Bu andıkta İngiliz Hey'et-1 Murahhasasında Müşavirlik vazifesini İfa eden Mösyö Ro-
yan, İsmet Pasa'ya yaklaşarak. Türkçe lisanı i l e : "Tebrik ederim!" dediği İşitildi. 

Bu suretle. Sulh Muahedesinin imzâ merasimi saat Üçte başlamış, üç çeyrek saat de
vam etmiş, saat dörde çeyrek kala bitmiş idi İsmet Paşa dışarıya çıkarken, Türk Gazetecile
ri kendisini tebrik ettiler, fikrini sordular. İsmet Pasa, kendilerine "İmtihandan çıkbkt" ce
vabını verdi 

Lozan Muahedesi'nln İmzâ merasiminde en ziyade şâyân-ı dikkat olarak görülen cihet, 
İsviçre Rels-i Cumhurundan başka hiçbir Murahhas taıafından söz söylenmemiş olmasıdır. 
Müttefikin Murahhasalan bililtizam merasimde hiçbir nutuk Srâd etmemişlerdir. Bu ciheti 
nazar-ı dikkate alan bir ajans muhabiri : "Eğer merasimde Murahhaslar söz söylemiş olsa
lardı, aralarında İttifak edenuyecekler. Muahedeyi imzâ etmtyeceklerdi." demiştir. Her hal
de, imzâ merasiminin bu kadar sessiz bir şekilde ce r^an etmiş olması, bugünkü Muahede
ye karşı Müttefikin Murahhasalannın ruhlarında muntabı olan adem-i memnuntyyetl İfade 
eden bir noktadır. Müttefikin Murahhasalan, Lozan Muahedesini, kalblerlnden gelen arzu 
ile degü. sulhten başka bir şey yapmağa imkânları kalmadığı için akd ve İmzâ etmişlerdir, 

Mehmet Asım 
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( S U L H U YAPTIK, H A R B İ UNUTMAYALIM!) (x) 

Daha sulhumuzun aktb4 İmzasında "Sulbü yaptık, harbi unutmayahm" dememizi mu-
ahaze edecek bazı kimseler bulunacaktır. Fakat son senelerin elim ve felaketli tecrübeleri. 
"Hazır-ol cenge, eğer ister İsen sulh-u-salah" hakikatini her Türkün kafasına bir nas gibi 
yerleştirmiştir ümidindeyiz. Onun İçin "Sulhu Yaptık, harbi unutmayalım" hitabımızın, bü
tün Milletin ruhunda mftkes bulacağına ve aksi fikirde bulunanların pek az olacağına şüp
he etmiyoruz. 

Bf-haddü-hesap ıztuaplar pahasına ekle ettiğimiz İstiklalimizi korumak, hayatımızı mu
hafaza etmek endişesi, kılıcımızı keskin, barutumuzu kuru tutmak lâzım geldiğini göster
meğe kafi olmakla beraber, diğer birtakım esbab ve delall de, bize her zaman kuvvetli bu
lunmağı amirdir. 

Evvela halledilmiyen Musul hududu, faizler gibi bazı siyasi ve İktisadi mes&ll vardır ki. 
yakında bunları müzakere ve halle mecbur olacağız. Herhangi bir mesele olursa olsun, Av
rupa ile müzakere ederken, daima kuvvetli bulunmak lazımdır: çünkü Avrupa siyasetinde, 
zayıflara birşey vermek veya bir hak tanımak kaidesi yoktur. Kuvvetliler ise, yumruklarının. 
pazularının derece-İ kudretine göre haklarını İstihsal ederler. Dört sene devam eden müca-
hedemiz Ue sekiz ay süren Lozan Müzâkerfto, bunun en yeni ve en bariz delilleridir. 

Esasen, Lozan Muahedesi, hiçbir meseleyi muallakta mrakmanuş olsaydı büe, yine mev'ud 
tahnyeyiBUyyatBflhamnda teceUi etmiş görmek için Jnrgyetlt h a t » her zamandan daha kuv
vetli olmağa mecbur idik. Onun İçin, "Sulh İmzalandı" diye yan gelmek gafletini göstere
meyiz ve göstermemeliyiz. 

Sulbü İmzaladığımız günün ferdasında, bizi kuvvetli bulunmağa sevk eden avâmllden 
biri ve belki en mûhimmi de, bu sulhun, muâhedenâmcye vaz'-ı imza edenlerden bazılarım 
memnun etmemiş olmasıdır. 

Filhakika Türkiye'yi esîr-etmege karar vererek bu neticeyi istihsal eylemiş olduklarını 
zannedenler, 24 Temmuz 1923 günü Türkiye Ue hukuk ve şerâlt-i mûtesavtye dairesinde 
bir sulh akdetmek ızürftnnda kaldılar ve bunun. Türkün yılmaz azim ve irâdesi karşısında 
mutavaattan başka çare kalmadığını görerek bllmecbûrtyye ve kerhen yaptılar. Türkiye İle 
Müttefikleri aynı seviyeye getiren böyle bir musalehanameye latenuye istemtye vaz'ı imza 
edenler, bÜVeaile "İstikrah" kumdan bile bahsettiler ve kernen mutavaat ettiklerini göster
mek İçin de İmza merasimini azami bir surette sâde yapardılar: O gün nutuklar Irâd edil
medi; çünkü bâzılarının çenelerini bıçak açmıyordu. O gün istanbul'da sefâin top atmadı
lar, düdük çalmadılar; çünkü bu sulhu tes'İde lâyık bulmuyorlardı. 

Almanya. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan sulh tnuahedelenâmcleri imzalandığı za-
man, istanbul'un top seslerinden, düdük feryatlarından geçilmemişti. O dört mağluba cebren 
kabûl-etttrüen muzaffer sulh şeraiti, âzami velveleli tezahürat İle tes'ld-olunmuştu. Sulhper
ver okluklarını her vesile yâd-edenleıin, Türkiye ile sulhun akdini en basit şekilde bile tes'lde 
neden lüzum görmediklerini anlamak İçin çok zeki olmağa veya çok lmâM zihne hacet yok
tur. Evet, Türk sulhu tes'ld-edllmedi; çünkü, bu sulhten memnun olmadılar: çünkü bu sulh, 

(x) Tk*iâ hftir Caatn, 3121923 
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Türkiye İçin bir zafer oldu. Zahiren basit ve ehemmiyetsiz görünen o her türlü tezâhür&t-ı 
menmuniyetkâraneden azade imza merasimi, bizim tçln bir "İhbar" mahiyetindedir', evet, 
9ulhten memnun-olmayanlar bulunduğunu ve adem-İ memnuniyetlerini ızhar-etmek İste
diklerini gösteren bir İhbar... Bize, İlk fırsatta, evvelce kaçırılan fırsatların telafi edilmek iste
nileceğini gösteren bir İhbar... 

Bu sütunlarda birkaç defa îzâh-ettlgimiz gibi. Türkü Avrupa toprağından tamamen çı
karmak slyaset-1 aaıdidesi hala devâm-eunektedlr. Bizi Macaristan malarından. Tuna boy-
larından Edirne kapılarına, Meriç kenarlarına kadar süren bu siyaset son defa İstanbul'a ka
dar dayanmıştı. Fbkat. Hudâpesend&ne bir hamle ile tekrar Meric'e kadar uzandık. Yalnız,. 
O mel'un siyaset, gayesine doğru, maalesef büyük bir hatve daha atmağa muvaffak olmuş
tur ki, o da Boğazların küşadıdır. Boğazlan açmağa muvaffak olan bu siyaset son gayesini 
İhmâl değil, İmhal etmiştir. 

Daha iki. üç gün evvel, en büyük bir İngiliz Gazetesi, dört sene evvel Ayaaofya'nın mual-
la kubbesine, Hll&I'in yerine tekrar "Salib"in ikamesi fırsatının kaçırılmış okluğundan tees
süfle. telehhüflerle bahsetmiyor muydu? 

Asırdlde taassuplar, lntıCft-nfl-pezlr kinler, zimnl veya Aşikar bir surette ızhâr-edilip du
rurken, bizim gaflete düşmemiz çok feci olur. Onun İçindir ki, "Sulhu Yaptık, Harbi 
Unutmayalım" diyoruz. Harbi unutmamak ise, istikbal için hazırlanmak ve kuvvetli olmak 
demektir. Kuvvetli olmak İse maddî ve manevi, İki cephede birden te'mln-edilcbilir. Bir ta
raftan Memleketimizi, İstiklalimizi ve hakk-ı hayatımızı müdafaa edecek olan Ordu ve Do
nanmamızı, bu vazifeyi ifa edecek kuvvet ve kudreti haiz bir halde bulundururken, diğer 
taraftan da "Vehdet-i MÜIiyye"yi, tıpkı Mücahedemlzin o çetin günlerinde okluğu gibi sar
sılmaz bir şekilde te'min ve muh&fazaya çalışalım. Bizi kurtaran en mühim sllfhın İman birliği 
ve milli vahdet olduğunu unutmayalım ve sulhe de, harbe de ona güre hazırlanalım. 

(İmzasız) 

158 



2 — BAŞKENT ANKARA 
23 Ağustos 1923 tarihinde 340, 341. 342 ve 343 numaralı Kanunlar

la onaylanan Lozan Antlaşmasının 14 üncü ek protokolüne göre. Antlaş
manın TOrklye Büyük Millet Meclisince onayından başltyarak altı halta 
İçinde İtilaf kuvvetleri Türk Topraklarım boşaltacaklardı. 

Bu hükme göre İtilaf devletleri boşaltma işlemine derhal başlayıp, 2 
Ekim 1923 tarihinde bitirdiler. 

6 Ekim 1923 tarihinde savaşın gerçek galibi muzaffer ve kahraman 
Türk Ordusu İstanbul'u teslim aldı. 

istanbul'un kurtarılması devlet merkezinin hukuken tayin ve teshiri
ni'gündeme getirdi. 

Yurdu düşmandan kurtaran, devletimizi yeniden kuran yönetimin. Bü
yük Millet Meclisinin fiili merkezi Ankara İdi. 

Yerleşim sorunu olmayan, doğal yapısı, sonsuz güzelliği İle yaşam ko
laylığı sağlamanın yanında saadet kapısı diye nitelenen, inanca bağlı ve 
tarihi alışkanlığı olanlar İstanbul'un merkez kalmasını tercih ediyordu. 

İstanbul Mebusları, başta Refet Paşa (BELE), Ankara'nın İklimi, ula
şımı ve mevcut kurutuş ve kurumlarının elverişsizliğini İleri sürerek İs
tanbul'un payitaht kalmasını İstiyordu. 

Başkentin İstanbul'da kalmasını isteyen yalnız İmparatorluktan vaz
geçemeyenler değildi. Yeni Türk Devletinin güçlenmesini istemeyen dış 
düşmanlar da bunların yanında yer almıştı (1). 

Konuyu hukuki çözüme ulaştırmanın zamanı geldi. Malatya Mebusu 
İsmet Paşa (İNÖNÜ) ve 14 arkadaşının 9 Ekim 1923 tarihinde hazırladık
ları bir maddeden İbaret Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına verdiler, tek
lif, Layiha ve Kanunu Esasi Komisyonlarından geçerek Genel Kurulun 13 
Ekim 1923 tarihli 35 İnci birleşiminde aşağıdaki biçimde görüşülüp tartı
şıldı (2). 

Malatya Mebusu İsmet Paşa İle Rüfekasının, Ankara'nın Merkezi Hükümet İttihazına 
dair kanun teklifi ve Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 

REİS — Efendimi Ruznamemlzbı İkinci maddesine geçiyoruz. O d a : Merkezi Hükümet 
meselesidir. Onu müzakere edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
Lozan Muahedesinin mütemmimlerinden olan Tahliye Protokolünün tatbikatı hitam bul

muş ve baştanbaşa ecnebi İşgalinden kurtulan Türkiye'nin fiilen tamamiyeti tahakkuk ey
lemiştir. Milletimizin en kıymettar maHaımdan İstanbul'umuz Hilafeti İslâmiyentn makam 

(7> Tfea t Dagâi, Güt: 11, Sn :353-3S7, H .- 3.1.1341 (1X5) 

(2) ftunt Dagâi, CM : S, Sn : 665-670, Ti: B.10.1339 (1S23) 
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olan vaziyetini Alemi İslam İçinde tabslsan ve basran Türk Milletinin vesaiti müdafaasına 
mevdu olarak ilelebet muhafaza edecektir. Diğer taraftan Türkiye Devletinin makam idare
si İçin Büyük Millet Meclisinde karar vermek zamam gelmiştir. Bir devletin merkezini tâyin 
için esas olacak mülahazat yeni Türkiye'nin makam İdaresi Anadolu'da ve Ankara şehrin
de intihabedilmek lüzumunu amirdir. Mülâhazatı mezküre muahedenameyle boğazlar için 
kabul edilen ahkam yeni Türkiye'nin esası mevcudiyetini, memleketin menabü kuvvet ve 
inkişafım Anadolu'nun merkezinde tesis ermek lüzumunu vaziyeti coğrafya ve sevkulceyşi-
yenin müsaadesi dahütve harici emniyet ve istidadı hususunda mespuk olan tecaripile hu
lâsa olunabilir. Bu mülahazatın her biri baslıbasına bir ehemmiyeti kafiyeyi haizdir. Devle
tin makam İdaresinin yeni bir şekilde tesis ve inkişafına biran evvel başlamak ve dahili ve 
barlcl tereddütlere nihayet vermek için âtideki maddel kanunryenin kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

9 Teşrinievvel 1339 

Maddel Kanuniye — Türkiye Devletinin makam idaresi Ankara şehridir. 

Malatya Çorum Dlyarbekir Ertuğrul 
İsmet Ferid Recal Zülfl Dr. Fikret 

Kütahya Malatya Kastamonu Erzurum 
Seyfl Hilmi Mahir Rüşdü 

Erzincan Sivas Bursa < Karahisan Sahib 
Sabit Raslm Necati Mehmed Kamil 

İstanbul Konya Bursa 
Ali Rıza Kâzım Hüsnü Refet 

Riyaseti Cellleye 
Ankara şehrinin Türkiye Devletinin makam İdaresi olduğuna dair Malatya Mebusu İs

met Paşa Hazretleri İle rüfekası tarafından mu'ta 9 Teşrinievvel 1339 tarihli muhavvel teklifi 
kanuni Encümen imizce mütalaa ve tetkik olundu, istihdaf ettiği gayei askeriye ve sfyaslye-
ye nazaran şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye takdimine karar verildi. 

10 Teşrinievvel 1339 
Layiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Kâtip 

Tokad Antalya Necib Ali 
Emin Ahmet Saki 

Riyaseti Cellleye 

Encümenimize 10.10.1339 tarihle havale buyurulan Ankara şehrinin Türkiye Devleti
nin makam olmasına dair Malatya Mebusu İsmet Paşa Hazretleriyle rüfekası tarafından mu'ta 
ve Layiha Encümenince sayam müzakere görülen teklifi kanuni Encümenimize* de bilmü-
zakere muslp ve muvafık görüldü. Hâdlsat Anadolu'nun hemen vasatında kâin bulunan An
kara'yı zaten makam tabii olarak irae ve ldadettiğlnden bu teklifi kanuni bir şe'nlyetin tes
hirinden ibarettir. 
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Meşkûr teklifi kanunide münderiç madde! kanuniyenüı btt tham tanzim ve kabul kılı
nacak mufassal TeskU&U Esasiye Kanunumuzun süeflei meraddı meyamna ithali temennl-
yahnm H^et l Umumiycye arzına mûtteflkan karar verilmiştir. 

Kanunu Esasi Encümeni 
Reisi 

Menteşe 
Yunus Nadi 

Aza 
tzmlt 

ibrahim Süreyya 

Mazbata Muharriri 
Gelibolu 

Celal Nuri 
Âza 

Niğde 
EbubeMr Hazım 

Aza 
Bursa 
Refet 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 
Kars 

Ahmed 
(Bulunamadı) 

Aza 
Erzurum 

Münir Hüsrev 

ZEKİ B (Gümüşhane) — Efendiler! Akdeniz ve Karadeniz'in ilUsakmda hilkatin vücuda 
getirdiği bütün manasta ve bcdattyle kainatın matmahı nazarı olan o zavallı İstanbul şehri
ne olan iğbirarınız nedendir bilmem. (Ne iğbirarı sesleri, gürültüler) (Sözlerini tashih et ses
leri) Tashih edemem, ben söylediğim sözü bilirim. (Şahsına iğbirar var sesleri) Bir zamanlar 
hakanlarm yatağı, maarifin toblegahı. sstvetl tslamiyenln tecetUgAhı ve bilhassa Türk'ün kıb-
legâhı olan bu zavallı şehrin kabahati neydi? Şuursuz bir İdarenin eli altmda kahbe düşma
nın hartml İsmetimize sokularak bedbahtlık İçinde lnltycn o zavallı İstanbul'da ordumuz ls-
tfhlfls adımlariyle yürürken, onun aguşuna aburken, şükranına göz yaşlan ve kurbanlar ka
tarken bunun böyle mahrumiyetine sebep neydi? (Allah. Allah sesleri) Efendiler) Makam Hü
kümetin yalcın kayalarda, İzbe ovalarda kurulmak asırları çoktan geçmiştir. 

RAOIB B. (Kütahya) — Ovaların hiç kıymeti yok mu? 

ZEKİ B. (Devamla) — Vardır, söylüyorum. 

CEVDET B (Kütahya) — Bu memleketi kutaran o ovalardır. 

ZEKİ a (Devamla)—Skin kadar ben de takdir ederim. Zaballniz de çıkar, müdafaa eder
siniz. Toprakların muhafazası, memleketin muhafazası asrıhazır terakktyatma göre. diyebi
lirim ki mevzu itibariyle fonun ve aann Ihtiyacatma göre teşekkül etmiştir. Milliyetin zayıf 
ve kuvvetli zamanlarında 485 seneden beri makam Hükümet olan bu zavallı memleket mü
teessir olursa siz de bu teessürü hakh görürsünüz. Binaenaleyh Meclisi Alinizin böyle bir
den bire iğbirar— (İğbirar yok sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İğbirarı siz çıkarıyorsunuz. 

ZEKİ B (Devamla) — Bu kadar gürültü ettiğiniz için söylemek mecburiyetinde bulunu
yorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin camlal İttihadı altmda bulunan istanbul, en büyük 
bir tteaıetgah ve en büyük bir mevkii mümtaza maliktir ve o mevkii bülendi İhraz eden bu 
şehirde siyasi mahzurlar da zannederim ki o kadar değildir. Efendiler! Bugün tarih noktal 
nazarından muhakeme edersek dörtbuçuk asırdan beri elimizde bulunan bu ttoyıtahtta sl-

Aza 
tzmir 
Necati 

Aza 
Karesi 

Ahmed Süreyya 
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yasl bir mahzur olarak görülen ahval acaba nedir? Bununla mukayese yapacak olursak ka
rımız mı çok, zaranmız mı çoktur? Rica ederim, Anadolu'nun mamuriyetlni istemiyen bir 
fert yoktur. Her tarafım İstanbul'dan daha mamur görmek isteriz. Yalnız buranın Merkezi 
Hükümet olmaslyle İstanbul'un haJJ harabîye terk edilmemesini rica ederim. (Hah şöyle söyle 
sesleri) 

TALAT B. (Ardahan) — Oranın mamuriyeü de bütün Anadolu'nun harabiyetlnc bedeldir. 
CELAL NURİ B. (Gelibolu) — Efendiler! Evvel beevvel Gümüşhane Mebusu Muhteremi

nin sarf ettikleri İğbirar kelimesini reddeder ve protesto ederim. Ondan sonra meseleyi şerh 
edeyim etendim. Ankara'yı Türkiye Devletinin merkezi olmak Özere hadlsat ve şüunat gös
termiştir. Bunun şe'niyeti bedlhldlr. Bu kanunlar ancak bu şe'niyeti tesbitten ibarettir. Esa
sen bu gfbt şeyleri şe'niyet doğurur. Bir kanun ve bir karar İle bir yer merkezi Hükümet ola
rak gösterilemez. Hadlsat Ankara'yı Türkiye Devlet hanesinin merkezi olmak üzere idadet-
misür. İstanbul, evet bir payitaht İdi. Fakat payitaht maaattessüf Anadolu ve Rumeli'yi kur
taramadı. Kurtaramadı demekten maksadım oradaki saf ve nezih kütlenin kurtaramadığı 
değildir. Kurtaranuyan Hükümeti merkeziyenln; payitahtın, Babıallnin orada bulunması idi. 
Yoksa saf ve nezih İBtanbul ahalisi arkalarında silâh, mühimmat ve saire torbalarını taşımak 
suretiyle Anadolu'nun, bilahare da kendilerinin tahUsına şitaban oldular. Şu Kürsü Mualla-
dan kendilerine arzı teşekkür ederim. Evet efendileri İstanbul bu rotu oynryamadı. Kuvayı 
Milliye evvel beevvel Erzurum'da bir kongre şekilde teşekkül, yani bu millet orada tahaşşü-
detti Bakıldı ki, memleketimizin aksayı Şarkında olan bu şehir de bir merkez olamaz, onun 
İçin kademe kademe Sivas'a gelindi. Sivas'ta, da böylece merkez teşkili olunamadı, Ankara'
ya gelindi. Ankara hemen hemen Anadolu'nun merkezindedir. Binaenaleyh burada gerek 
harekâtı siyasiye ve harekah askeriye ve harbiye gayet parlak bir surette ve cümleyi engüşt 
ber dehan edecek bir tarzda neticelendi. Efendiler! Malûmualinlz olmalı k i : (1918) evahirüıe 
doğru İngiliz Avam Kamarasında bir münakaşa cereyan etmiş. Bir sabık başvekil bir lflhlk 
başvekilden bir sual soruyordu. O sual da az çok bizim makam idaremiz olacak yer hakkın
da İdi. O da cevaben dedi İd: Hasmedü Kral Hazretlerinin dretnotlarının hedefi olabilecek 
bir Hükümet görmek, İbros dağlarının öbür tarafına çekilmiş bir Hükümet görmekten yeğ
dir. Lkyd George'nin bu sözü ehemmiyetle telakki edilmeye şayandır. Efendileri Dikkat edil
meye şayandır ki, İstediği şey tendi dretnotlarına hedef olan bir yerdir. İşte bizim bundan 
İhtiraz edebilmemiz için daha içeriye çekilmemiz lâzım geliyordu. Efendileri Cümlenin ma
lûmu olduğu üzere İstanbul şehri (1 100) sene müddetle Şarki - Roma, yani Bizans İmpara
torluğunun payitahtı olmuştu. Ondan sonra da (500) küsur sene Saltanatı Osmaniyeye pa
yitaht olmuştu. Bu İki Devletin coğrafi vaziyeti hemen hemen aynıdır. Rumeli şibihcezlresi, 
Anadolu şibihcezlresi, Suriye, Irak, Filistin ve saire de Afrika'nın mûntehayı Şimali - Şarkisi 
Yemen, Büyük İmparatorluğun İklimlerini teşkil ediyordu. Böyle bir imparatorluğun payi-
tahthgma İstanbul pek layık idi. Fakat bu topraklar parçlandıktan ve Türk Milleti kendisine 
mahsus bir Hükümet teşkil ettikten sonra İstanbul şehri pek muntehada kalmıştır. 

Bütün erkânı askeriyenin de müttefikan tasdik buyuracağı üzere oranın vaziyeti askeri
yesi Türk Hükümeti hürreslnln makam olmaya müsait değildir. Bizim Ankara'da bulunma
mız bugün velev birtakım levazımı medeniye ve ümrandan mehcur bulunması dolayıstyle 
sıkın ti çekerek - Ankara'da İcrayı Hükümet etmekUgimlz her hakle bu Devlet ve millet nok
ta! nazarından hayırlıdır. Biz Ankara'nın yazın tozuna, kışın çamuruna tahammül etmeli
yiz H Anadolu'nun bütün levazım ve İhUyacatını anhyabilellm ve ona göre derdine devasaz 
olalım. 



MURAD B. (Antalya) — Belediye reisinin kulağı çınlasın, 
CELAL NURİ B (Devamla) — Efendimi Tahammülden matoadmu ilelebet tahammül mâ

nasına almayınız! Anadolu'nun ortasında bulunmalıyız ki, bu İhtiyaçtan görelim, yakraen 
tetkik edelim, bu derde çare bulalım. 

ZEKİ R (Gümüşhane) — Biz çoktan beri görüyoruz. 

CELAL NURİ B. (Devamla) — Efendileri Azayı muhteremeden pek mütehayylz ve pek 
muteber bir zatın Ukdesini burada soyliyeyim. Bir Hükümet, hususiyle vatanın eczeçrı asli
yesi en büyüğü yüzde doksanbesi Anadolu'da olursa ve o Hükümetin merkezi istanbul'da 
bulundukça Anadolu'yu biraz güçlükle düşünür. Nitekim yine o zatın mütalaatma iştira-
ken ve onu tey 1den soyuyeyim k t vaktiyle şimendifer yapılmıştır. Bu şimendifer ta buraya 
geldi, Konya'ya, Pozantı'ya kadar glttt Bu şimendiferlerin bu suretle tesbitine amil olan ne 
kU acaba? Ankara'nın, Stvas'mihttvacatınu? Hayırt tngfltere Devletiyle Almanya Devleti ara-
sında Anadolu'nun Hlnd yolu olması mulabeseslyle bir mtllafçıknuşb. Nihayet Almanların 
muvaffakiyeti ve Almanların flkri caıl olmuş, gallb gelmiş ve nihayet bu yollan yapmışlar. 
Yoksa, bizim arzumuzla, bizim muvafakatim izle hemen hemen müstakil olarak cereyan et
memişti. Bizim İçin esasi mesele, mesela; bugün Ankara -Sivas hatanın yapılmasıdır. Hal
buki : Ankara, Sivas ay m yol özerinde olmadığından yolu öbür taraftan çekmişler, hatta bir 
arahk fiyle olmuş k i : Sahil boyunu tutmak İstemişler, çünkü lbros ve Antitoros silsilesinde 
birtakım men'i, mevaki varmış, oradan geçilemiyormuş. 

Demek ki efendiler, bizim bayatımıza taallûk eden bir meselede bizim reyimiz amil ol
mamıştır. Bizim İçin en ziyade nazan dikkate alınacak Anadolu'nun havaytcfctlr. Binaena
leyh merkezi Hükümet burada bulunacak olursa İlk İş olarak mesala Ankara - Sivas ha tam 
nazan itabara ahnz. Eğer burada merkezi Hükümet bulunacak olursa hudanegerde bir mö-
sellah ihtilaf olacak olursa aman Boğazlardan geçilmesin, su olmasın gibi cümlemizi şaşır
tacak panik hengameye iştirak gibi bir halet zuhur etmez. İste efendileri Görülüyor k i : An
kara şehrinin merkeziyeti hemen hemen, t»tı»V|mir etmiştir. 

VaztyeU ikttsadfyeye gelince: Bir memleketin en ticaretgâh olan şehrinin behemehal Mer
kezi Hükümet olman katiyen lazım gelmez. Bugün İstanbul, İstanbul'dan sonra İzmir şe-
hiıierl her halde Ankara'dan daha mühim merakizl ticariye ve iktisadiyedir. Arz ettiğim gibi 
Ankara'nın üçüncü, hatta beşinci derecede bulunması buna mani değildir. Nitekim başka 
memleketlerde de en zengin, en tlcaretgah, en nüfuslu şehrin payitaht olması lâzım gelme
diği gibi, coğrafya tetkik edilecek olursa birçok misaller goıttteblUr. Fakat b u misallerden bir 
tekini arz edeyim ki; o da Amerika'dır. Amerika'da 7,5 mflyon nüfuslu ve dünyanın birinci 
veya ikinci derecede bir şehri olan New-York m a k a m İdaresi değildir. Washington makam 
idaresidir ve batta Amerika İttihadına dahil olan Devletin makam İdaresi de New-Ybrk değil
dir. Evyon İsminde küçük bir kasabadır. Efendileri Makam İdarenin mutlaka topografya iti-
batiyle Devletin kalemlerinin tam merkez noktasını da teşkil etmesi doğru değildir. Çünkü 
: Bu takdirde mühim ameliyata, yeniden şehirler İhdasına hacet görülüyor ki bu surede ye
niden bir şehir ihdas etmedense o paranın pek küçük bir kısmım Ankara'nın imarına, ısla
hına hasredecek olursak yine bu maksat hasıl olur. 
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Efendileri Zannolumnasın ki: Ankara şehri Tflrk Devletinin makam olmakla biz İstan
bul'u siyaseten, ldareten, iktisaden terk ediyoruz, İhmal ediyoruz; hapır efendileri istanbul'
da bundan evvel İki vaziyet vardı. O iki vaziyet sayesinde bu büyük şehir maişetini temin 
ediyordu. Bunun blrinicisi; payitaht olması, ikincisi: transit olmasıydı. Malûmusaniyenlz ki 
: Merkeziyet, vakaa bir tabaka! halkın refahını temin ederse de payidar değildir. Devlet ihti
sara uğrar, yahut teşkilat küçültülün ademi merkeziyet usulüne fazlaca riayet edilir. Bunun 
İçin memurin şebekesi ihtisara uğramak lazım gelir. Bundan dolayıdır k i : İstanbul'un bu 
merkeziyetinden dolayı elde ettiği menafi' hakiki değildir. KezaHk İstanbul birtakım anasın 
gayıimüliyenin transit merkezi oluyordu; bundan dolayı eline beş - on kuruş geçiyordu. Bu 
da doğru değildir. Çünkü o anasır İttihaz edilecek siyaseti milliye sayesinde Anadolu'daki 
şebekesinden mahrum kalır; binaenaleyh o transit meselesi de merkeziyet gibi gelicl. geçi
ci. sun i bir şeydir. Binaenaleyh biz İstanbul'un istikbali idarisini, istikbali iktisadisini her 
halde temin edeceğiz. Binaenaleyh Hükümeti Milhyenln maksadı bütün memleketi ldare
ten, İktisaden i'lâ ve İrka' okluğundan her hakle tanzim edilen Müfettişi Umumilik ve Vila
yet şûraları kanunlarının emri tanzim ve tatbikinde İstanbul idaresinin daha güzel bir sekle 
gireceği bedlhldir. Bu hususta bir temenni beyan ediyorum: Bu temennim kanunun metni
ne de, ruhuna da tamamtyle muvafıktır. İnşallah ahdlkaripte bu tekâmülât hasıl olur. İstan
bul'un asıl terakkiyatını teshil edecek: orada İktisadiyatın İnkişaf bulmasıdır. İstanbul'un 
Şarkında Ereğli hav zai fahmlyeal. Bolu ormanları, birtakım körfezler. Sakarya ve birçok göl
ler gibi bizi san'ata davetkâr bir mıntaka bulundukça, keza Garbında da Edime ve Çatalca 
gibi mühim bir mmtakai ziraiye bulundukça İstanbul'un İktisadiyatı, serveti refahı emindir 
efendileri Yalnız Ankara hakkında birtakım temenniyatta bulunacağım. Biz Ankara'yı mer
kez İttihaz etmekle başhbaşına manayı müfit bir program ittihaz ediyoruz. İstanbul beynel
milel, fevkalmilel Osmanlı Hükümetinin makarnydı. Ankara Milli bir Devletin, bir Devleti 
hûrrenln makam olmak üzere ayrıca bir manayı müfittir. Binaenaleyh biz Ankara'da yeni 
Devletimiz), yem Hükümetimizi, yeni teşkilatımızı kuracağız. Şebekel İktlsadiyemlzl kura
cağız. Ankara bittabi Merkezi Hükümet olmakla değişecektir. Ankara'da gerek İdari gerek 
beledi velhâsıl İstirahat hususunda her türlü ihtiyacabmızın temini temennisini ref ile lâyi
ha! kanuniyenin derhal kabul buyurulmasını İstirham ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arkadaşlar! Biraz maneviyata mağlûp adamım. İmar 
Vekâletinin kabulü gününe tesadüf eden şu günde bu kazarımız dolayısiyle de hayırlı bir 
tefe'ülde bulunmak istiyorum. (Fala mı bakıyorsun sesleri) 

Meclisi Ah iki saat evvelki kararım imar noktal nazarından vermekle bugün o âtinin, İs
tikbalin merkezi de taayyün etti. Arkadaşımız Zeki Bey İğbirar ve İhmal noktalarına dokun
mak istedi. İğbirardan da bahsetmiyeceğlm, İhmalden de bahsetmiyeceğlm. Yalnız İstanbul 
bundan böyle ne olacaktır? Arkadaşları Hilâfet, makam Hilafet. Bunlar bir tâbiri aharla Ha
life ve İstanbul Benim kanaatime selefiniz Meclis (Sadede sadalan) Saltanatı. Hilâfetten ayır
makla o kadar ulvi o kadar necip bir şey göstermiştir ki; (Merkez meselesini görüşüyoruz 
sesleri) şimdiye kadar Alemi Ulamda o derecede büyük bir karar verilmemiştir ve âlemde 
Abdülmecld Efendi Hazretleri gibi şümullü bir surette bir Halife Intihab edilmemiştir. Nasıl 
ki HUafet ve Halife büyümüş İse efendileri İstanbul makam Hilâfet olmakla da bütün Âlemi 
tslâmın merkezi olmak itibariyle Âlemi İslâm kadar büyümüştür. 
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Arkadaşları İstanbul beldel tayyfbe tabiri ftygamberanesiyle tebşir buyuruldugu andan 
İtibaren diyebilirim İd; güya Türk'ün ruhuna tarafı Peygam beriden bir İlham vâki olmuştur. 
Türk. ben bu beldel tayyibeyl fethedeceğim, diye yemin etmiştir ve o beldel tayyibeyl fethe
derek o, yıllarca, asırlarca yed'l hamasetinde bulundurmuş, bugün Alemi İslama tevdi ediyor. 

RASİH Ef. (Antarya) — Neden tevdi etsin? 

TUNAU HİLMİ & (Devamla) — Evet arkadaşlar; onu Alemi lalamın makam yapmakla 
orasını buyuruyor. Binaenaleyh, Türk Alemi lalama olan rabıtasını muhafaza ederek mer
kezi Anadolu'suna, Anadolu'nun göbeğine çekiyor. (Çekilmiyor sadalan, gürültüleri) Makam 
Hilafet ve makam Saltanat.. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Sapıtma! 
TUNAU HİLMİ a (Devamla) — Makam Hilafet ve makam Devlet İtibariyle: O halde ar

kadaşlar) Zeki Bey biraderimizin endişesi katiyen gayrtvârittir. Zira İstanbul da bundan böyle 
büyük, daha şümullü bir İstanbul olmuştur. Zira tamamiyle makam Hilafet kesilmiştir. Yal
nız vaktiyle bin su kadar sene evvel Türk'ün ruhu gayrişuurî olarak İstanbul'u fethetmeye 
azmetmiş İse yine Türk, flaycvırriunyaıne İstanbul'u muhafaza edeceğine nımyle yemin ediyor. 
(O o sesleri) Tecdidi İman ediyor. Buna hiç şüphe yok. Yalnız Ankaralılardan bekllyeceglmlz 
rehberlik varsa o da dalma İstanbul diye kulaklar çuüıyacagıve İstanbul'a gidip geldikçe da
lma gözler İstanbul'a Dalacağı İçin bir cemiyet teşkili sartiyle İstanbul'un âtisi ve istikbaliy
le »ıaı~Ha«- olmalıdırlar. (Müzakere kafi sesleri) 

BESİM ATALAr- B (Aksaray) — Arkadaşları Ankara, MÜH davamızda haleler dokuyan 
nurlu, parlak bir muhittir. Bu zafer yıldızı Ankara'nın nursuz ve parlak gönüllerinde doğ
muştur. (Handeler) Bu milliyet ağacı Ankara'nın pak ve temiz agacmdan doğmuştur. Bura
dan doğan yıldız, su'leterlnl buradan saçacaktır. Evet burada şulelerini, huzmelerini etrafa 
salacaktır. Burada doğan ağaç burada büyüyecek ve meyvasım verecektir. Daha köklerini 
«almadan buradan kaldırıp başka yere dikmek muvafık hazim ve İhtiyat değildir. Arkadaş
lar) Ankara kelimesinin Türk Aleminde, İslam Aleminde ne büyük valtkr husule getirdiğini 
bÜmeHsmiz Ah ne fayda kfc burası merkezi Hükümet ittihaz edildiği güneskiAnsİl-Ankara 
- İsmi de Türkçe bir kelimeye değiştirilmiş obaydı. Ankara bundan şu kadar yüz sene evvel 
hala kökleri yaşryan Oklr cereyanlarını tesis etmişti. Esnaf arasındabugünbile Ahilik teşki
latı vardır. Bugüne kadar yasryan fikir cereyanlarının beşiği olan Ankara bugünden sonra 
da birbirini kalbinden bağlıyacak fikir cereyanlarının beşiğidir. Biz bu beşiği elimizle ırgah-
yacagız. Ve onun büyüdüğünü, yükseldiğini, hakim olduğunu göreceğiz arkadaşlar... (İnşal
lah sesleri} Dikkat ediniz! Göreceksiniz W. yer yüzünde İki türlü payitaht vardır : Bir müs
temleke payitahttan, bir de ülkenin doğrudan doğruya hakim olduğu kıtanın kendi ülkesi
nin payitahtları vardır. Müstemleke payitahtları çok kerre memleketin bir ucunda yapılır. 
Congo gibi, Cakutta gibi. Hindicini payitahtları gibi arkadaşlar!.. Bunun kısmen mazarratı
nı İngilizler anuyarak payitahtı "Delhi" ye kaldırmışlardır. Fakat her halde müstemleke pa
yitahtları memleketin bir ucundadır. Şimdiye kadar Türkiye'yi ve bu memleketi idare eden 
gayrimesul eller, zevk ve salasına dalan kafalar, memleketin bir ucundan diğer ucuna ka
dar, yani Basra'dan Erzurum'a kadar İdare etmek İstediler. Memleketin merkezi, memleke
tin kalbi her türlü hastalıklara, felâkeüere mâruz olduğu halde, memleketin öbür ucunda 
vücuda getirilen takykiat boştur ve beyhudedir. Arkadaşlar! Sonra bugünkü İstanbul'un. 
Ferkuerl ve arkadaşlarını yetiştiren zihniyeti kısmen devam ettikçe bizim oraya gitmemizde 
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zannederim mahzurlar vardır. Binaenaleyh burası tamamen dezenfekte edilmedikçe oraya 
gitmek hazin ve İhtiyata muvafık değildir arkadaşlar. Ve biz burada tozlar içerisinde yaşarız... 

HAMDULLAH SUBHt R (İstanbul) — Memleketin çocuğu olan bu gibiler her yerinde ye
tişmiştir. Yani kötü adam memleketin her tarafında yetişir. Konya'da da yetişir. Yozgad'da 
da yetişir, velhasıl her tarafta yetişir. Binaenaleyh bu. İstanbul'a tahsis edilerek söylenmez. 

BESİM ATALAY B. (Devamla) — Yok efendimi İstanbul'a tahsis değildir, hiçbir vakit ora
ya tahslsan söylemiyorum, katiyen hiçbir memlekete taarruz etmiyorum arkadaşlar... Bü
yük Türk Ulu su "Mete" nln bir sözü vardır: "Nerede bir Türk yaşıyorsa, nerede Türk Bay
rağı sallanıyorsa orayı kalbinle seveceksin, oraya bağlanacaksın" diyor. Benim hiçbir vakit 
İstanbul'u tahkir etmek haürıma gelmemiştir. Ben dervlş-meşrep bir adamım. Kimseyi tah
kir etmek elimden gelmez. 

FERİDUN FİKRİ a (Dersim) — Kimse edemez. 
BESİM ATALAY B. (Devamla)—Neyse biz burada tozlar İçinde yaşarız, buranın tozu pud

radan daha güzel gelir. (Alkışlar) Biz burada bâzı gazetelerin dediği gibi çatıları sayarız -bazı 
gazeteler; memurların, mebusların yattıkları yerlerde çatılan saydığını yazmıştı- (Handeler) 
Evet yatar ve çatılan sayarız. Fakat biz milletin sinesinden çıkan al imlan saymayız. Biz bu
rada o mahut gazetenin dediği gibi kireçli su İçeriz. İçeriz fakat düşmeni dinin kanını su 
yerine... 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetine dair takrirler aldım. Evvela kifayeti müzake
reyi reyi attniKe vaz'cdeylm. (Kabul sesleri} Kifayeti müzakereyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Şimdi efendim Kanunu Esasi Encümeni mazbatasını reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti aztmeyk kabul edilmiştir elen
dim. (İttifakla sesleri) 

Efendim, kalknuyan el vardır. Müttefikan diyemem, gördüm, ekseriyeti azîmeyle kabul 
edilmiştir. 

/OTNt B. (Bozok) — T&ylni esamiyle olması lâzımdır. 
REİS — Kanunu Esastye bir madde İlave etmedik. Encümen mazbatasını reyi alilerine 

vazettim. Encümen mazbatasını dlkatle okuyunuz efendim." 

Teklifin gerekçesi ve görüşmeler, Ankara'nın merkez olmasındaki zo
runluluğu açıkça belirtmektedir. Kanun teklifi olarak verilen metin, son
radan Anayasa'daki yerine konmak üzere karar biçiminde kabul edildi. (2) 

Karar Metni : 
AaLara Şekrisİa Makam İdare tldhaa Hakkımda 

No. 
27 
Ankara Şehrinin Türkiye Devletinin makam İdaresi olması hakkındaki Malatya mebu

su İsmet Pasa Hazretlerinin 2/188 numaran teklifi kanunisi üzerine Kanunu esasi encüme
nince tanzim olunan 10JC.1339 tarihli mazbata. 13 Jf.1339 tarihli otuz beşinci içtimain ikinci 
celsesinde bttkırae aynen kabul edilmiş ve Ankara şehrinin Türkiye Devletinin makam İda
resi olması ekseriyeti azime İle takarrür etmiştir. (Cilt: 2 - Sayfa : 701). 

13 Teşrinievvel 1339 

Böylece çağdaş bir devlet, uygar, onurlu ve saygın bir toplum yarat
mayı amaçlayan Büyük Türk Devriminin doğal ortamı belirleniyordu. 

(2) Kasam Mumun, Ok . 2, Sa : 467. 
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BASINDA 
ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASININ 

ÖNCESİ VE SONRASI 





İ D A R E MERKEZİMİZ (X) 

Yeni Büyük Millet Meclisi, diğer bir çok meseleler mcyanında, memleketin idare merke
zi neresi olması lâzım geleceğini düşünecektir. Bu meselenin memleket İçin hayati bir ehem
miyeti vardır. Bu cihetle gazete sütunlarında münakaşasına bir tın evvel ciddi surette baş
lanması münasip olur. 

Bizce bu meselenin çıkmaz bir yolda kalmasına sebep, Ankara ile İstanbul arasında bir 
tercih ciheti aranmasıdır. Halbuki ne Ankara, ne İstanbul bugünkü şeraitte memlekete merkez 
olamaz. Bu iki şehir üzerinde tevakkuf etmtyerek bunlar hâricinde mütevassıt bir yer ara
mak münasip olur. 

Merkezin İstanbul'da olmaması, dahilde olması hakkında serd edilebilecek bir çok ma
kûl deliller vardır. Fakat bunlar içinde Ankara' nın lehinde ileri sürülebilecek yegâne iddia. 
Tarihi merbutiyyet hislerinden toaretür. Filhakika Ankara denince her Türk'ün kalbinde mu
kaddes bir damar ihtizaza gelir. Ankara namı bize muvaffakiyete eren çetin istiklâl mücade
lelerimizin en şerefli şamalarım hatırlatır. Fakat bu merbutiyyetin deynini kalbkrde ebedi 
tekrim hisleri İle saklayarak, abideler vücuda getirerek, Ankara şehrine muhtelif müessese
ler ibda ederek, orasını belki de askeri merkez haline koyarak idameye çalışmak mümkündür. 

İstikbâlimize tesiri olabilecek herhangi bir kararda her şeyden evvel ameli düşüncelerin 
nazar-ı dikkate alınması zaruri bir şeydir. Yeni Merkez-İ idaremizde pek çok işler yapılacak
tır. Bu Merkezin kolayca ümrana müsait bir muhit olması ve çok İş yapılmasını tesri ve teş
vik edecek hassaları cftml bulunması mutlaka lâzımdır. Ankara böyle bir muhit değildir. Bi
lakis belki de memleketin ümrana en gayr-ı müsait bir noktasıdır. Bu hususta şimdiye ka
dar geçildiği her İmtihan son derece aleyhine neticeler vermiştir. Şimendifer üzerinde kain 
olmasına rağmen Ankara pek geri kalmış bir şehir olduğu gibi memleketin merkezi okluğu 
zamandan beri de ümrana doğru ve en küçük bir hassasiyet ve faaliyet gösterememiştir. Üm
ran ve terakkiye gayr-ı müsait olan bir muhiti, maddi vasıtalarla bastan aşağı değiştirmek 
belki de mümkündür. Fakat tabiata galebe etmek ve ortaya suni bir eser çıkarmak için bu 
mikyasda emekler sarf etmek, memleketimizin vesâitine göre pek nlsbetslzdir ve cidden ya
zıktır. 

Ankara'nın iman hakkındaki Cester Projesi artık suya düşmüş bir hayal addolunabilir. 
Zâten ortaya suni bir idare merkezi çıkarmak İlk göründüğünden çok külfetli bir şeydir. Avust
ralya gibi zengin bir memleket 1911 'de bütün vesaiti ile bu işe teşebbüs etmişti, tsveç mat
buat içOmaında Avustralya mümessili Mister (Derblsayr'e) bu işin ne merkezde olduğunu 
sordum. Şu cevabı verdi: "Pek çok uğraştıktan sonra bir plan kabul edildi. Fakat ortaya yeni 
bir şehir çıkarmak İçin o kadar masrafa ihtiyaç okluğunu keşfettik ki planın tatbikine doğru 
bir tek adım atmayı bile güze alamadık." Avustralya'nın yapamadığı şeyi memleketimiz gibi 
her sahada en mübrem medeni ihtiyaçları tatmin edilememiş bir memleket kolay kolay göze 
alamaz. 

Cester hayalinden vaz' geçerek Ankara'ya şöyle bir çeki düzen verelim dersek boş yere 
bir takım külfetlere girmiş olacağız. Çünkü bu gibi külfetler Ankara'yı yeni Türkiye'ye layık 
bir idare merkezi haline koyamaz. 

(X) Hm Gmmi, 30.Z1923 
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Ankara'ya mıılmhil nlantk hahıa hlHahHHiwwl latatıhıd grilynr; Dlhalrilca faantıııl, ı w n ı . 

leketln Hey'et-İ Umumlyyealne niabetle çok mamur bir yerdir. Hükümet devairi en küçük 
teferruatına kadar İstanbul'da durmaktadır. Bir Hükümet İçin İstanbul'dan şerefli bir mer
kez tasavvur etmek güçtür. Fakat buna mukabil İstanbul kozmopolit bir ticaret şehridir. Her 
nev "i m£ll entrikalara merkezdir. İnsanı lstbabatlerc teşvik eder bir zevk ve safa yeridir. Sonra 
şehrin tarz-ı İnşâsı iübflrl ile hayat çok dağınıktır. Her taraftan ani tehditlere maruzdur. İyi
ce kökleşmek, pek çok yeni esaslar kurmak mecburiyetinde bulunan mllH idaremiz için İs
tanbul sayan-ı tavsiye bir merkez değildir. Uzakça bir İstikbal bütün bu şeraiti değiştirebilir. 
Fakat bugünkü şeraite göre İstanbul'un merkez olması ley hinde bir karar beklemek abestir. 

Bugünkü idare merkezi Ankara De istanbul'dan başka bir yer olmalıdır. Bu yerin coğra
fi surette memleketin merkezinde kain olmasına lüzum yoktur. Çünkü memleketin naktty-
ye vasıtalarının mahiyetine ve nüfusun tarz-ı taksimine nazaran coğrafi merkezin hiç bir ma
nası yoktur. Garp sahillerine yalan bir yeri. sahil hatamızın tarz-ı teşekkülü İtibari ile haki
ki merkez addetmek caizdir. Askeri merkez Ankara'da veya diğer bir yerde olmak şartı İle 
bizce İdare merkezi şeraitini en mükemmel surette cami' olan şehir, Bursa'dır. Buna mem-
leketln en latif, servet ve ümrana en ziyade namzet havalisinden biridir. Kolayca temdid edi
lebilecek bir İki şimendifer hattı Bursa'nın vaz'tyyetinl pek kolay suretle ıslah edebilir. Te
rakkiye çok müstait bir muhit olan Bursa, bir İdare merkezine alt İhtiyaçları adeta uzvl bir 
İnkişaf ve tekemmülle tatmin edebilir. Nakliye vasıtalarım İslah etmek şarblletstanbulu Bur-
sa'ya adeta muttasıl bir hale koymak mümkündür. Nüfusunun kesafeti ve hayatinin maglu-
ldyeti itibariyle Hükümetin bilhassa nazarı dikkatini İşgal etmek ihtiyacında bulunan İs
tanbul'un İdaresi bu sayede iyi bir surette tanzim olunabilir. Bursa'yı ecnebilere karsı kolay
ca şerefli bir idare merkezi haline koyabiliriz. Burası bir Merkez-1 İdareye alt iyi hassaların 
hemen hepsini cami' mahzurlardan azami derecede beridir. Meselenin herhalde ciddi su
rette tetkik edilmesi şayan-ı temennidir. Bursalılar bu İsi ellerine almalı ve Bursa'nın Merke
zi İdare haline konulmaya layık olduğunu Büyük Millet Meclisi azasına ve bütün millete fs-
bat İçin azami gayretler sarf etmetldlrier. Herhalde mantık Bursa'nın çok lehinedir. 

Ahmet Emin 

ANKARA VE ANKARALILARIN İSTİDADI (X) 

Ahmet Emin B ^ . En çok muvaffak olmuş ve kendisini arkadaşlarına en İyi hisler ile bağ
lamış güzide meskkdasmuzdandu. Bu muvaffakiyeti ve merbutiyyeü doğuran amil herhangi 
bir hâdise ve mesele Önünde hisse kapılmayarak, her şeyi olduğu gibi ve derinden görmeye 
uğraşması ve bütün karl'lerme saffet ve samimiyet İle göstermesidir. Hatta yanlış gördüğü
nü anladığı dakikada, hakikate koşmak İçin tereddüt etmeyecek bir yumuşaklığa maliktir. 
Omlt ederiz İd bütün bu hasletleri "merkeze dair münakaşalar" serlevhası alanda serd ey
lediği fikirlerde haksız noktalar bulunduğunu anladığı zamanda da görünecektir. 

Bunu İki tesirin altında söylüyoruz: Biri sırf merkeze dair serd edilen umumi mütalaat, 
diğeri bu merkezi teşkil eden vatandaş kütlesi baklandaki yanlış düşünce. Fakat her şeyden 
evvel şunu söylemek isteriz. Ahmet Emin Beye İzharda tamamiyle serbest olduğu fikirlerinden 

(X) £fltn»a' ABKy, GamUi, 21A1923 
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dolayı hücum etmek emel ve arzusunda olmadığımız gibi, kendisinin de bizim bu emelin 
adamı olmadığımıza samimi kanaati vardır. Yalnız şurasını söylemekten çekinmeyeceğim; 
Ahmet Emin Bey son seyyahatinl, o halde Ankarayı sevmemek hükmüne sabit bir sekil ver
dikten sonra yapmış ve bu flkir kendisinde bir kere yerleşince, bütün istldatsızlıklan Anka
ra'da görmüştür. En kuvvetli ve hassas zekâların bile bütün kuvvetini muhayyileye verdik
ten sonra dimağı isleten uzuvların İkaz ve rû'yetinden mahrum kalmaması İhtimali yoktur. 
Biz Ahmet Emir Beyde aynı hadisenin vuku bulduğuna kailiz ve sevimli arkadaşımız bu sey-
yehati hakiki bir buhran geçirerek yapmış ve onun İçin bu kadar menfi bir netice almıştır. 
Aşağıda, merkeze dair münakaşanın birinci kısmını teşkil eden makalesindekl her fikri bi
rer birer ele alırsak bu düşüncemize hak verilecektir. 

Bunun İçin arkadaşımızın, hissi temayülden sakınarak esaslı bir tetkik tavsiyesini evve
lâ nefsine tatbik etmediğine kailiz. Ahmet Emin Beye merkezin Ankara olamayacağını yaz
dıran ancak hissi eababür. çünkü derin bir tetkike, tetebbua, Ankara'nın muhtelif nıkât-ı na
zardan kaabiliyet ve İstidadına ve bilhassa ahalinin Türk mevcudiyeti içindeki ehemmiyeti
ne umumi bir nazar fırlatmış ve hiç birini hakiki şekli ile görememiştir. Bununla, arkadaşı
mız hem burada kendisinin pek İyi tanıdığı, uzun müddet beraber bayat geçirdiği münev
ver zümresinde daima yabancı kaldıkları bir tahavvül hem de Ankaralılara söyleyeceğimiz 
bir istidatsızkk atfediyor. Bundan dolayıdır ki Ahmet Emin Bey muhitin tesirâtı nazariyesi
ni ele almış, bir birine benzeyen insanlann muhitlerde yekdlgerinden çok başka bir İstidat 
peyda ettiklerini söylemiştir. Bununla demek İstiyorlar ki, kendisinin bir vaki tler tanıdığı fa
al insanlar, Ankara'da otura otura uyuşup kalmışlardır. Böyle bir felâkete maruz kalmamak 
İçin İse bu uyuşuk muhitten biran evvel uzaklaşmak lâzımdır. Arkadaşımızın en çok aldan-
dığı nokta burasıdır. Eğer İnsanlar tabi oldukları muhite kendilerini vererek bulunmaz has
letlerini kaybetmiş olsalardı, medeniyet ve terakkinin bir vakitler bir çöl ve vahşet yalağı olan 
yerlere sirayet etmemesi, cihanın en ücra köşelerinde feyyaz ve kaadir fışkırmaması İcab eder
di. Halbuki yaşadığımız topraklar üzerindeki eserler tamamiyle bunun aksini gösteriyor. İn
san kütlelerinin ruh istidadıdır ki oturduktan, yaşadıkları yerlere renk ve şaşaa verir. Anka
ra geçirdiği uzun imtihan devrinden dümen neferi olarak değil, birinci olarak çıkmıştır. An
kara'da hele şu son cldal-1 hayatının en mühim kısmım yaşamış olmak, daha çok genç iken 
İçinde büyümüş ve yetişmiş olan bir adam sıfatı ile her an bunun aksini isbata kadir olduğu 
kanaatindeyim. 

Ankara'nın geçirdiği inkılab ve İstidadı burada zikr etmek çok uzun bir bahis olur. Fa
kat eğer söylediğim bu istidat ve kabiliyet olmasa İdi, bugünkü İnküâb ve zafer arkamızda 
kalmış bir rüyadan başka bir şey olmazdı. Meşrutiyete kadar hazinesini döken Ankara, on
dan sonra Türk mevcudiyetinin bekasını temin eden en mühim bir merkezimiz olmuştur. 
Daha küçük yaşta sokaklarda kara saçlarını dökerek yas tutan genç ve bağrı yanık annele
rin feryadım uzak olmayan bir mazinin acıklı akisleri olarak gözlerimin önünde görüyorum. 

Daha o zamanlar bu inkılâbın esaslarım henüz ortaya atmayan İlk kıyamlarımız bile yoktu. 
Sonra mütemadi harbler en yakın bir merkez olmak dolayısı ile Ankara'yı emdi. İnsanca ve 
malca emdi, emdi... Dünkü Inkılâb, tarihin en şerefli zaferlerine bir kaç merkezin kuvveti 
İle olmuştu ve onlardan en çok verenlerden biri Ankara oldu. Bugün Ankara'yı kaldırmışız 
ve bakımsız görüyor isek, bunu yapan müthiş musibetlerin yüküdür. Bugün Ankara'yı 
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yeşlfflksiz ve ağaçsız görüyor İsem de bunlar yine bir inkılâbı ve bir zaferi getiren maddi ve
sâit olarak tahsis edilmiş olmasındandır. Ankara evsizdir, Ankara haraptır. Ankaralılar Eskir 
w ppHyanıiır. Fhkathfltfln hntılarHrkahtliyftslüllk, Wr lntklatsızlıktan değil, fedakârlığının 
ve milli hayattaki mevkilerinin hususiyetlndendlr. Ankara en büyük şeref hissesini duydu
ğu neticeden sonra butun kabiliyeti bûtfln hüsn-fl niyeti bütün kuvveti İle birden fışkıra
cak ve Türkiye'nin hakiki merkezi olacaktır. Tabiatı ve İnsanları böyle rnffll bir merkez için 
yaratılmıştır. Ahmet Emin Bey Ankaralıların (yaban) sözünden ve Beledrye Reisinin Merkez 
aleyhindeki fikrinden bahsediyor. İşte Ahmet Emin Beyin asıl aklandığı nokta burasıdır. 

Ankara, İstasyon İte gezdiği mektep arası olmadığı gibi Ankaralılar da yalnız Belediye 
Reisinden ibaret değildir. Onun için bu husustaki fikrini behemahal değiştirmelidir. Ve bu
nu Ankara'ya gelerek, Ankara ve Ankaralılar İçinde uzun zaman yatıp kalkarak yapmalıdır. 
Gerçi çamur ve tozun İz'acfth vardır, fakat içine nüfuz edilen ruhun Ahmet Emin Bey arka* 
dağımıza vereceği teselli ve ümit butun bu meşakkatları unutturacak derecede parlak ola-
cakhr. 

Binaenaleyh bu kadar mühim bir mesele mevzu-u baba olur iken hakikaten hisleri bir 
tarata bırakmalıdır. Ve bunu bilhassa aziz meslekdafmuza tavsiye ederiz. 

Ankara'nın ve Ankaralıların t«ttriş«^ylıViTwn Isbat için ortaya koydukları aebbeplerln 
hepsi hisse taalluk ediyor. Halbuki asıl arayacağımız şerait bunun haricindedir. İktisadi, ti
cari, umranl ve ttahiridir. Bu imar ve terakki islerinin iktisat kaideleri ile ne kadar alâkadar 
olduğunu göstermek İçin, Ahmet Emin Bey Üe görüşen Belediye Reisi ile hemfikir olmayan 
bir Ankaralıyı Işhâd edeceğim. Bu z a t terakki ve ümranı geri bıraktığından hiç birimizin 
şüphesi olmayan yukarıdaki sebeblerden daha mutum olan bir flktrin avamıdır. Ve en çok 
şikâyet ettlglıniz inşaat tçraistllnrannrazum 
lann her şeyi yapacaklarını, ev de, han da, otel de inşâ edeceklerim, fakat her şeyden evvel 
merkez-1 Hükümetin Ankara olarak tahakkuku lazım geldiğini söylemektedir. Esasen mem
leketimizin küçük ve dağınık sermayesini koca bir şehir, bir merkez hayali İçin kim sarf ede-
hlUr. \fr Mrfftmflf rtfıgnı mııHıır? (Mtmlflynr İri Ankaralılar hayallmta-ln w rnif üfriınfcHn ynlr 

sathi İstediği biz gazetecilerden durbin insanlardır ve şerâUvi lküsadlyyenln ehemmiyetini 
anlamış vatandaşlardır. Zannediyoruz ki istediğimiz terakki ancak böyle bir nüfuz-u nazar 
ve durendişHk ile kaabil-i husuldür. Hiç kimse İnkar etmez k i Ankara bir rehbere muhtaç
tır. Ankara'nın ümran ve terakkisi için büyük himmetler lazımdır. 

Fakat Ankara'nın ve Ankaralıların bunu istemediklerini ve buna müsait olmadıklarını 
söylemek en yanaş bir düşünce ve görüştür. En çetin bir inkılâbı başarmakta mühim bir 
amil olan bir muhitin maddi i'tUada en seri adımlarla yürümesine ne mânidir? Olsa olsa 
rehberlerin füturu ve yorgunluğu. Halbuki şu şehrin İçinde yaşayan her vatandaş geçen kö
tü günlerin önümüze nasıl bir refah devri acaguu yalandan görüyorlar ve yükselen İki ev 
bir ümran ve terakki alameti addedilmiyor, çünkü bütün bu zahiri umram yapacak daha 
senelerce içinden işleyecek bir say'dır. İhtimal ki Ankara'nın daha bir çok zaman için muaz
zam binaları, muhteşem bahçeleri olmayacaktır. Fakat bütün bunların vücudunu görmek 
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İçin şasaasız bir sa'ya ihtiyaç vardır. Eskişehir'e gitsek de. Konya'ya nakl etsek de bu aynı 
suretle devam edecektir. Halbuki Ankara'nın bu İktisadi sahadaki kıymeti ve mevkii zanne
dildiğinden çok fazladır. Buna bu sütunlarda daha geniş devam edebiliriz. 

Ziya Gevher 

Ankara'nın istidan Bahsi 

Z A R U R İ BİR CEVAP (X) 

Ankara'nın eski ve emektar bir gazetesi olmak ve en bl-taraf bir hisle meşbu' bulunmak 
hissi ile aynen derci bir vazife addediyoruz. Yalnız gazeteler arasındaki teamülatin bizi mec
bur ettiği bir kaç cümleyi çıkardığımızdan dolayı aziz karilerimizin afvını rica ederiz : 

"Vatan" Gazetesinin 140 ve 141 numaran nüshalarında: Merkez-i Hükümet meselesi 
mevzu-u bahs ittihaz olunarak, Ankara ve Ankaralılar hakkında dahi bâzı teıüddat serd olun
duğu kemal-1 ciddiyetle mütalaa edilmiş ve tamamen na-be-mahal ve hilaf-ı hakikat olan 
tenkidat-ı mezkûreye berveçh-1 âti mukabele olunarak efkâr-ı âmmeye karsı hakikatin izahı 
vecâlbten görülmüştür: 

Ankara ve Ankaralılar hakkındaki tenkklat öç noktada kaabil-1 İcmaldir : 

1. Muhitin ve mevkiin lsttdatsızlıg) 
2. Ankaralıların mahrum-u istidat ve dûşman-ı ecanlb olması. 
3 . Vesait-I ümran ve medeniyetin noksanı. 
Evvela şurasını söylemek mecburiyetini hissediyoruz ki biz Ankaralılar memleketimi

zin Merkez-i Hükümet olmak İstidadım Anadolu'nun tekmil şehirlerinden ziyade hâiz bu
lunduğu davasında değiliz. Bununla beraber memleketin hudud-u hazırasına nazaran va
sati bir noktada bulunan Ankara, gazetenin iddiası veçhile ktame-i hayat kaabll olmayacak 
bir muhit olmak şöyle dursun şehre pek yakm memba' sularım havi olması ve diğer bir çok 
şehirler gibi dereler İçinde mebni, rahb olması itibari İle sıhhat nokta-1 nazarında çok belde
lere İhrazı tefevvuk eyler. Ankara'da ma-aile uzun müddet kalan herkes şerait i mezkûre-
nin şahit ve kanlldlr. Memleketimiz lhrJyacât-ı mahalUyyeden fazla buğday İstihsal ederdi. 
Saha-i feyyazın merkezidir ki bu saha hayvanâtı ganemiyye yetiştirmek İtibari İle de diğer 
vilayetlere Ihraz-ı rûçhan eder. Hayat İçin en mübrem levazımdan olan yag, e t pirinç. Anka
ra'da mebzulen ve suhuletle kaabll-i tedariktir, şehrimiz medid bir güz faslına maliktir. Pasl-
ı mezkurde beldemizi ziyaret edenler, her türlü meyve ve sebzeyi bulmakta mûskil&t çek
mezler. 

Vesâlt-i ümran denilince, hatıra medeti] bir şehrin en mühim lazime-i mevcudiyeti olan 
taş meselesi varld olur. Burayı ziyaret edenler bilirler ki Ankara'nın pek yakınında mevcut 
ocakların verdiği çok miktarda pembe ve beyaz taşlar, gerek istenmeye gelmek, gerek renk
lerinin güzelliği İtibari İle bu belde İçin pek muhlin ve kr/metdar bir madde-i ibtldaryyedlr. 
Bunlardan başka mülhakatta (Leski) köyü civarında malta taşı ve (İkizce) köyünde damarsız 
ve lekesiz mermer ocakları mevcut olması dahi Ankara'nın lstldatı İnkişafım tezyld eder hu-
susattandır. İkmali kuvve-i garibeye gelen Maliye Vekaleti binası bu iddiamızın delil-i payi
darıdır. 

ÇX) Heümtdi ASİ» Gamhn, 39J.I923 
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Ankara vakıa büyük bir nehir kenarında mebnl değildir. Ancak elyevm şehre câri olan 
£tm adağı ve Hanımpınarı sulan bir çok yerlerde ahar çeşme halinde câri olup hüsn-ü İsti
mal ve tasarruf okluğu halde daha çok nüfusa mâlik bir şehri ıskaya beiegan-mâ-belag kâfi 
olduğu gibi bu suların membaaları civarında mevcut menabi-l saire de ufak bir himmetle 
İşbu miyah-l cftriyyeye ilâve edilirse en bûyûk bir şehre kifayet edecek nlsbette su elde et
mek İmkânı hâsıl olur. 

Ankara Vİlayat-ı müsmlredendlr. Evvelce İhracatı ithalatına galip İdi. Bir çok memurin 
İle muhacirine melce olmuş bulunması İBÜhlâkâh tezyid etmiş ise de bu da muvakkattir. 
Açılan devre-İ sulh ve sükun bize İhracatımızı tekrar mutefcvvlk bir hak getirmek ümidini 
kuvvetle İta eylemektedir. 

Şehrin hâl-i hazırına gelince: Peyderpey yapılmakta olan Evkaf ve Hükümete ait mebâ-
nl bir tarafa bınunhnca, Ankara mesâkm itibari ile pek nâlos bir haldedir. Ancak harbi umumi 
esnasında vâki olan harlkln şehrin Buluşanını imha ettiği ve o zamandan beri Kemaliye'den 
hâdfsaim halkta İş bu harap mahalleri İmal İçin muktazi sermayeyi tedarike İmkân bahş 
olmadığım nazar-ı dikkate almak lâzım gelir. Merkez-1 Hükümet Ankara'da kaldıkça ve Hü
kümetimiz «eld-i hâzırda payidar oldukça şehrimizin seri bir tedriç ile mazbar-ı lnldfaf ola-
cagına biz kaniylz. 

Ankaralıların IstMatmzhgına ve yabancılara düşman olduklarma gelince: (Vatan) Gaze
tesinde buna alt neşriyat görülmesi yani vatanm bu kabil neşriyata cesaret eylemesi şayân-ı 
hayret İse de bâls-1 teessüf değildir. Ankaralılar Türklüğün ve islâmın istiklal ve İtinası için 
asırlarca çarpışan ve bu bâbta İbraz-ı fedakarı huşlarına münteha olmayan Anadolu Türk
lerinin en saf enmüzeclerlndendir. Türkler ecânlbl fitratan sevmez. Arab-ı ecnebiye, acem. 
yani dfl bilmez dediği gibi Türkler de (tat) yani (dilsiz) derler. Çünkü Türkün büyük ruhuna 
göre yegane millet kendi milleti ve en yüksek lisan kendi dzdflldir. Onu bilmeyenler tattır, 
>Hl«l«Hr Manlp—f n^mpnl ı pmılrpntn mfl—alalı-HTntfn nlflTi Kara Halli Hnra AnaHnlnVla Trtrkrt 

çoğaltmak İçin ecnebi evlâdından alman devşirmeden kapıkulunun ve Padişah askerini teş
kil etmekle Türklüğü sryânet etmek niyetinde bulunmuş İse de diğer cihetten padişahlar 
üe asıl vatandaşlar arasında gayr-i kaablM mürur bir inanla teşekkülüne sebep vererek Türk
lere çok zarar vermiştir. Osmanlı Devletinin sadrazamları meyanmda veya Vükelâ-yı meş-
huresl arasından haç Türk vardır ki Ankara bunların bir çoğunu yetiştirmekle iftihar fırsatı
na nail olabilsin. Türk hiç bir zaman kendi kan ve dininde okun yabancı saymaz. Biz bir 
zamanlar (bu din) ve (hoUn)'e el atan tımarlı sipahi evladı muhacirleri, yani Az Türklerin kendi 
milletimize alt ordunun kademe kademe ricat eden İlk safları saydık ve Anadolu dediğimiz 
asıl Türk yurduna onlardan ber gelene aguş-u vefa ve sryânet açtık. Türkün ruh-u bülendl 
Türkün harsını kabul edenlere dalma kendi efradı nazan İle bakmıştır. 

İslav ırkına mensup fakat garba şfmâU-1 hududumuzda Türklüğü müdafaa eden Boşnaklar 
Ankara'ya geldikleri zaman bir afle âşiyanına İltica ettiklerini elbette ve elbette hissettiler. 
Bizden berveçh fle ayrılmak imkanları olmayan ve bizimle beraber memleketin her felaketi
ne göğüs geren bu kadim muhacirler eiyevm tamamen Türk ve tamamen yerlidirler. Yaban
cılık ve ayrılık onlann ve bizim aklımıza gelmez. 
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Ankara'hlar Ticaret ve sanayide de sahtb-1 İstidattırlar. Cihan harbini müteakip Anka
ra'dan çekilen ve eskiden uzun zamanlar zarfında Türk'ün Müdafaa-1 Vatanla meşgul olma
sını fırsat İttihaz ederek Ticaret ve Sanayi alemini kamilen tutan anasır-ı gayr-ı müslimenin 
muhaceretinden mütevellld boşluğu Türkler pek az vakitte kemâl-1 muvaffakiyetle imla et
mişlerdir. Estanüzden çekilen Hiristlyanlara alt bir sanat olan sof imali sanata, hiç olmazsa 
onlar derecesinde olsun bugün Ankara M1Uİ Mensucat Şirketi tarafından yapılmaktadır. 

Ankara'nın zahire, tiftik, yapağı, koza ve av derileri gibi ihracat ve manifatura, kantariye 
gibi ithalat ticareti bugün hamdolsun sırf Türkler tarafından ve kemâl-i muvaffakiyetle ya
pılmaktadır. İş bu şuâbat-ı ticaretle müştagÜ olanlar Harb-i Umumiden evvel mallarını is
tanbul piyasasına gönderemez iken bugün (MançesUr) ve (Londra) De muamele yapmakta 
ve bazı ticarethanelerin oralarda daimi odaları ve muhabirleri bulunmaktadır. Ankara'nın 
bu istidât-ı ticari ve suıâyi İraeye muvaffak olabilmesi serâlt-1 müsaade neticesi değildir. 

Ankara müstalttlr. Ankara'nın İstidadı en yeni esaset üzerine İstinaden teşekkül etmek 
isteyen Türk Devletinin gaye-i mevcudiyetini sezmesi ve hiç bir galat-ı rü'yete kapılmayarak 
buna İman ve kanaatla sarılması İle sabittir. 

Ankara havf-İ te'dible taraftar-ı terakki olmamıştır. O İstJkİal-i Vatan davasından kendi 
varlığının müdafaasını anlamış ve bu idrak neticesi olarak Sakarya Harbinin en hatır-nak 
günlerinde afak-ı memleket top tarakalan ile sarsılırken bile lmân-ı rasini azade-i tezelzül 
kalmıştır. Mustafa Kemal ve Ali Fuat ffeşa'lar bizdendir ve bizim hemşerllerimlzdir. Kendile
rine rabt-ı t&K eyledik- Dava-yı millîyi onlarla beraber ve onların eserinde takip ve müdâfaa 
eyleyeceğiz. Beldemiz, bugün gayr-ı kâfi vesâlt-i medeniyye ile mücehhez İse bu noksan kaabiM 
İkmaldir. (Tokyo) Avrupa'ya çok uzaktır. Ancak orasının hubb-u mim ile plrâye bir kavme 
makar olmasıdır ki o şehri ve ahalisini enz&r-ı âlemde hürmetle yad ettiriyor. Aşk-ı milli ile 
müftehir olan Ankaralılar yeni Hükümetin lrşad ve delâleti İle say'lerini yeni umdeler etra
fında teksif ederek memleketlerini cihanın bllâd-ı meşhuresi adâdına İthal eyleyeceklerdir. 
Onlara medar İftihar olarak Milli Müdafaanın Umsâl-1 İman ve celâdeti olan Fevzi Faşa Haz
retlerinin Sakarya Zaferinin ferda-yı tahakkukunda Ankara Belediye Reisi Ali Beye çektiği 
şu telgraf kafidir: 

"Ordumuzun emsalsiz fedakârlığı ile İstihsal edilen muzafferiyetten dolayı vâki tebri-
kâtınıza teşekkür eyler ve düşman ordusuna İndirilen kahhar darbede Ankara ahalisinin sevk 
eden muavenet-I meşküresini takdirlerle yad ederim efendim." 

Ankara Müdafaa-1 Hukuk 

Hey'et-i Merkeziyye 

Reisi 

Rıfat 
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SİYASİYAT 
Ankara Paytaht (X) 

Ankara Şehrinin Türk Cumhuriyetine makarr-ı İdare olması Halk Fırkasının lçtimaın-
da takarrür etmiş okluğunu dünkü telgraflar haber verdi. Fırkaca tensip edilen bir şeyin Millet 
Meclisince de tasdiki tabii olduğuna nazaran bugün artık Ankaranın Paytahthgma blla te
reddüt hükm edebiliriz. 

Vaktiyle Ankara'mn Paytaht ittihaz edilmesi münasip olamayacağını bu sütunlarda dü
şündüğümüz vakit, bunun henüz vakti gelmemiş okluğunu, sonra uzun uzadrya tetkik ve 
müzakere edileceğini, ona göre bir karar verileceğini Makam-ı İtirazda dermeyan etmişlerdi. 
Halbuki Fay taht bahsinin kâfi derecede tetkik ve tamik edildiğini görmedik. İş bir Fırka cel-
sesl içinde halledilip bi t t i 

İstanbul'un Ray taht kalması lüzumunu müdafaa e tuğunla sıralarda bunu sırf bir vatani 
bir mesele olmak üzere düşünmüş ve muhakememizi bir İstanbullu sıfatı İle degü bir Türk 
sıfatı ile yürütmüştük. Mamafih o zaman maruz olduğum mukabele ve İtirazlardan işin ne
ye müncer olacağım pek kolayca kestirmiş ve artık bu bahisle meşgul olmayı zait görmüş
tüm. Çünkü anlaşılıyordu kl verilmiş bir karar-ı ka t i vardı. Bunun karşısında iki kere ikinin 
dört etmesi kaabU değildi. Ankaranın Paytaht olması matlup İdi. Ve Ankara her şeye rağ
men Paytaht olacakb. İşte o lda Bu emrivaki karşısında yeni Paytahhmızın mübarek ve mü-
teyyemmen olmasını temenniden başka yapacak bir şey kalmamıştır. 

Ankara'mn Paytaht yapılmasına ne gibi esbab-ı ruhiyye saik olmuştur? Tarih elbette bu
ralarım araştıracaktır. Çünkü pek aşikar olarak görülüyor kl Ankara'yı makarr-ı idare yap
mak İçin flertye sürülen esbab hiç de makûl ve mantıki değildir. Bunlar İhtimal değil ptş-1 
şuurda tamamiyle taayyün ve tebellür etmemiş bir takım hisleri örten bir perdedir. Biraz 
ciddi düşünen biç bir zat tasavvur edemeyiz k l : "Biz Ankara'yı Hükümet Merkezi olarak 
ilân etmekle cihana karşı mücadelemizde dalma müşkilata ve bütün yokluklara karşı gale
be edeceğimizi İlan etmiş olacağız" yolundaki sözlere bir krymet-i kuujyye ve sryasryye atf 
edebilsin. Bunlar hissiyatı okşamak ve mantıki. akU delilin fıkdanım kelime gürültüsü İle 
örtmek İçin söylenmiş lakırdılardır ki kimseye telkln-1 kanaat edemez. Devletimiz Ankara'-
da oturursa bütün yokluklara galebe edeceğimizi ilan etmlşoluyoımuşuz da İstanbul'da otur-
sak yahut Eskişehir. Sivas, Konya, Kayseri. İlahiıi Gibi başka bir şehlre gidersek müşkilata 
galebe çalamayacagmuzı anlatmış olaeakmışız. Ne çare edebiyata sryaslyyenin işte böyle yavan 
ve çocukça numuneleri de olur ki kemal-1 ciddiyyet ve hürmet İle dinlemeye, herkesin güle
ceği bu sözleri kabul etmiş görülmeye mecbur oluruz! 

Ankara'nın makarr-ı İdare İttihaz edilmesinde tesir göstermiş olan esbab-ı ruhryyeyi araş
tırmak İçin vakit kaybedecek değiliz. Çünkü bu babta ne söylense tahmin kabilinden kala
caktır. Tarihin bu noktasını tenvir vazifesini hakayık-ı ahvale daha yalandan temas edenlere 
bırakarak makarr-ı idarenin böyle tahvilinde mülâhaza ettiğimiz mahzuru, sırf hakikate karşı 
borcumuzu ödemiş olmak için, teşrih etmek isteriz. Yoksa mütalaaumızm kararlaşmış bir 
şey değiştirmek kudreti slhr-1 âmizlnl haiz olacağı hülyasında değiliz. 

(X) Ham GaMsl, 1U0.B23 
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Merkez-i Hükümetin Ankara'ya çekilmesinde en çok korktuğumuz şey Devlet adamları
mızın tamamiyle aun'i adetâ dünyadan Sedd-1 Çin ile ayrılmış bir muhi t i fikri ve ruhi dahi
linde mahbus kalmaları ihtimalidir. Lakırtı arasında şu bal Ankara'da da fena bir tesir yaptı, 
yahut Ankara bundan memnun oklu tarzında bâzı şeyler söylüyoruz. Fakat Ankara nedir? 
Ankara hakikatte İstanbul'un bütün iyiliğini ve fenalığım cami' olarak İstanbul'dan kopmuş 
bir parçadır İd olduğu yerde etraflna karışmaksızın yalnız başına yaşayıp duruyor. Ankara 
şehri ve Ankaralılar, hakiki Ankara muhiti ayrıdır. Ankara'nın Pay taht muhiti ayrıdır. Son
ra, İstanbul'dan koparak Ankara'ya giden muhit-i idari ve siyasi gerek Ankara muhit-i mad
disinin tesiri ile gerek hariçle münasebatınm noksanı hasebi İle tereddiye uğramıştır. Mah
rumiyet içinde ihtiyaçlar körlenmiş, bayatın iyt taraflarına karşı lakaydl çökmüş gibidir. Bin-
nisbe yüksek bir muhitten Ankara'nın mahrum ve bî-naslp hayatı İçine düşenler o muhiti 
kendilerine kadar yükseltemediler, kendileri oradaki yoksulluğa tevafuk ve tetabuk ettiler. 
Sonra biz memleketin terakkisini ve teceddüdünü bu mefkurelerden, bu ruhlardan bekle
yeceğiz! 

Merkez-1 Hükümet Ankara'da bulunduğu halde Paytaht muhiti Ankara muhit-1 millisi 
İle anlaşmaya, kaynaşmaya muvaffak olamazsa memleketin sair tarafları İle temasını nasıl 
muhafaza eder? İstanbul, Vatanın her tarafı İle şüphe yok ki en çok en kolay temastadır. 
Merkez-1 Hükümet Ankara'ya gitmekle Vatanın ortasına, Merkezi noktasına gitmiyor. Etra
fında bir tabaka-1 müccrrlde vücuda getirerek bütün Türk Vatanından uzakta bir noktaya 
çekilmiş oluyor. Ankara'da bulunan Merkez-1 Hükümet Milleti, Vatanı daha yakından göre
cek değildir. Sarındığı hava-y i sun'l altından memleketin vaz'ryyetlnl, lhttyacatını çarpık bir 
rü'yet ile takdir edecektir. Hele Avrupa'yı bütün bütün gözden kaybeyleyecektlr. Memleketi 
asri bir hale koymak İsteyen ve bunda cidden samimi oldukları görülen lâik taraftarları 
muvaOakiyet-1 müstakbelelerine en a a darbeyi kendi elleri İle vuruyorlar. Onlardaki bu ka
dar derin hüsn-ü niyetin bu kadar azim ve cesaretin bu derece fahiş bir muhakeme hatası 
İle fllude olması memleket İçin ne şayân-ı teessür bir felâkettir. Teceddüd taraftarları İçin ne 
büyük bir talihsizliktir! Tfemennl ederim ki hayatın tecrübesi ve hakikatin dersi memleketin 
mukadderatına hâkim olanlarda çabuk bir İntibah tevlld etsin de şu hatada uzun müddet 
ısrar edilmesin, 

Hüseyin Cahit 

ANKARA'NIN MERKEZ-İ H Ü K Ü M E T 

İTTİHAZI (X) 

Halk Fırkası tarafından ittihaz edüegelmekte olan mühim kararlardan bize en muvafık 
ve mülayim gelenlerden biri Ankara'nın Merkez-İ Hükümet İttihazı hakkındaki karardır. 
Merkez-1 İdarenin İstanbul'dan Anadolu'ya nakli, malûm olduğu üzere, en ziyade münaka
şayı mucib olan meselelerden biridir. Bu karara en ziyade itiraz edenler İse. bil'hassa İstan-
buldaki rüfekamızdır. Maamafih İstanbul Gazetelerinin, biz müstesna olmak üzere, hemen 
bu suretle mûttehlden Merkez-1 idarenin Ankara'ya nakline muarız olmalarında biz biraz 
da İstanbulluluk tesiri görüyoruz. Filhakika gazetecilik İtibari ile Merkez-1 Hükümetin İstan
bul'da olmasında büyük faydalar vardır. İdare-i Merkeziyyenin Anadolu'ya gitmesi yüzünden 

(X) UMdi Kjkto GmOİ, 11.10.1923 
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memurin dağılmakta ve bilhassa gazeteciler için Erkan-ı Hükümetle temas imkanları azal
makta olduğundan bu da gazeteleri maddeten ve manen mutazarrır etmekten hah kalma
maktadır. 

Saniyen Merkez-1 Hükümetin Ankara veya İstanbulda olması meselesine avamlM siya-
slyye de karışıyor. Meselâ bazı kimseler Ankara'nın merkez-1 İdare olmasından falan veya 
filan zatın su veya bu menfaat-ı sahsfyyesl okluğunu ktdla ediyorlar ve o zflu tahmin ettiği 
menafiden mahrum etmek için merkezin İstanbul'dan naktedUmemeslnl şiddetle Üüzam ey-
Uyorlar. 

Halbuki Merkez-1 Hükümet meselesi kadar mühim bir meaele. her türlü şahsi ve ânzl 
düşüncelerden tecrki olunarak münhasıran ehemmiyet-1 zâtiyyesl itibari İle münakaşa ve 
halledilmek lâzımdır. Merkez-i Hükümetin bugün Anadolu'da olup olmamasında falan ze-
vatın, filan zümrenin veya falan makamın ne İstifadesi veya zaran olup olmayacağını dûşün-
mekten ise böyle bir kararın memleket ve yeni Türlüye Hükümeti nokta-i nazarından hasıl 
edeceği netayiç piş-1 teemmül ve muhakemeye •tımpnİHiır 

İste mesele bu İtibarla tetkik edildiği vakit, bugünkü şeraite nazaran merkezin mutlak 
Ankara'da olması lüzumu nazarlarda tebeyyün eder. 

Bu lüzumu isbat eden maddi ve manevi bir hayli esbfib vardır. Meselâ evvel emirde (An
kara) mücahede-i multyyenin bihakkın merkez-1 sudur ve inkişafı olmuştur. Son üç sene zar
fında davâ-yı milli hep Ankara'dan İdare edilmiş. Büyük Millet Meclisi orada toplanmış, 
mukaırerat-ı memlekete alt en mühim ve esaslı kararlar orada verilmiştir. Bu itibarla Anka
ra, kıble-i IsrJklâl-i millet unvanını bl-hakkın kazanmış ve tarihe o suretle geçmiştir. Oç se
nedir. bütün Avrupa, bütün cihan, hareket-1 milBvyenln merkez-1 İdaresi olmak üzere Anka
ra'yı tanıyor, bütün Garp ricât-i siyaar/yesl, ittihaz ettikleri kararların Ankara'ca ne tesir hâ
sıl eylediğini ve nasıl mukabele göreceğini endişe ile bekliyor. Onların nazarında Ankara de
mek, bütün mücahede-i mÜUyye demektir. Çünkü Türkiye ve hatta İslâmlığa alt herhangi 
bir meselede daima "Ankara kabul etti. Ankara kabul etmedi" diye bu şehir tarihinin ismini 
zikr ediyorlar. Merkez-i İdarenin Anadolu'da olmasını Jcab eden esbab-ı maddryyeye gelin
ce; bir kere şurasını çok ehemmiyetle nazarı İbret ve intibaha alahm, ki hareket-1 nıuuyye-
nin alemdarları ancak Anadolu'ya geçtikten sonra mücahede-i mflliyye bl-hakkın tesis edi
lebilmiştir. Oç senelik mütareke harbi bize isbât etti. kt Anadolu Türkün ve Müslümanm son 
ve yegâne melceldlr. Filhakika 16 Mart Fada-i işgali üzerine Üsküdar'a ayak atabilen her Müs
lüman, mücahedenin hitamına kadar gâvur zulüm ve taâddlsinden kurtulmuş. Anadolu'
nun slne-i vefa ve şefkatinde masun ve emin olarak yaşamıştır. Yine bu mûcahede, Anado
lu'nun. bütün cihanda Hrlstiyankk taarruzundan tamamlyle masun yegâne hısn-ı haşin ol
duğunu da isbat etmiştir. Çünkü mütarekeden sonra Amerika da dahil olmak üzere büyük 
küçük dünyanın bütün millet ve devletleri Anadolu'yu sarmışlar ve Türkü boğmak İstemiş
lerdir. Halbuki Anadolu'da bir avuç Türk, her türlü vesalt-1 maddiyyeden mahrum olmaları
na rağmen, şarkda Amerika ve İngiliz'lerin cânlyâne bir surette teslih ettikleri Ermenileri 
kahretmiş. Irak Cephesinde İngilizleri yola getirmiş, Adana Cephesinde Üç dört Arkalık Fransız 



kuvvetlerini perişan ve naçar ederek nihayet kaçmaya mecbur eylemiş, şimalde Trabzon'
dan Samsun'a kadar yine İngiliz ve Yunan himayesine mazhar Rum isyan ve kıyamım bas
tırmış, Garpta da arkasından bütün İngllterenin satvet ve kudreti olan İki yüz bin kişilik Yu
nan ordularını ortadan kaldırmıştır. İşte bütün bu harlkalan yalnız başına Anadolu yapmış 
ve bu suretle tarihe lalamın ve TCtrk'ün arz-ı mukaddes unvan ve gayesi Ue geçmek şereflnl 
İhraz etmiştir. Anadolu bu suretle zaferden zafere koşarak nihayet gelip İstanbul'u, Darülhi-
lâfeyi de levs-i İşgalden tathlre muvaffık olmuştur. Yani Anadolu'yu İstanbul kurtarmamış, 
takat İstanbul'u Anadolu kurtarmıştır. Yalnız şu son hakikat bile, badema merkezin Anado
lu'da olması lüzumunu Isbat eden en müessir ve en canlı delildir. 

Garp aleminin asırlardan beri memleketimiz üzerinde siyasî ve İçtimai devam eden 
tesirat-ı muzırrasmdan kurtulmak istiyorsak badema bir müddet İçin olsun, mutlak 
mukadderat-ı mlUryyemİzl İdare edenlerin Anadolu'dan çıkmamasını temenni etmeliyiz. 
1324'te İlân eylediğimiz meşrutiyeti daha İlk aylardan İtibaren yüzümüze gözümüze bulaş
tırmış olmamız da, mülkün dört tarafından gelen acemi ve beceriksiz mebusların, tstanbul-
da yabancı ve muzır her türlü anâsırın telkinatı alünda kalmasının büyük tesiri görülmüştür. 

Son Müdafaa-1 memleket nokta-l nazarından merkezin Anadolu'da olması bizim için bir 
mesele-İ hayatiyyedir. 

Mütareke faciası İstanbul'un ne kadar kolay Ukla işgal edilebileceğini gösterdi. Asırlarca 
müddet İstanbul'un merkez-1 Hükümet olması yüzünden İse esbâb-ı müdafaamıza alt her 
türlü vesait ve levazımı burada cem' eylemiş olduğumuz cihetle, İşgal ile beraber memleke
tin müdafaasına alt her türlü esbabtan bir anda mahrum oluverdlk. Vakıa istanbul'un Vay-
taht olarak kalmasını arzu edenler. Hükümetin İstanbul'da olmasının askeri İmalathanele
rimizi Anadolu'da tesis etmemize mâni olamayacağını söylüyorlar. Halbuki biz kendimizin 
nasıl İhmalkâr insanlar olduğumuzu biliriz. Hükümet İstanbul'da yerleşince Anadolu'da her 
şeyi ihmal eder, ne fabrika tesis eder, ne imalâthane vücuda getirir. Bu mülâhaza Anadolu'
nun imarına ait sâlr hususatta da tamamiyle variddlr. Asırlardan beri Merkez-1 Hükümetin 
İstanbul'da olması yüzünden Anadolu tamamiyle metruk ve harap bir halde bırakılmıştır. 
Biraz da Anadolu'da oturmayı tecrübe edelim. Bu sayede memurin sınıfı sık sık ana yurdu
muza gidip gelmek mecburiyeti İle Anadolu'nun lhtiyacatını, zavallı Türk köylüsünün dert
lerini daha İyi görür, daha İyi takdir eder ve nihayet İster İstemez bu İhtiyaçların tatmini, 
bu dertlerin tedavisi çarelerini bulur. 

Ahlâk ve içtimaiyyât nokta-l nazarından da Anadolu'da yaşamak ve seciyenin kuvvet
lenmesini, zevk ve saladan feragati, saffet ve nezahat-1 ahlakiyyeyi muhafaza gibi pek çok 
fevâid-İ manevtyye temin eder. Velhasıl bangi nokta-l nazardan muhakeme edilse Merkez-İ 
Hükümetin dört beş sene İçin Anadolu'da kalması bizim için adetâ bir zaruret-i hayatly
yedir. Merkez-1 İdarenin Ankara'ya nakil halinde, İstanbul'un ehemmiyeti iktisadiyyeslnln 
sukut edeceği, mühmel kalacağı. Müslüman unsurun Hristiyan unsuru karşısında büsbü
tün acze düşeceği mülâhazalarına gelince, biz bu İhtimalleri pek vftrkl görmüyoruz. Bir ke
re İstanbul vaz'lyyet-1 coğrafyası İtibari İle memleketin en mühim meraklz-i iktlsadiyyesin-
den biridir. Vaz'İyyet-i coğrafyanın icabaünı İse, anzî hiç bir âmil haleldar edemez. Istan-
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bul'un Merkez olması, nasıl İzmir'in Anadolu'nun en mühim mahran olmaktan men ede
memiş İse, Ankara'nın Merkez olması da, İstanbul'u Akdeniz ve Karadeniz mûltekasında ol
maktan mûteveHid vaz'fyyettnln iaUdyyet-1 lktiaadlyyealnden mahrum bırakamaz. Merkez-i 
Hükümetin nakil Ue istanbul'un İhmal edilmek İhtimaline gelince: İstanbul ahalisi memle
ketin en münevver, en müteşebbis kısmını teşkil eder. Biz kendi kendimize de I™1M!T şehri
mizi pek güzel idare edebiliriz. Bugün başımızda, emanetteki kaabO-1 inkar olmayan 
muvaflakly&t-ı meşkûreslne rağmen, İdare hususunda a'cez-el-lbad adedine layık biçare bir 
Vali bulunması, şehrimizin idaresi müşkül okluğuna bir delil addolunamaz. İstanbul'a aklı 
başmda. muktedir ve müteşebbis bir Vali tâyto olunursa darfllbilflfepekmflkemmel surette 
İdare olunabilir. Hükümet İstanbul'da olmadığı takdirde anasıra hlrisnyamyyenln büsbü
tün lhraz-ı galebe edeceği mülahazası da varid değildir. BUakla, Hükümet kuvvetinin müza
heretinden mahrum olan İstanbul ahalisi kendi menafimi bizzat kendi korumak lüzumunu 
takdir etmekle ve bu yoldaki cidale alışmaktadır. Bu suretle bir İki sene temde yabancı un
surlara mukavemet için İstanbul'da MflB bir kuvvet teessüs edeceği muhakkaktır. Böyle mÜB 
ve halkın tesanüd ihtiyacından doğan kuvvet, anasır-ı hhlatiyanryyeyi mağlup etmekte her 
nakle Hükümet kuvvetinden daha müessir olacaktır. 

Görülüyor, ki Merkezi Hükümetin şimdilik Ankara'ya nakU hem memleketin menafl-1 
umumlyyesL hem de İstanbul'un İstifadesi itibariyle pek muatp, pek muvaûkür. O cihetle 
Fırkanın nihayet kat'l bir kararla bu meseleyi halletmiş obuası bizi memnun etti. labilmem-
numyyettmlz yalnız Merkes-1 Hükümet meselesindeki karardan mûtevetUtar. Fırkanm, şâir 
mukarreratma gelince, bunlar çok su götürür şey ter olduğundan ol babtakl mülahazatımızı 
da ayrıca yazacağımız tabiidir. 

Ebuzzryazade 



H Ü K Ü M E T MERKEZİMİZ (X) 

Ankara'nın idare Merkezi olmasına resmen karar verilmiştir. Bu karan alkışlayacak de
ğiliz. Hükümetlinize merkez olmak üzere memleket iğinde ümrana en az mûBtait, imarı en 
fazla himmet ve masrafa muhtaç bir yerin lntlhab edilmesi büyük bir hatadır. İdare Merkezi 
bittabi! mHU mesâimizin merkez noktası olacaktır. Halbuki Ankara bir mesai muhiti için lcab 
eden şeraiti hâiz olmaktan çok uzaktır. Seneler geçtikçe ve mübrem umumi ihtiyaçlara sarf 
edilebilecek kuvvetler gayr-ı müsait bir muhitte sun'l bir ümran İstihsaline sarf olundukça 
vaziyetten hiç şüphesiz salah husule gelecektir. Fakat o zamana kadar zaten pek mûşkil olan 
İşlerimizi Ankara'daki şerait bilâ lüzum bir kat daha işkal edecektir. Bugün belki de fırka 
disiplinine tâbi olarak Ankara hakkında rey veren mebuslarımızın bir çoğu hususî surette 
bu ciheti tamamtyle takdir etmektedirler. Ankara'daki şeraitin muntazam çalışmak hevesi
ni kırdığını, refah ve sıhhat nokta-1 nazarından takatin fevkinde bir fedakârlık teşkil ettiğini 
bir çoklannm ağzından duyduk. Hele Mebuslarımız kadar maaş almayan memurlann tâbi 
olduğu şerâit-l maişet, kendilerinden beklenen fevkalâde faaliyeti göstermeye tamamlyle gayr-ı 
müsaittir. 

Mahzurlar bundan da İbaret değildir. Fakat bunları uzun makalelerde teşrih etmiştik. 
İş baştan geçtikten sonra tekrarında bir fayda görmüyoruz. 

Merkezin Anadolu İçinde olması fikrini samimi surette tasvip edenler pek çoktur. Fakat 
Anadolu İçindeki ümrana ve sıhbata en müsait, en güzel yerin tetkikat neticesinde lntlhab 
ve kabulü şartı ile... İsin en fena ciheti, bu tetkikatm icrasına bile hiç bir taraftan ihtiyaç du
yulmaması ve kararın sabit bir fikre teb'an verilmesidir. 

Bu karardan dolayı mebuslarımıza, pek a a sözler yazmaya dilimiz varmıyor. Çünkü ver
dikleri karardan şahsen muztarlp olacakların başında kendileri bulunuyor. Bilhassa Mecli
sin İcrâl sıfatı ibka edilir ve müstemlrren içtima halinde kalması icap ederse... 

Bugün bir emr-i vâki karşısında bulunuyoruz. Bütün temennimiz, bizim fikrimizde haksız 
çıkmamızdan İbarettir, Ankara memleketin Mim hissiyat nokta-i nazarından mümtaz bir nok
tasıdır. Böyle bir yerin ümran ve terakki kesb etmesini Um İstemez? Demokrasi ruhunun 
lcabatmdan en birincisi akalltyete kalan bir fikre taraftar olanların manasız bir İnat göster
memeleri ve bir ekseriyet tarafından verilen kararın h ü s n ü tatbikine samimi surette çalış
malarıdır. Bunun İçin Ankara'nın İyi bir merkez olamayacağına kail olanlara bugün düşen 
vazife, merkez-1 İdarenin mümkün mertebe sür'atle ümran kesb etmesi İçin elden geldiği 
surette faaliyette bulunmaktır. 

(X) Kim Guar i , 15.10,1923 
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TENKİDİN ZAMANI 

Ankara'da bir dosttan bir mektup aldım. Mektupta diyor k i : "Slı gazeteciler ne kadar 
telaşçı adamlammu:. Henüz ortada fol yok, yumurta yok iken şekl-i Hükümet hakkında her 
işittiğiniz rivayet üzerine uzun uzun makaleler yazıyorsunuz. Biraz sabrediniz. Kat'l karar
lar verilsin. Bu kararlan istediğiniz gibi tenkkl edersiniz." 

Bu mektup hiç şüphesiz ortada hüküm sûren bir h&let-i ruluyyeye tercüman oluyor, bu 
halet-İ ruluyyeye nazaran bir takun mOhlm kararlar verilmeden Bfkâr-ı Umumiyye ile danı
şıklığa ihüyac yoktur. Memleketin mukadderatına alt kararlar kapalı kapılar arkasında veri-
leblllr. Bir emr-i vaki hâlini aldıktan s o n » halka tebliğ e d ^ . Bu eımM vaki hakkmda kimin 
bir diyeceği var ise o zaman söyler. 

Aceba hakikaten tenkidin zamanı kararlar verildikten sonra mı gelir. Buna kam olmak 
çok güçtür. Sekti Hükümet gibi bir meselede ablacak bir adım ne kadar vasi've mütenevvi 
münakaşa mecraalarmdan geçerse ameli kıymetinin ve kabiUyet-1 hayatiyyesinin derecesi 
o kadar tavazzuh eder. esas o kadar kuvvetlenir. Efkara Umumlyyenin gözü önünde ve kont
rolü altında cereyan etmeyen bir münakaşa, mühim bir meseleyi tenvire k&t'lyyen kafi de
ğildir. Bu suretle tenevvür etmeden verilen bir karar cmr-İ vaki şeklini aklıktan sonra serd 
edilecek tenkkUer gayr-ı müsmir bir dedikodudan başka bir şey olamaz. 

Bugüne kadar ileri sürülen tenkitlerden büyük bir kısmı İhtimal ki asılsız şayialara müs
tenittir. Bu itibarla tenkitlerin kısmen haksız olması ieab eder. Bununla beraber karar ver
mek mevkiinde bulunanlar bu haksızlığa tahammül etmeli ve bunu hoş görmelidirler. Kafi 
safhaya varılmadan evvel böyle esaslı bahisler hakkında ne kadar çok soz soylenlrae o kadar 
faydalı olur. Ortaya sürülen mütenevvi fikirlerde az, çok münebbibhassalar vardır. En mü
kemmel bir dimağ bile başka fikirlerin münebblh tesirinden müstağni olamaz. Böyle fikir-
ler, bahsin görmediğimiz bir noktasını birden bire tenvir ederek dimağımızın hazırladığı esas
ları tadil etmemizi mucip olabilir. 

Bizde hernevitenlddmmûz'k! diye telsldd edilmesine yegane sebeb, işlerin benüz mun
tazam mecraaya girmemiş olmasından İbarettir. Çaresi bulunması lâzım gelen bir çok isler 
arasında bunalıp kalan İdare adamları, tereddüt ve tevakkufun mes'unyetinl yükleyecek bi
rini arıyorlar. Tenkide ugramasak rahat rahat is görecektik. Tenkide uğrayınca insan ne ya
pacağım şaşırıyor" diyorlar. Halbuki tenkkl umumi İslerin en canh muharrik kuvvetidir. O 
olmasa İşler büsbütün durur. Kırtasl makine, tereddüt ve ataletinin bir düzfye ihtar edilme
sinden mütevellit İç sıkıntısından kurtulursa rahat rahat yerinde sayar. 

Geçen gün (Nirayest)'ln İstanbul Muhabiri söyle diyordu : "Türk Gazetelerindeki ten-
kldlere başka bir memlekette tesadüf edilse bu. efkar-ı umumlyyenin umumi işlere canh bir 
surette alakadar olduğuna bir alamet diye telakki edilir. Halbuki Türkiye'de bunun garaz
karlıktan, şahsi bir menfaat düşüncesinden, gayr-ı meşru' bir ihtirastan başka bir salki ola
mayacağına İnananlar çoktur." Filhakika İngiltere'de mesela son günlerde radikal gazetele
rin Başvekil hakkında kullandığı lisana bizim gazetelerimizde tesadüf edilse İdi gazetenin 
İhanetine karar vermek İşten bile değildi. 
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Ortadaki bazı tenkitlerde ve itirazlarda hiç şüphesiz garazkarlıklar ve ihtiraslar vardır. 
Fakat buna rağmen tenkit hoş görülmelidir. Bir derdin alenen ortaya konulması, Efkâr-ı Umu-
nuyyenin bir kısmında mevcut olabilecek asabiyet ve hoşnutsuzluk için en İyi siperisaika 
ve devadır. Ciddi tâyin hususunda Efkâr-ı Umumfyyemize karşı İtimat besleyebiliriz. Halkı
mız az zamanda çok tecrübe geçirmiştir. Haddi aşan hücumlara karşı Efkâr-ı Umumiyye 
g&rûnmeyen, bilinmeyen vasıtaları ile derhal mukaabtt bir tesir icra ediyor. İfratlara mani 
oluyor. Gazetelerin lisânında vakit vakit görülen lfratkftrlıklar takip edilirse Efkâr-ı Umumiy-
yede ne kadar salim bir rol oynamak kudreti bulunduğu kolayca tezahür eder. Bugibiifrat-
kârbklann gün geçtikçe kendi kendilerini teşdit etmesi tabii olarak beklenebilir. Fakat böyle 
olmuyor. Efkâr-ı Umumiyye derhal İşe müdahale etmenin bir yolunu buluyor ve fazla ifratı 
mutlfika mutedil ve makûl bir devir takip ediyor. 

Bugün gazetelerden talep edilecek tarz-ı hareket, emr-i vakilere karşı gayr-ı müsmir su
rette dedikodu yapmak degll, emr-i vâki halini almayan tasavvurlar hakkında müsmir mü
nakaşalar açmaktır. Yanlış şayialar üzerine hakikate gayr-ı muvafık yazılar yazıldığı görülü
yorsa bunun basit bir çaresi vardır. O da mevcut tasavvurlar hakkında matbuatı tenvir ve 
İkna etmekten İbarettir. Hükümet ne zaman bu yolu tutmuşsa matbuat kuvvetini munta
zam bir mecraya sokmaya ve bunu ahenktâr ve faydalı bir kuvve-i muharrlka diye kullan
maya muvaffak olmuştur. Yanlış şayialar üzerine yazı yazılmasının yegâne sebebi, hakika
tin salâbJyettâr azadan EJk&r-ı Umumtyyeye bUdlrilmeslndekl İhmalden başka bir şey değildir. 

Ahmet Emin 

D E V L E T MERKEZİ (X) 

Devlet Merkezi meselesi tabiatı ile efkâr-ı umumr/yeyi işgal ediyon bu hususa dair fırka 
tçrlmaında cereyan eden müzakereler, İstanbul matbuatına da aks ederek ve muhtelif tema-
yûkaun tecellisine sebep oldu. Maatteessüf kaydetmek mecburiyetindeyiz ki matbuat bir müd
detten beri kapılmış olduğu İsticale dayanamayarak, mütalaalarını emsali veçhile Ankara-
daki muhabirlerinin noksan ve yanlış haberleri üzerine Ibtina ettirmişler ve bir çok hatalara 
düşmüşlerdir. 

Ezcümle, meselâ Tanin refikimizde Hüseyin Cahit Bey aşağıda bahsedeceğimiz mütala
alarına şu mukaddime ile başbyor: "Pek aşikâr olarak görülüyor ki Ankara'yı merkez-1 ida
re yapmak İçin ileriye sürülen esbâb hiç de makûl ve mantıki değildir." Hüseyin Cahit Beyin 
aslında makûl ve mantıki görmediği "Esbabı"! (laninin) n üshalarmda araştırdım. Muharri-
rin makalesini hâvi nüshada bu hususa dair Ankara'dan gönderilen haber yalnız şu cümle
den ibarettir: 'Türkiye Devletinin makarr-ı İdaresi hakkında İsmet ve Kâzım Paşaların tek
lifi. Layiha Encümenine havale edildi!" Görüyorsunuz ki burada, "Esbâb" dan bahs olun
mamıştır. Tatün'ln evvelki günlere alt nüshalarını da tetkik ettim. Yalnız 11 Teşrinievvel nüs
hasında bu hususa dair bastan basa yanlış haberlerde badis bir telgrafa tesadüf ettim. Ez
cümle, meselâ telgrafta fırka İçtimaına Mustafa Kemal Pasa Hazretlerinin Riyaset ettiği ve 
Abdurrahman Şeref Bey tarafından İstanbul'un Pay taht kalması fikrinin dermeyan olundu
ğu yazılmıştır. Bunların hiç birisi vâki değildir. Fırka İçtimaına o gün Ali Bey Riyaset etmiş
t i ) Bd&âpti ASHjı GamUi, 16.10.1923 
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ör ve Abdurrahman Şeref Bey letfmada söz alarak bütün huzzfirı mütehhassls eden nutkunda 
(Hükûmet-i Milliye Merkez-i İdaresinin behemabal Anadolu'da ve Ankara'da kalması) lüzu
munu müdafaa et t i Sırf vukuata ait olan haberlerin kâffesl yanlış olursa artık müzakereye 
ait olan haberlerin ne olacağım siz düşününüz! Mamafih Tanin Muhabiri eon telgrafında mü
zakere hususunda mütevazıane davranmış ve Ankara'nın Merkez ittihazı hakkında İsmet 
Pasa Hazretleri tarafından lrad olunan Esbab-ımuclbeyi havi nutku su cümle İle telhis eyle
miştir : "Hariciye Vekili İsmet Pasa uzun İzahatta bulunarak Anadolu'nun mal!, askeri ve 
siyasi mevkiini izah ve Merkez-i Hükümetin behemahal Anadolu'da ve bilhassa Ankara'da 
olmasını teklif eyledi!" İste bu kadar! Yine görüyorsunuz ki "Esbab"aait İşaret bile yoktur! 
0 halde Hüseyin Cahit Bey hangi esbflbtan babsedryor ve hangi esbabı "hiç de makul ve 
mantıki" görmüyor? Havaya kursun sıkmak bu kadar olur. 

İşte; kendisince tamamen meçhul olan esbabı gayr-ı makul ve gayr-1 mantıki ilan ettik
ten sonra Hüseyin Cahit Bey Ankara'nın Merkez-i Hükümet ittihaz edilmesine şiddetle iti
raz ederek diyor k i : "Merkez-İ Hükümetin Ankara'ya çekilmesinde en çok korktuğumuz şey, 
Devlet adamlarımızın tamamiyle sun'i, adeta dünyadan Sedd-i Çin İle ayrılmış bir muhlt-i 
fikri ve ruhi dahilinde mahfuz kalmaları ihtimalidir!" 

Hüseyin Cahit Beyi temin ederiz ki Ankara'nın Merkez-i Hükümet ittihazının en birinci 
amili, bahs ettiği o Sedd-i Çini yıkmaktır! Malûm olduğu üzere Çinliler, mahut sedlerlniYe'-
cüc ve Me'cüc kavmine karşı yapmışlardır! Anadolu'yu, Anadolu ahalisini, Sedd-i Çin İle bü
tün alemden, medeni dünyanın bütün fûyûzatmdan şimdiye kadar ayıran amil İstanbul Hü
kümetleri olmuşlardır! Kesafet-i mlUiyyenin tesirât-ı feyza feyzinden mahrum ve blnbir li
sanla tekellüm eden, damarlarında binblr kan cevelan eyleyen, kafalarında binbir zihniyet, 
kainlerinde binblr temayül taşıyan Babll halitası İle muhat İstanbul Hükümeti hiç bir za
man, hiç bir vakit Anadolu'yu. Anadolu ah^ülsmi benini semerniş, mütemadiyen taht-ı tesi
rinde bulunduğu levanten ruhunun telakldyatı ile Anadolu'yu ve ahalisini bir Ye'eûc-ü Me"-
cüc beldesi telakki eylemiş, onunla nasmı yalnız cebir ve zulm icrası, vannı yokunu elinden 
alması niyeti İle İcra eylemiş ve mütebaki bütün diğer hareketleri ile bu beldeyi bütün ci
handan ayırmak İçin elinden geleni yapmış ve o Sedd-I Çini kurmuştur! Bu kere Hükümet 
Merkezinin Anadolu'nun göbeğine İntikali. Sedd-İ Çini kırarak Anadolu'yu. Anadolu ahali
sini Hükümet vasıtası ile, doğrudan doğruya bütün Medeni âleme temasa getirmek, beşeri
yet ailesinin müşterek mesai ile husule getirmiş olduğu bütün feyzlerden, bütün nimetler
den behredâr etmek emeline matuftur! Bu tarif ettiğimiz Sedd-İ Çin ruhunun, Cahit Beyin 
kendisinde tecelli ettiğini esefle kaydediyoruz. Bakınız bu muktedir muharririmiz ne yazı
yor? 'Ankara şehri ve Ankaralılar, Hakiki Ankara muhiti ayrıdır Ankara'nın Pay taht muhiti 
eyndm sonra İstanbul'dan koparak Ankara'ya giden muhiti idaıt ve siyasi gerek Ankara muhit-

1 maddesinin tesiri İle gerek hariçle münssebaun noksanı hasebi İle tereddiye uğramıştır" 
"Koy düğünü" sahibinin kaleminden Anadolu'ya karşı derin bir nefreti demeyeceğim, de
rin bir nazar-ı hakareti havi cümlelerin fırlamasına acımamak cidden kaabil değildir: Sedd-
1 Çin işte bu ahvâli ruhiyyede, bu nefret ve nazar-ı hakarette mündemiçtir! Hüseyin Cahit 
Beye göre Anadolu'ya gelen Anadolu ahalisi İle temasta bulunan -zira Anadolu'nun her ta
rafı Ankara'dır- mutlak tereddi ederi Hüseyin Cahit Bey içinde taşıdığı bu hissi belki gayr-ı 
şuurl olarak -dışarıya atmakla- İstanbul'da teessüs edecek her hangi bir Hükümetin Anado
lu hakkında takip edeceği mesleği tayin etmiştir. Bu meslek, Anadolu İle âlem-i medeniyet 
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arasındaki Sedd-1 Çini idameden başka bir Bey olmaz ve olamaz. İşte buna meydan verme
mek İçindir ki Merkez-] Hükümet Anadolu'nun ta göbeğine intikal ediyor! Bizim burada te
reddiye uğramamıza gelince, Hüseyin Cahit Bey bu hususta fazla endişe buyurmasınlar : 
Kendilerinin de takdir ettikleri veçhile olsa olsa tereddimiz ihtiyaçlarımızın görülmesinden 
yani büyük bir feragat-ı nefsle memleket hesabına Ankara hayatını maal memnuniye kabul 
eylememizden ibaret kalacaktır. Buradakiler, bu tereddiyi manevi tereddilere tercih ediyor
lar. Birinci tereddiden sakınmak İçindir İd ikinci şıkkı kemal-İ şükranla kabul eylemişlerdir. 
Hüseyin Cahit B ^ l n diğer bir fikrinin teşrihini başka bir makalenize bırakıyoruz. 

ÖYLE İ S E İSTANBUL'A GELİNİZ, EFENDİLER! (X) 
(Hakimiyet-i MilUyye) ve emsali için acemi avukatlar, beceriksiz müdafiler demekte çok 

haklıyız. Çünkü Gazetecilik san'atve mesleğinden tamamlyle bl-behre olan bu Efendiler ne 
der'uhde ettikleri davayı zeka ve dirayetle müdâfaa edebilecek bir iktidar gösterebiliyorlar. 
Ne de hasım zannettiklerinin neşriyatını red ve cerh hususunda zerre kadar mantık ve ma
rifet ibraz edebiliyorlar. Şimdiye kadar yapabildikleri bütün şeyler kaba tahkirattan, o kifa
yet etmeyince tehdklattan, o da tesirsiz kalmca tezvir ve mugalâta, lsnâd ve İftira yoluna sap
maktan ibarettir. 

Bu cümleden olmak üzere (Hakimiyet-I MilUyye) geçenlerde (istanbul'dalesküat-ı Milli
ye yapalım) unvanlı makalemizi yakaladı, bu makaleden hatır ve hayallerden geçmeyen mâ
nalar çıkardı. Şimdi bizim kat'l suallerimiz ve delillerimiz karşısında sıkıştıkça, hemen bu 
meseleyi yakalıyor, "zaten mahiyeti malûm değil mi ya. İstanbul'u Ankara'dan ayırarak mem
leketi tefrikaya düşürmeye teşebbüs etmemiş mi İdi?" diyor. 

Hakimiyet-i MÜliyyenin birçok çocukça mugalâta ve tezvirini okudukça "bu gazete Jur-
nalcıüga başlayalı çok olmadı amma, maşallah bu hususta epey istidat* var imiş, ki pek ça
buk terakki etti" demeye mecbur oluyoruz. 

(Hakimiyet-i Mflliyye} nln bu tefslr-1 tezvirkâraneyi çıkardığı makalemize gelince; bizim 
o makalede anlatmak istediğimiz İstanbul halkının, Hükümeti Merkezlyyenin İstanbul'da 
kalmasına muhtaç olmadıkları noktası idi Filhakika biz şimdiye kadar çok samimi bir ka-
naatla Merkez-1 Hükümetin hiç olmazsa dört beş sene İçin Anadolu'da ve bilhassa Ankara'
da kalması fikrinde İdik. Bu bâbtakl delallimizi de şimdiye kadar safahatla serd ettik. 
Hükûmet-l Merkeziyyenin asırlarca İstanbul'da bulunması, Anadolu'nun tamamlyle met-
rûk, harap ve perişan bir halde kalmasını mucip olmuştur. Buna mukaabil memleketin Kuvvel 
irâdiyyesl ilk defa şu son dört sene zarfında Anadolu'ya geçmiş ve bu kuvvet bütün cihanla 
haricen ve dahilen çarpışarak galip gelmek harikası göstermiştir. İşte şu iki misal bizim için, 
Merkez-i Hükümetin bundan sonra Anadolu'da kalmasını lcftb ettiren en kuvvetli İki delil 
îdi. Erkan-ı Hükümetin Anadolu'da bulunması bilhassa İstanbul'un bin türlü tesirât-ı mu-
zırra İka'ma müsait olan şehrimiz muhitinden uzaklaşması demektir, ki bunun da hakika
ten ne kadar rehâ-kâr fevâidl olduğunu mücahedemlz isbât etmiştir. 

Hareket-i Milliyyemizl ibda' eden kuvvetlerin merkezi, mümkün olup da İstanbul'da bu
lunmuş olsa idi, kaabll değil Anadolu'daki celâdeti, salâbetl, isabeti re'yi, metanet 

(X) TaM Ijfkt* Camimi, 12JI.1923 
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ve sebatı gösteremezlerdi. Bugün de İstanbul, bilhassa Hükümet kuvvetlerinin Üzerinde şid
detle lcra-yı tesire müheyya bir çok anâsır-ı muzırra ve bilhassa anâsır-ı ecneblyye İle dolu
dur. Bu anasır, Erkan-ı HOkûmet seciye İtibarı İle ne kadar yüksek olurlarsa olsunlar, Üzer
le ılndelcrft-yı tcsb-İçin dâima çalışmak İsterler ve biç olınaTsa bir takını dJptoınatbk ve si-
yflset İcaba» gibi sözlerle azim ve metanetlerini tezelzüle uğratmaya çahsniar. Sonra HOkû
met Ankara'da veya herhangi bir Anadolu şehrinde bulunursa, bunun Anadolu'nun süratle 
İmarmı temin edeceğine de kuvvette kantylz. işte Mz bu esbaba mebnl İdi. İd İstanbul'daki 
bütün arkadaşlarımızdan ayrılarak. Hükümetin Ankara'da kalacağı kararını ketn&M sami
miyetle alkışladık. Bunu yaparken. Ankara'ya yaranmak gibi mülâhazalar hatır ve hayali
mizden geçmezdi Butun yazdıklarımız en halis kanaatlanmızm Badesinden başka bir şey 
değildir. 

İstanbul'da TeskUât-ı MiHtyye yapmak meselesine gelince; malum olduğu özere, Hükûmet-
i Merkeztyyenin İstanbul'da kalmasını arzu edenler en kuvvetli delil olmak Özere "Hükü
met Anadolu'ya giderse İstanbul ehemmlyet-1 sryâslyye ve lktisAdr/yeslnl kaybeder" İddia
sını İleri sürmektedirler, tste biz bu İddia karsısında İstanbul'un ehemmryet-1 lkus&diyye ve 
mevkilyyesini muhafaza İçin mutlak Hükümet kuvvetine muhtaç olmadığını Isbat etmek 
İstedik. Filhakika yine o kanaatteyiz ki İstanbul'u lktlsaden, Hcareten, ilmen ve manen yük
seltmek İçin Hükümet kuvvetine istinada kat'tyyen İhtiyaç yoktur. Bilhassa İstanbul'da şim
diye kadar hakim olmuş bulunan yabancı unsurların elinden hâkimiyet ancak milli kuvvet
ler Üe alınır. HOkûmet kuvven, ile degU. Bunun da en kafi delili, şimdiye kadar Hükümet 
İstanbul'da olmasına rağmen Müslümanların İstanbul'da lktlsaden pek zebûn mevkie düş
müş bulunması, bilakis Hıristiyanların da pek kuvvetlenmiş olmasıdır. Bu da Hükümetin, 
bu gibi mesâilde menafl-i miluyyeyi göremediğini isbat eder. Esasen Hükümet butun tebea-
nın himâyesi İle mükellef olduğuna göre sarih surette bâzı anasın diğerlerine tercih siyase
tini takip edemez. Binaenaleyh, yine ısrar ediyoruz, ki İstanbul'u. İktisat sahasında kurtara
cak. bl-hakkm Müslüman ve Türk bâkütuyetrae tevdi" ec>cek yegâne taıvvet MUB Teşkilâttır. 

Biz bu İddiayı bugün İstanbul mevzu-u bahs olduğu İçin istanbul hakkında dermeyan 
etmiyoruz. Fakat İstanbul yerine meselA (İzmir) İçin söylesek ve "İzmir'i Ecnebi istilasından 
ancak leşkllAt-ı Mllltyye tahtla edebilir" desek o zaman da "ah. müfslt bak İzmir'i anava
tandan ayırmak İstiyor!" İthamı altında mı kalacağız? 

Şu mesrûdat (Hâkimiyeti Milliyye) nln bir makalemizi bir kaç mütalaamızı vesile 
ederek nasıl mugalâtakârane bir yol tuttuğunu, nasıl hak ve hakikat vadisini bırakarak bizi 
Adeta (memleket hAlnl) gibi göstermek İçin Adi tezevvûrata tenezzül ettiğini IrAeye kâfidir. 

Şimdi gelin de bu şerait İçinde herhangi bir kanaatimizi herhangi bir İçtihadımızı, açık
ça. serbestçe söyleyin. Bu bir kaç gazeteci ve muharrir Efendi Ankara'da oturmuşlar. Celal 
Nuri Beyin İtirafı veçhile ellerine bir (röntgen) makinesi almışlar, herkesin beyninin içinde 
kendi müşevveş aklbeleri gibi karışık, münasebetsiz bir takım efkar keşfetmekle vakit geçi
riyorlar. Bu gidişle tabii bir makalenin de "memleketin bâzı aksamın ı diğer aksamından 
ayırmak" hryAnetl ile bizi itham ettikleri gibi, yann da bir satırımızdan İdamımızı mûstel-
zem manalar çıkarmaya çalışacaklardır. 

İstanbul'da İken hele bir ikisini olsun oldukça setâmet-i flkr sahibi tanıdığımız bu Efen
dilerin bugün Ankara'dakl zihniyetlerine bakıyoruz da, Merkez-i Hükümetin Ankara'da 
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olmasını iltizam ettiğimize Adetâ pişman oluyoruz. Anlaşılıyor, ki mücahede esnasında An
kara'da kalmak bAdl-1 rahmet İken, Sulh zamanında da Ankara'da oturmak calfb-t mazarrat 
olacak. 

O cihetle Efendilere bir nasihatimiz var "madem ki ne söylesek siz tevil edeceksiniz, ma
dem ki sizin de İstediğiniz gibi Ankara'da kalınız dememizden de yanlış manalar çıkaracak
sınız, o hakle Ankara'yı bırakıp İstanbul'a geliniz, belki burada yüz yüze gelip görüşürsek 
anlaşmanın çaresini buluruz. Yoksa Ankara'da oturup dünya vukuatını, elinizdeki mahut 
(röntgen) Aleti İle ters, müşevveş göreceğinize herkes kanaat getirmeye başlamıştır." 

Ebuzziyazade 

HÜKÜMET MERKEZİ (X) 

Hüseyin Cahit Bey. İki gün evvel teşrih ettiğimiz makalesinin diğer bir kısmında diyor 
k i : 

"Ankara'da bulunan Merkez-i Hükümet Milleti, Vatanı daha yalandan görecek değil, sa
rındığı hava-yı sun'i altından memleketin vaz'tyyetlnl, Ihtlyacatını çarpık bir rüyet ile takdir 
edecektir. Hele Avrupa'yı bütün bütün gözden kaybedecektir" 

Aman efendim! İstanbul'da Fatih zamanından beri bulunan Merkez-i Hükümet Milleti, 
vatanı o kadar yakından ve dürüst bir rû'yetie görmüş, fakdlr etmiş lbtryacaüm o kadar te-
hallûkle ve devamlı bir surette tatmin eylemiştir ki Memleket ümran ve refah teinde boğulu
yor! Sanld bugün içinde tavlandığımız müşldllertn kalleşi asırlardan beri birikerek hiç bir 
zaman İstanbul Hükümetlerinin nazar-ı dikkatini bile celbe muvaffak olamayan ihtiyaçla
rın cümlesi, bu Hükümetlerin memleket ve milleti asla göremediklerinden, değil çarpık bir 
rO-yetle hatta hiç bir rü'yeue takdir edemediklerinden mûtehassıl bir hadise değildir! Üskü
dar ve Çamlıca dağları ile Bogazlçlnin mavi sulan Anadolu'yu, yani Millet ve Memleketin 
belkemiğini, Babıali'de mesnet nişin lzz-u-ldal olan Hükümetlerin nazarlarına kapayan ha
ileler açmışlardır! Htç bir zaman Babıali Hükümetinin nazan, bu hailelerin maverasına ka
dar hulul etmemiş ve arkalarında saklanan Anadolu'yu, değil takdir etmek, görcmemlştlr 
bile! Yalnız vergi almak, asker toplamak ihtiyacı hissolundugu zamanlar, perdenin bir ucu 
kaldırılmış ve maksat hasıl olur olmaz, yine İkinci böyle bir İhtiyaç zuhur edinceye kadar 
kapatılmıştır. Netice meydanda Anadolu Türkü Altay dağlarından getirdiği sapam ve kağnı
sı, Süleyman Şah zamanında taşıdığı kafası ile olduğu gibi kalmıştır. Ne hayatı, alât ve ede
vatı değişmiş ve ne de manevi cihazlarında zerre kadar tahavvül hasıl olmuştur! 

Filhakika Boğaziçi'nin İki tarafında muhteşem Saraylar. Kaşaneler kurulmuş bunlarda, 
Şark ve Garp Medentyederinin istihkar edebildikleri bütün incelikler, bütün zarafetler top
lanarak sahiplerine ezvakın en cazibedarlanni temin eylemiştir. Fakat o güzel kaşanelerin 
İnce ve yeşil pancurlan arkasından mahmuru sefahat olan gözler, değil Anadolu'yu, batta 
yanıbaşındakl Fatih, Süleymaniye, Aksaray, Topkapı, Eyyüp Dairelerini bile görememiştir. 
Sun'ilik aramak lâzım İse. Hüseyin Cahit Bey buralara müracaat etmeliydi. Zira. bu Saray
ların. bu kaşanelerin etrafında tekevvün etmiş olan her şey sun'l, lisanı, edebiyatı, musikisi, 
tarz-ı hayat ve adab-ı muaşereti, ailesi, cemaat hayatı, hulasa, her şeyi Millete, memlekete, 

(X) HaHmt^ıi MUJtj, Ourfcn, 18.10.1923 
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yabancrydı. Ne millet onlardan bir şey anlardı; ne de onlar milleti anlardı! Arada derin, baş-
dondürucfl bir uçurum hasıl olmuştu, istanbul Hükümetleri, Anadolu'ya, yani Millete ve mem-

1 lekete karsı nefret duyardı; Anadolu da İstanbul Hükümetlerine huaumetperverde ederdi! 

Bir Devletin Hükümeti İle ahalisi arasında bu garip ve cihanda emsaline tesadüf oluna
mayan vaz'lyyeti İhdas eden elbetteki menfi sebebler vardır. Bu sebepler bizce şunlardır : 

1. Avrupa'yı fazla yakından görmek... 

Hüseyin Cahit Bey Makalesinde Ankara'ya hitaben diyor ki "hele Avrupa'yı bütün bü
tün güzden kaybedecektir!" 

Ondan Avrupa'yı biz gözden kaybeyleyeceglz. Fakat manevi Avrupa'yı değil, maddi Av
rupa'yı. ve bununla biz hür, serbest, müstakil bir millete layık olan şahsiyetimizi muhafaza 
ve takviye etmiş olacağız. Avrupa'nın mütemadi tehdidi alanda bulunan İstanbul. Avrupa'
yı fiızla yakından görüyordu, onun maddi kuvvetleri karsısında tedehhüsedryor.sekmet huzur 
ve muvazenesini kaybeylryordu. Ve binaenaleyh Avrupa'nın manevi cihetlerini Kyıkı veçhi
le göremez oluyordu. Bunun İçindir ki İstanbul vasıtası ile Avrupa'dan aldığımız bütün mük-
tesebat marazkUr, sağlam değildir. Avrupa'yı memnun etmek gaye ve endişesi, İstanbul Hü
kümetlerinin k&flesl üzerinde bir kAbus gibi çökmekteydi. Bu hükümetler, Avrupa'nın hatı
rını saymak, sahstyet-1 ırüHfyyeyi feda etmeye dalma müheyya ldL İstanbul'da lera-yı faali
yet eden bütün Şirketlerin kontratolan tetkik olunursa, görülecektir ki hemen kafleslnde 
şehrin İstanbul ve Beyoğlu Cihetleri için başka başka şerait vaz' edilmiş ve bu fark dalma 
Beyoğlu ahalisinin lehinedir. Sebebi. Beyoğlu'nda sakin Avrupa'hlan memnun etmek endi-
sesli İstanbul devAİrİ ve memurları üzerinde bu endişe daima hâkimdir. 

Bu cihet dûşmanlanmızca da müsellemdir. Düşmanlarımız da bu vaziyeti muhafaza et
meye var kuvvetleri Be çalışıyorlardı. Sevr Muabcdenamesinln akdinden sonra. İngiltere Avam 
Kamarasında İstanbul'un Türklere terki dotayısı ile maruz-u İtap olan Lokl Coıj "dostumuz, 
müteamzlarm ağızlarım kapamak İçin şu mûskit cevabı veriyordu : 

•"Payitahtları İstanbul'da olan Türkler ingiliz zırhhlarmdakl toplann menzilinde kalmış 
olacaklar ve binaenaleyh kendilerine meram anlatmak kolay olacaktır. Halbuki Anadolu'ya 
çekilmiş olan bu cenkçi kavun üzerinde Icra-yı tesir etmek pek müşkU otur!" 

Lold Coıj'un meram anlatmasının ne demek olduğunu elbettekt Hüseyin Cahit Bey tak
dir eder. Bundan mada, Babıali' ile Anadolu' arasında nail olan boğazlar, aynı zamanda Av
rupa ile Anadolu arasında da hail oluyordu. Avrupa'dan aldığımız marazt müktesebat bile 
Boğazlara dalarak sahile çjkanuyordu. 

Biz merkez-İ hükümeti Ankara'ya nakl etmekle başımız üzerinde asılı duran demokles 
ininim kırmış olduk: huzur ve sükûnumuzu temin ettik, binaenaleyh Avrupa'nın manevi
yâtına daha ziyade yaklaştık. 

Hür ve müstakil bir millete yakışan sektnetle o maneviyattan İstediğimiz tarzda. İstedi
ğimiz kadar da İstifade edeceğiz. Bununla beraber, bu muktebesat doğrudan doğruya Ana-
dolunun orta göbeğine nakl edeceğimizden, bütün Anadolu, bütün Millet ay m derecede, ay
nı tarzda İstifade eyleyecektir. 
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2. İstanbul fazla beynelmileldir. Kesafet-İ muayyenin efrada bahş ve telkin ettiği fazilet
lerin hemen kaflesinden mahrumdur. Ben köprüyü öteki tarafa geçerken daima kendimi ya
bancı ve hasım bir muhit İçinde hissediyordum. Bu yabancı ve hasım muhi t blnbir füsun-
kar telkinlere, fısıltılara maliktir. Bu telkinler, bu fısıltılar, resmi dairelerden başlayarak Me-
busan koridorlarına, matbuat sayfalarına, mektep sıralarına, aile ocaklarına kadar uzuyor
du. istanbul'da Mebusluk eden herhangi bir Türk bu vaziyetin İcra ettiği elim tazyiki elbet-
tekl duymuştur. Kürsü üzerine çıkan herhangi Türk Mebusu hiç bir gaman kendisini müs
takil bir milletin müstakil bir mebusu gibi biaaedememlsttr. Söylerken dalma etrafına ba
kınmak mecburiyetini duymuştur. Duvarlardan bile tevahhuş eylemiştir. Daima birisinin el
lerini kulaklarına tutarak dikkatle dinlediğini ve klmblUr kaç dakika sonra hangi şekilde. 
hangi mahfillere haber vereceğini düşünmüştür. Böyle bir muhitte fazail-i miTÜyyenin sağ
lam ve tam bir şekilde inkişâfını beklemek abestir. 

Evet, Ankara tozludur! Lakin İstanbul haricinde tozlu ve harap olmayan memleketin hangi 
kısmı vardır? O halde evvela unutmamalıdır ki bugün bütün beşeriyetin takdir ve takdisleri
ni oelb eden milli varlık, bu tozlar İçinden çıkmıştır. Ve saniyen şimdiye kadar yapıldığı gibi 
biz de bu tozlardan kaçınarak nefsimizi kurtarmaya kuvvet bulursak aceba bütün memle
keti bürüyen bu tozlar ne zaman ve kimler tarafından kaldırılacaktır? Evet! Biz bu tozlan. 
Avrupa'nın tahakkümü İle. Levanten muhitinin mütefessih telkinlerine tercih ediyoruz. Fa
kat. müfrid birisinin dediği gibi, hiç bir zaman pudra yerine kullanmak İçin değil, bilakis, 
kaldırıp atmak ve yalnız istanbul'u değil bütün memleketi seyyanen temizlemek, medeni
yetin Irae ettiği bütün fuyuzattan istifade ettirmek için... Tbzlar İçinde memleketi kurtarma
ya azmetmiş olanlar, bu kere de memleketi bu tozlardan kurtarmaya azmetmişlerdir. İşte 
Merkez-i Hükümetin Ankara'ya naklinin hikmet ve sırrı... 

SİYASİYAT 

Payitaht Meselesi Etrafında (X) 

İş olup bittikten sonra, Ankara'nın Merkez-İ Hükümet İttihaz edilmesinde gördüğümüz 
mahzurlara dâir beyan-ı mütalaa etmiştik. Kemal-1 hayretle görüyoruz ki bunun bile anası 
değilmiş. Çünkü Hükümetin nlm resmi gazetesi bizi hala "isticale kapılmış" olmakla İtham 
ediyor! Ankara'nın Merkez-1 Hükümet olması takarrür etlikten sonra da söylenen sözler eser-1 
İstical ise aceba bu bflbta beyan-ı fikir etmek sırası ne zaman gelecektir. 

Ankara'nın Merkez-i Hükümet olması için gösterilen sebeblerl makûl ve mantıki bul
mamıştık. Bundan dolayı muaheze ve müstehak oluyoruz. Fakat bu muahezede garip bir 
cihet var. Çünkü bahs edilen esbabın makul ve mantıki olduğu söylenerek bizim fikrimiz 
cerh edilmek istemişe İdi hiç olmazsa bu tarz müdâfaa zahiren doğru görülebilirdi. Halbuki 
meydanda sebeb yokmuş, gazetemizde bu sebebler gösterilmemiş, binaenaleyh esbaba ait 
işaret bile ortada yok iten bizim bunları gayr-ı makûl ve mantıki addedlşimiz havaya kur
şun sıkmak kabilinden oluyormuş. 

(X) Hak GUMMİ, 20.101933 
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Kendimi pek kolay mazur gösterebilirim. Ankara*tun Payitaht olmasını İeab eden esba
bı bulup ortaya koymak bana düşecek bir vazife değildir. Bu fikir taraftarları sebeb diye ne 
goBterİrleise biz »«Irtnn onları tetkik İle bir fikir edilmek mecburiyetindeyiz. Onun İçin şim
diye kadar ötede beride tesadüfen gördüğümüz esbabı nazar-ı tetkikten geçirdik ve bunlar 
folnaJrB, n u n t ı l f t Mr m f l Ü h a w y a fa-aarf<>f r^e-yn^Or Rf t w p rt^rmlyanı «İllnn-rnı-Bİ hirtm İra. 

bahatDiuz degfl, bu kadar mühim ba- meselede efkâr-ı umısmyyeyi kafi derecede tenvire ehem
miyet vermeyen ve sonra da halk Hükümeti yapmak İsteyen zerat-ı kıranıdır. 

Hükümet hakkındaki hissiyata merbuüyet karanest hiç şüphe göstermeyin Akşam Re
fikimizin evvelki günkü nüshasında pek şayân-ı dikkat bir Ankara mektubu vardı. Bu mek
tubun itlrafi İle aıü^yoruz ki A n k a r a - ^ 
ne bile kafi derecede İzah edilmemiştir. İsmet Faşa tam o gün boğaz hastalığına tutulmuş, 
İsmet Paşa afiz aoyleyemeylnce ne Hükümetten ne fırkadan başka bir zat da Ankara'nın Pa
yitaht olması esbabım İzah edememiş. Şu halde nasıl olmuş da Millet Meclisi bu işe karar 
vermiş?- Kanaatim, ne gibi muhakemat ve mflnakaş&t neticesinde peyda etmiş?. Burası ta
rih ve Millet için ebedfyyen meçhul kalacak demek oluyor. 

Bu haberi muhalif diye telakki olunan bir gazetenin muhabiri Ankara'dan yazsa idi Hü
kümeti tezyif İçin bir maksad-ı mahsus fle tasni' edildiği yolundaki basma kalıp, hazır it
ham damgasını hemen yapışonrlardı. fakat bunların Akşam Gazetesinde gdrülüşü böyle 
bir su-i zftnna, daha doğrusu böyle resmi bir müdafaa ve tevil İle İşin İçinden çıkmaya İm
kan bırakmaz zannederiz. 

Millet Meclisine bile arz edilmeyen esbaba biz burada muttali olamayıp da ötede beride 
gördüğümüz mütalaam bakarak beyan-ı flklr etmek mecburiyetinde kahraak kabahat bizim 
midir, yoksa Efkâr-ı Umunüyyeyi ve matbuatı İhmal eden zatlar kimlerdir? Payitaht tebdili 
gibi mühim bir mesele olur da bunun sebebterl Efkâr-ı Umumiyyeye arz olunmakta İhmal 
gösterilir mi? O gün İsmet Paşa bastalandrysa başka s6z söyleyecek adam yok muydu? Bu 
İçi hflylı- i m i n ıraariıyft nn ımt -nha l t t t f fUg lmİj - j < n n ı n ı » r t n m f W W n n l d n m l n l k u l l a n m a k t a 

ne kadar ihmal ve beceriksizlik eseri gosterdikkalne bir demteşkfletü^lçmdir. Memlekette 
bir nahoşmıd! görüyorlarsa Devlet işlerini böyle tuttuklarından neş'et ediyor. İşte menfi de
ğil müabet bir muaheze. Millete, efkâr-ı Umumiyyeye biraz ehemmiyet ve hürmet gösterdik
leri, yaptıklarını İzah lüzumunu hissettikleri gün bu şikâyet ortadan kalkar. 

Bize karşı yazılmış olan bu mm resmi makalede aceba Ankara'nın Payitahmgı lehinde 
bir sebeb var mi? Diye dikkat edersek en birinci âmilin neden ibaret okluğunu anlamak bah
tiyarlığına nail olduk. Merkez-I Hükümet Ankara'ya giderse Hükümetin bir Sedd-1 Çin İçin
de mahzur kalarak memleket ve dünya İle temasını kaybedeceğinden korkmuştuk. Halbuki 
Ankara'yı İstanbul'a tercih edenler de aynı suretle âüşünüyorlarmış ve sırf bu Sedd-1 Çin'i 
yıkmak İçin Payitahtı Ankara'ya götürûyorlannifl. İşte aynı muhakemeleri ve delilleri. "Ana
dolu'yu, Anadolu ahalisini, Sedd-1 Çin ile bütün alemde, medeni dünyanın bütün füyüza-
ondan şimdiye kadar ayıran âmil İstanbul Hükümetleri olmuşlardır." 

Muhakemenin ne kadar basit ve fakir olduğu yek nazarda göze çarpıyor. Eğer koca Payi
tahtın İstanbul'dan kalkmasında "en birinci âmil" bu düşünceler ise âtiyi teemmül ederek 
cidden endişe İçinde kahnz. İstanbul Hükümetleri başkadır, İstanbul başkadır. Bu kadarcık 
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sade bir şeyi derk etmek aceba pek büyük bir kabiliyete mi mütevakkıftır? Şimdiye kadar 
İstanbul Hükümetleri Anadolu'yu, Anadolu ahalisini benlmsememlsse, Anadolu'yu yalnız 
varını yoğunu elinden almak için haürlamıssa bu şehrin kabahati midir. Hükümetin kaba
hati midir? Hükümet ıslah edilirse yâni bugünkü halk Hükümeti İstanbul'a gelirse ve bu 
Hükümet Anadolu'yu benimserse, onu âdilâne idare ederse, kendisini nimetlerinden Ana
dolu'yu behrcdâr etmek politikasını takip eylerse İstanbul'un tası toprağı mı bu hayırlı siya
sete mâni olacaktıı? Kabahatin İstanbul Hükümetlerine âlt olduğu söyleniyor. Madem ki o 
Hükümetlerin bugün vücudu kakhnlmısur, yerine Halk Hükümeti kurulmuştur, o halde Ana
dolu'yu her şeyden mahrum bırakan sebebte zail olmuş demektir. 

Nlm resmi beyanatta zannolunuyor ki Hükümet merkezinin Anadolu'nun göbeğine İn
tikal] İstanbul Hükümetlerinin kabahati olan Sedd-1 Çin'i kıracak. Anadolu İle teması temin 
edecektir. Anadolu ile temasa mâni olan şey usul-ü İdare ve zihniyet idi. Kırılacak şeyler bun
lardı. MevM-i coğrafi değildi. Ankara Anadolu'nun göbeğinde degfl. İstanbul Ankara'ya nis-
betle herhalde daha pek çok merkezdedir. Anadolu'nun en uzak yerlerinden Ankara'ya gi
decek mebuslar hep İstanbul tariki İle geçtiler. İstanbul'u görmek için değil, Ankara'ya en 
kolay ve enyakm buradan gidildiği İçin. Bugün Ankara'ya giden Payitaht muhiti hatta yerli 
Ankara muhiti fle bile temas etmiyor. Artık bütün Anadolu ile temasın ne kadar temin edil
diği takdir edilebilir. Bu hakikat bite fikirlere bir insaf vermezse bizim buradan soylecegimiz 
sözlerin hiç bir eser-1 İntibah vücuda getirmeyeceğine eminiz. 

Hüseyin Cahit 
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