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DOKSAN ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

15 Teşrinievvel 1337 Cumartesi 

Birinci Celse 

REİS : İkinci Reisvekili Adnan Beyefendi 

'KÂTİP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

• 

REİS — Celsei hafiyeyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

DOKSAN İKİNCİ İNİKAT 

15 Teşrinievvel 1337 Perşembe 

İkinci ve Üçüncü Celse 
Reisi sani Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

bilinikad zaptı sabık hülâsası kıraetle kabul olundu. 
Edirne Mebusu Şeref Bey, İtilâfnamenin heyeti umu-
miyesine dair izahat verdikten sonra itilâfnamenin 
altıncı maddesinde mukayyed «Tam bir affı umumî 
ilân edeceklerdir» fıkrasına - hukuku şahsiye müstes
na olmak üzere - cümlesinin ilâvesini, yedinci mad
dede muharrer akalhyetlerden maksud bilumum te
baa olup bidâtefrik sunufu tebaa hakkında müsava
tı kanuniye mevcud olduğundan, itilâf name esasatı 
umumî sulh müzakeratına intikal ve irtibat ettirilece
ğinden, Trakya ve Yunanistan arazisi dahilinde mu
kim ehli iman ve İslâm emanet girayi Hilâfeti haiz 
olmaklığımız itibariyle tarafı mukabilden taahhü-
dat taleb edilmesi vücubundan, sekizinci maddede
ki «Sekenesinin muhtelit bulunduğu» kaydının Arab, 
Kürt, Türk ekseriyetinin ehli tevhid olmasından do
layı Fransızların tefrikine mahal kalmamak üzere haz-
fi lüzumundan ve sekenesinde ihtilât olmıyan yerler 
için söz olmadığından ve işbu maddeye mütedair 
mektup metnindeki «Türk memurlar tayin edilmesi» 
meselesinde vali veya reisi hükümet kaydının ilâvesi 
icab edeceğinden ve çünkü Bulgaristan muahedena-
mesinde ve Yunanistanla münakid itilâfnamemizdeki 
aynı ibhamın netayici makûsei filiyesinden ve ahali
nin kendi mukadderatını halletmek üzere bir meclise 
sahip olmaları vücubundan, dokuzuncu maddede mez
kûr Payas mevkiinin hemen cenubundan intihab olu
nacak noktai hududun tayinini, Suriye'de kalacak 
olan mevkiin tasrihi, şarkı cenubiye doğru meylede
cek hududun tavzihi, Çobanbey istasyonundan demir 
yohına keyfiyeti telâkinin tespiti, onuncu maddede 

«Türk Sancağı keşide edebilecektir» fıkrasındaki fiili 
iktidari yerine «Keşide eder» denilmesi muvafık ola
cağı, onbirinci maddede ticarete mütealli'k kaydının 
sebebi ne olduğu zemininde serdi mütalaa eyliyerek 
Hariciye Vekili Bey sehvi tercümeden münbeis olup 
ticaret yerine nakliyat olması lâzım geleceği, Şeref 
Bey devamla «Sahibi imtiyaz şirketle bilitüâf» kay
dının Rumeli şimendiferlerinde de aynen mevcud 
olduğunu ve burada harb zamanından maada Türk 
inzibatı cereyan etmediğinden bu kaydın tayyini, şi
mendiferler hakkındaki mektupta «Evvelâ Türk Hü
kümetinin hukuku idame edilecektir» cümlesindeki 
hukuktan murad imtiyazen Hükümetten istihsâl 
edilen hukuk mu yoksa hakkı mülkiyet ve tasarruf 
mu «Kâffei metal i be karşı temin edilecektir» den 
maksat kilometre teminatı mı olduğu ve buna karşı 
Hariciye Vekili Bey «Hukuk» tabirinin bu mevkide 
cemi olarak müstamel bulunduğunu ve devir ile ge
rek şirketin ve şirkette alâkadar harici eşhast sâli
senin ve gerek ihraç etmiş olduğumuz istikraz tahvi
lâtı bedelini ve gerek imtiyaznamenin on dokuzun-
zu maddesinde musarrah mütebaki müddet için taz
minat istemesi itibariyle vuku bulabilecek teminat ol
duğunu, teminat akçesi olmadığını; Şeref Bey nakli
yatı askeriye hakkının âm ve şâmil bir surette bah
şedilerek mukabilinde bir şey alınmadığını, istikbalde 
bizim nakliyat yapabileceğimize ve istifademize dair 
bir kayıt ve sarahat bulunmadığı ve on üçüncü mad
dedeki hakkı intifam sarih bir surette yazılmasını ve 
on dördüncü maddede mevzuubahis köyün suyundan 
istifade hususundaki teamülün muvafık olmadığını, 
tesisatı hayriye, sıhhiye ve tedrisiyenin Suriye'nin zi
yamda en büyük âmil olduğunu, Türkiye kanunları
na mugayir efal ve harekâtta bulunmamaları, propa
ganda yapmamaları, tahsili iptidaiyi ikmâl etmeyen 
etfalin mekâtibi mezkûreye kabul edilmemeleri ka-
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yıtlannın ilâvesini dermeyan etti ve Hariciye Vekili 
Bey; bunların hukuku dahiliyemizden olduğunu husu-
satı mütekabilede de şerbeti ve muhtariyetimizin baki 
bulunduğunu söyledi. İzmit Mebusu Sun Bey mü-
talaât ve mülâhazatını bilâhare teşrih ve tafsil eyle
mek üzere : 

1. Suriye hududunu Fransızlarla kararlaştırmak 
Suriye'yi Fransızlara terk, yahut Fransa himayesini 
tasdik manasım mutazammın değil midir? 

2. Fransızlar mütarekemize esas olan Vilson 
prensiplerine riayetkar olup olmadıklarını söylediler 
mi? 

3. Suriye'nin şimalinde hitkattan beri Türkmenis
tan namiyle yad olunan kıtanın coğrafi teşekkülatı 
itibariyle müfrez ve tahdidi kabil olması itibariyle 
Cebelilübnan gibi Suriye'den ayrı bir hükümet şekli
ne ifrağı düşünülmüş müdür? 

4. İtilâf namede bizden- ayrılacak akvamın mu
kadderatlarının kendiiterine tevdiine dair kayıt yoktur, 
neden? 

5. Fransızlarla Misakı Millîden fedakârlıkla iti
lâf adki âti için sui misâl olmıyacak mıdır? 

6. Üsera içinde gitmek istemiyenler de rızaları 
hilâfına iade olunacak mıdır? 

7. Harbi umumî esnasında dahi istilâya uğrama
yan ve elyevm askerî ve mülkî idaremiz tahtında bu
lunan yerlerin ne gibi askerî ve mülkî esbab ile tah
liyesine muvafakat olunmuştur? 

8. Teminata tabi bir şimendiferle naklolunacak 
Fransız askeri ve levazımı için ne nispette para alı
nacaktır? 

9. Harşit havzai madeniyesi kaç kilometre mesa
hadadır? 

1Q. Fransız müessesatının mahallî hükümetlerce 
teftişine müsaade edilecek midir? 

11. Cezairei îbni Ömer'e kadar Fransızlar so
kulduktan sonra Musul üzerinde iddiayı hâkimiyet 
kabil olacak mıdır? 

12. Mektubun birinci fıkrası Fransızlar tarafın
dan yazılmalı idi, aksi olmuştur. 

13. Türk kanununa tevfikan müteşekkil Fransız 
sermayesinden dolayı Fransa hükümeti muhafazaya 
kalkışacak mıdır? 

14. Adlî, malî kapitülasyonların meskût bırakıl
ması lehimize midir, aleyhimize midir? 

15. Yunanlıların İzmir'e çıkmasını tensip eden
ler meyanında Fransızlar da vardır, Sulhten sonra 
münasebetleri ne olacaktır? 

Suallerini irad eyledi. 

Trabzon Mebusu Hüsrev Bey; İkinci İnönü mu
harebesi arefesinde Fransızlarla yapılan itilâfname ile 
bugünkü itilâfname arasında şayanı şükran farklar 
bulunduğunu, mevzuubahis münakaşa itilâfname hak
kında Meclisi Âlinin nikatı nazarını Hükümete ifham 
olunduğunu, Londra konferansına tekaddüm eden 
vaziyeti izahtan sonra Heyeti Hurahhasamızın kon
feransa davetini ve zemini itilâftan sonra mukabil 
teklifatımızı teşhir ederek vaziyeti hazıramızı tahlil 
ve Heyeti Vekileyi tenvir faideden hali olmıyacağını, 
Fransa ile itilâfın Garb ile anlaşmaya mukaddime 
olacağını, Yunan kiralının alkışlarla memlekete du
hulünü, düşman ordusunun bilâ tazyik ricat etmeme
si, son zamana kadar ordularını takviyeye çalışmaları, 
matbuat âlemi göz önüne getirilince herhalde Yuna-
nistanda bir inhidam ve inkilab tefekkürü doğru olamı-
yacağmı, Yunanlıların bir kış seferi yapmağa çalışa
cağını nazari dikkate almak lâzım olduğunu, sulh 
konferansının mevzuubahis olamıyacağını, olsa bile 
birinci Londra konferansından ders almaklığımız icab 
ettiğini, bugünkü vaziyetimizin kanlı muharebat neti
cesinde düşmanın ademi muvaffakiyete duçaren çe
kilmiş, en son kudreti askeriyemizi istihdaf eden 
umumi seferberlik ilân edilmiş, tekâlifi milliye unva-
nile milletten azamî fedakârlık taleb olunmuş, muha
rebat devam etmekte bulunmuş, bu muharebeler can 
ve mal hesabile kaça mal olmuş olduğunu düşünerek 
Hükümeti Milliyemizin nakdi mevcudu ne kadardır, bu
günkü vaziyeti iktisadiyemizi hesap ederek hoşumu
za gitmiyecek bazınikatın efkârı umumiye üzerinde ya
pacağı tesiratı muhakeme ederek daha bir müddet bu 
vaziyeti idameye kendi yağımızla kavrulmağa çalış
mak, kâr ve zararı nazarı itibara alarak ona göre ka
rar vermek lâzım geleceği zemininde noktai nazarını 
izah etti. 

Mersin Mebusu Salahaddin Bey; İtilâfname müs
veddesinin vaziyeti umumiyei siyasiye, iktisadiye, 
askeriye noktasından mütalaası lüzumundan, bu 
husustaki izahatı Hükümetten intizardan bahisle 
ahval ve vaziyet ve kuvvet müsaid olsa vazı im
zayı kimsenin tecviz etmiyeceğini, itilâfnamenin tek
mil ruhu şimendifer ve hududa münderiç bulunduğu
nu, tatminkâr mahiyette olmadığını, bidayeten Misakı 
Millide tarzı umuminin vasi mikyasta ittihaz- edildi
ğini, şimendifer hattı esas iddiaz edilse Halebin de el
de bulunacağından tabiri ibhamdan tahlis ve tabii 
hudut olan Değirmenderesin'e isalı lüzumunu, mey
danı ekbez'in tarzı intihabı meselesi mühim olup bu
radan Çobanbeyli'ye ve şimale doğru hattın temdidi
me imkân müsaid olmadığından Fatımiye'ye kadar 
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getirilirse indellüzum bir hat inşa edilebileceği ve hat
tın Nuseybin'e kadar plat formu takibi meselesinin 
halkın cenuba mera vesaireden dolayı ihtiyacı itiba
riyle mahzurlu olacağını, hattın Fransız toprağı cihe
tinden duçarı tahrip olmamasını Fransa Hükümeti
nin taahhüd edeceği ve miktarı kâfi kuvvet bulundu
racağı muhtacı teemmül bulunduğu ve bu babta söz 
verseler bile deruhte edemeyeceklerini ve onlar tara
fındaki ahali tarafından hattın bozulabileceğini, bi
naenaleyh bu cihetin sualini, bunun için Cebeli Ab-
dülazöze kadar gitmek istemediğimizi, şimendiferi 
Fransız grubuna vermekte olduğumuzdan ahalinin 
hayatiyatının ve inzibatinin temin olunmasını rica, 
Gazze ve Şemr hattını, tahrip ederlerse muhafaza 
edemiyorsunuz ithamına maruz kalacağımızı, hattın 
Nuseybinden ileri kısmının Sevr'dekinin aynı, Cezi-
rei lbni Ömerin kimde kalacağı meçhul, Nuseybin 
arada gaibolmakta, Cizre hattın cenubunda Fransada 
kalacağından zayi bulmamasını temenni ederek mu
kabil teklifatı ve lâyihi hatırı, Nuseybinden itibaren 
Nuseybine merbut Aznavut ve diğer iki nahiyenin 
ahalisi Kürt ırkına mensup olduklarını, bunların lü
zumunu, teşkilâtı milliye mıntıkasına girerek dağ 
eteklerini takiben Demirkapı'dan Cizreye kısa bir yol 
gittiğini, çarhek süryani köyü ve şakavat ocağı oldu
ğunu, bir iki köyde süryani ekseriyeti olduğundan 
Fransızların emeli bunları tutmak bulunduğunu ve 
süryanilerin merkezi ruhanîsi Mardinde olduğunu, 
şimendifer meselesinde madde muhtacı naz?r bir 
kaç milyona baliğ, menafii âtiye noktasından kuvvet 
meselesi olduğunu, on birinci maddede Bağdad hat
tının Pozantı ile Nusaybin arasındaki Kilikya mıntı
kasında inşa edilmiş şubat ile beraber devrinden bah
sedildiğinden, Tarsus'tan Pozantıye kadar olan kıs
mın kurtarılmasını, çünkü güzergahta kuvayı mahiye 
olduğunu, istediğimiz zaman sed ve bend edebilece
ğimizi, ilâveten Mersin - Adana hattını fazladan ver
mekte isek de diğer ciheti tahlis etmekte olduğumu
zu ifade sakat olduğundan «Bağdad hattının Mersinle 
Nusaybin arasındaki kısmının Bağdat demiryolu şir
keti Osmaniyesinin... tarihli ferman ile haiz olduğu 
hukuk ve imtiyazatı» tarzında ifadesinin ... nafi ola
cağını, Bağdat hattının muafiyeti rüsumiyeye, fabri
kalara, maadine ait imtiyazatta kavanini Osmaniye-
ye tevfiki keyfiyetin meşruh, ormanlardan büâ bedel 
hatab, kereste katı, kömür imali, kuvayı mahiyeden 
istifade, teminat hususatının tasrihi, kumpanyanın esas 
imtiyaznamede Diyarıbekir* Harput hattı imtiyazını 
da talebini menan bir kaydı ihtiyatî ilâvesini, Bağ
dat hattı imtiyazı zamanı itibarile ağır olmadığını, 

mubayaa hakkı mukayyed bulunduğunu, tahlis imkânı 
hukukisi olduğunu, bir gruba devredilebileceğini, 
grup hukuk ve menafiden istifadeten kavanini Osma-
niyeye tabi yeti kabul eyliyeceğini ve mektuba inti-
kalen Türk Hükümetinin hukuku idame edilecektir» 
Fransızlar çekilecek ve Türk işletebilecek olmasına 
göre hattın tamamii tasarrufu, işletilmesinden müte
vellit mesail, Devleti tâbia olduğumuzdan, bize aidi
yetini, inşa ve işletmeden mütevellit kâffei hukukun 
idame edilebileceğini ve Bağdat hattı imtiyazından 
mâada bir gûna imtiyaz mutasavver olmıyacağını, 
mektubun ikinci fıkrasında dermeyan olunan rneta-
lip yalnız eşhası hususiye tarafından değil, alâkadar 
olanlar gibi daha âm bir kelimenin lüzumunu, «hat
tın ve istasyonların inzibatı sahibi imtiyaz şirketle 
bilitilâf Türk zabıtası tarafından temin olunacaktır» 
ibaresinin Fransıcza ibaresi sarih olsa bile tercüme
si kâfi olmadığından, bir hükümet hattın mevzu olduğu 
toprağa tesahübden sonra muhafazasını temin eyli
yeceğini, asıl teminatın cenupta Fransızlardan talebi 
lâzım geldiğini, bilâhara zaif zamanımızda fiilen mü-
daheleyi mucip olabileceğinden mesuliyetin Fransız
lara tevcihini, «Fransız Hükümeti şimendiferle nak
liyatı askeriye icra etmek hakkım haiz olacaktır» 
cümlesinde Türkiye'nin de işbu hakkı haiz olduğuna 
dair sarahati katiye olmasını, Adana dan Mardin ve
ya Urfa'ya bir kıta izamı halinde Fatımada bilfarz 
muayenei sıhhiye hahanesile tehir edilebileceğini, bi
naenaleyh trafeynin hat üzerinde serbestçe nakliyatı 
askeriye icrası hak ve salahiyetinin yekdiğeri aleyhine 
hareketi mutazammın olmamak, zabıtai sıhhiye, mua
yene, tedabiri ihtiyatiye, kontrol gibi şimendifere ait 
idarî ve malî eşkâlin bâdii tehir olmaması kuyudile 
takyidini, Musul ve havalisinde Fransızın teskin için 
asker şevki ihtimalinde dindaşlarımıza ait sevkiyatın 
dahilen irasedeceği tesiratı dahiliyeye karşı Hüküme
tin ne düşündüğünü, «itilâfın ademi imkânı halinde 
tarafeynden herbiri serbesti; hareketini ihraz eder» ta
biri doğru olmadığını, bütün dünyanın halli mesele ettiği 
yerde bizim de bulunmamız veya beynelmilel şimen
difer idaresince halli müşkülât muvafık olacağını, 
Nusaybine kadar hattın teminat ve işletme akçesini 
alettemadî tediyeden kurtulmak imkânı olup olmadı
ğını, aynen Bağdad demir yolu imtiyazının otuz se
kizinci maddenin istisanası şartile kabulünün kâfi 
olduğunun, hattın şimalinde ne lazımsa kendimiz ya
pabileceğimizi, İskenderun ve havalisinin idaresi hak
kında vazıh bir şekil ve usulü idare olmadığını, usulü 
idarei mahsusanın bilfarz Monako vesaire gibi ta-

I yini şekil ve mahiyetini, reisi hükümet ve meclisi ida-

20 — 



t : 93 15 , 10 . 1337 C : 2 

re gibi bir şeyle tarifini, Payas ve havalisi ile Dörtyol, j 
Ayıntab vesair mücavir mahaller ihtiyacatı daha eh- I 
ven tedarik olunabileceğinden îskenderunda Hükü
meti Osmaniye için serbest bir iskele ve mmtaka te
sisini, İskenderun limanının şeraiti tesisiye ve imtiya-
ziyesine dair olan şekli sabıkın muvafık olacağın
dan aynen Fransız grubuna devrini, on üçüncü mad
denin gayet güzel yazıldığını, hattın şimalinden Ce
nuba gitmek ihtiyacında bulunan halkın menaffini 
temin etmekte olduğunu, yalnız Dirzur aşarini muayr 
yen mevasimde hayvanatını hattın şimaline geçirmek
te ve İrası hasar eylemekte olduklarından, hatta buna 
mukabil mahsusen köylü kendilerine vergi vermekte 
olduklarından Fransızların hattın platformuna mer-
butiyetlerinden dolayı cenubta mesuliyeti tahammül 
edeceklerinin taahhüt ettirilmesini, Hariciye Vekili 
Bey vergiyi vermemekten mütevellit tehlikeyi yine o 
halkın düşüneceğini, iki devletin münasebatı müteka-
bilesinde ahkâmı ahdiye olmasa bile bu gibi mesailin 
halli mümkün olduğunu, ağnam eşkiya taarruzuna 
maruz kaldıkça o hükümetin müteahhit bulunduğu
nu, Salahaddin Bey hatta vuku bulacak taarruzdan 
mütevellit mesuliyetin Fransız zabıtasına da tahmi- I 
lini, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri yapılacak mua- | 
hedenameye bizim malımız olan hattın muhafazası I 
keyfiyetine Fransızlara da iştirakin nasıl muvafık ola- J 
cağını, (Salahaddin Bey, hattın tarafında Türk zabı-

1. — Fransızlarla yapılacak itilafname 
REİS — Efendim usulü müzakereye dair arz ede

ceğim. Fransa - Türkiye itilafnamesine dair müza
kere cereyan ederken birçok arkadaşlar söz almış
lardır. Malumu devletiniz bu İtilafname heyeti umu-
miyesiyle ya ret veya kabul için beyanı mütalaa ede
cek rüfekayı kiram... İkinci bir şık vardır. O da he
yeti umumiyesi hakkında bir, diğer... ekserisinde bu 
tarzda mütalaatta bulundular. Bilhassa tadil edile
cek birçok maddeleri dört arkadaş tahlil ettiler. Şim
di otuz beş kadar arkadaş söz almıştır. Rica ediyo
rum bu iki noktayı nazarı dikkata alarak beyanı mü
talaa buyursunlar. Ret veya tasvip hakkında ancak 
tadili hakkında münasip görülen noktalara dair söz 
söylendi. Diğer arkadaşların da aynı noktalı tekrar 
etmemelerini rica ederim. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Zatı âlileri ben 
ve (Diğer arkadaşlarımızın itilâfnamenin maddeleri 
ve) bu meselenin kabul veya reddi hakkında söz (1) 
söylememizi emir buyurdunuz. Tabiiî heyeti umumi-

tası takibat icra edemiyeceğinden Fransızların mes'u-
liyeti deruhte etmeleri lüzumuna ve yedinci madde-
ki akalliyetler hukukunun mukavelat» mevcudeden 
hangisinin) (1) esasatına tevfik edileceği meçhul bu
lunduğunu, Sevr mevadı ağır, Avusturya'nın hafif 
olduğu, Senjermen muahedenamesindeki esasın ka
bulünü ve tesbitini, Hariciye Vekili Bey bu sözün 
Misakı Millide söylenmiş olduğunu bizde mevcud 
cemiyetler hukuku malumesile Senjermen hukuku 
arasında azîm farklar bulunduğunu hasredilmese bile 
mahzur mutasavver olmadığını, Salahaddin Bey mek-
teb bahsinde Türkiye dahilinde şimdiye kadar mev
cud olanların tezyid edilmemesinin ve Suriye, Filistin, 
Hicaz, Garbî Trakyadaki mekâtibi vakfiye, müesse-
satı hayriye, emlâki hassa, şimendifer, liman gibi mü-
essesatımızın muhafazasının Fransa hükümetince te
mini mülâhazatan ve cevaben ityan eylediler. 

Vaktin gecikmesini ve zabtın tutulmasındaki müş
külâta mebni Cumartesi günü aynı ruzname ile ber-
mutad içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Kâtip 
Reisisani Muş 
Adnan Mahmut Sait 

(1) Aslında mevcut olup buraya geçmeyen kısım
dır. M. Ünver. 

yesi ile kabul veya ademi kabul hakkında rey beyan 
eden arkadaşlarımız... 

REİS — O cihet ayrıdır efendim. Bendeniz de 
ikinci şıkkı söyledim. 

Buyurunuz Hafız Mehmet Bey. 

SALÂHATTİN BEY (Mersin) — Benim ifadem 
bir takım nevakısı ihtiva etmektedir. (1). Bir daha 
böyle olmaması için kâtip beylerin dikkat etmesini 
rica ederim. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Hükümet 
Fransa ile akdettiği İtilâf nameyi; iyi -midir, kötü 
müdür, berayı tetkik müzakere ediniz mütalaasiyle 
Meclisi Âliyi tevdi buyurdular. Meclisi Ali bu İtilâf-
nameyi tetkik ve müzakere ederken Meolisin bu îti-
lâfnamenin menafii âliyei vataniyeye muvafık mı, 
gayri muvafık mı, bu babda beyanı mütalaa etmek 

(1) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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için elinde bir ölçü lâzımdır. Ne gibi ahvale dair 
iyidir, ne gibi ahvale dair fenadır? 

Evet bu îtflâfname tabiî, Sevr muahedesiyle Mi-
saki Milliyi nazarı dikkate alırsak birine göre iyi, 
diğerine göre fenadır. Bizim ancak bir ölçümüz var
dır ki o da, ancak bizim vaziyeti askeriyemiz, vazi
yeti maliyemiz, vaziyeti siyasiyemizden mesul olan 
yani Devletin siyaseti umumiyesinde mesuliyet deruh
te eden Heyeti Vekile bunu bize izah etmeli ve deme
li idi ki şu noktai nazardan bu îtilâfnameyi menafii 
âliyei memlekete muvafık buluyoruz. Gerçi Meclisi 
Âlinizin hakkı az çok memleketin vaziyetine vakıf 
olmak ise de elbette doğrudan doğruya mesuliyeti de
ruhte eden ve her şeyi yakından gören Hükümet ka
dar malumattar değildir Bütün devletlerde câri ol
duğu üzere hukukan dahi böyledir, ki evvelemirde 
Hükümetin böyle bir teklif karşısında Hariciye, Mü-
dafaai Milliye, Malye, İktisat Vekâletleri düşünür ve 
Meclise arz eder, yani Heyeti Hükümet düşünür. Va
ziyeti umumiyeyi nazarı dikkata alarak bütün bir ko
lun kaybedilmemesi için bir parmağı operasiyonla 
feda etmek doğru olur. Ekseri ahvalde üzerine mesu
liyeti alıp bunu imza eder. Ondan sonra berayı tas
dik Meclisi Afiye gelir. Meclisi Âli reddeder Kabine 
çekilir, tasdik eder yerinde kalır. Bunu yapmaktan, 
bu mesuliyeti üzerine almaktan ihtiraz etmekle bera
ber, Meclisi Âliyi tenvir için şu şu ahvali buna göre 
ölçünüz de bunun iyiliğini ve kötülüğünü takdir 
ediniz demelidir. Yalnız Meclisi Âli tarafından ten
vir edilmesini istiyoruz ki tabiî hiç bir vakit doğru 
değildir. Vakıa biz onu kısmen ve yalnız kâğıt üze
rinde olmak üzere, bir salâhiyeti icraiyemiz olduğu
nu dahi iddia ediyoruz. Hükümeti hazıra dahi başka
sı tarafından tayin edilmiş değil, bizim tarafımızdan 
itimat edilmek üzere teşekkül etmiş bir kabinedir. 
Fakat bendeniz zannediyorum ki iptidaen başkası ta
rafından intihap olmak ile Meclis tarafından intihap 
olunmak iîzere ondaki mesele bir intizam meselesidir 
ki (Gürültüler, hande sesleri) binaenaleyh Hükümeti 
hazıra evvelemirde ne vakit mesuliyeti üzerine aimı-
yarak bunu imza etmiyor, hiç olmazsa Meclisi Âliye 
arz ettiğim veçhile askerî'malî ve saire nikatı nazar
dan tenvir ederek, şu İtilâfnamenin menafii memle
kete muvafık olduğunu söylemelidir. Hükümetten 
bu yoldaki esbabı mucibeyi dinlemeden bu esas hak
kında bir şey söylayemeyiz. Yamız' itilâfnamenin 
ruhiyle münasip görmediğim bir kaç söz söyliyece-
ğim. Arz edeceğim mütalaa şudur: Mektupların bi
rinde «Fransız sermayedarından imtiyaz için vuku 
bulacak tekliflerde Fransız ve Türkiye menafii naza

rı dikkate alınacak» tabiridir, ki Türkiye'nin menafii 
nazarı dikkate alınması lâzım gelir kanaatindeyim. 
Çünkü Fransa'nın menafii âm ve şâmil bir tabir ola
rak doğru değildir. Sonra bir eski şirketin hukuku
nu devrettik. Bizde hakkı devir var mıdır, kimin hak
kını biz devrediyoruz? Biz o hakkı şirkete vermişiz. 
Bir hak kalır, ki bir Fransız grubiyle birleşir, ona in
kılap eder. Bizim burada yalnız bir hakkı tasdiki
miz olabilir. O şirket bugün mevcut oldukça, henüz 
böyle bir şirket infisah etmedikçe hukuku bize inti
kal etmiyorki biz bunları başkasına devredebilelim/ 
Versay muahedesiyle Almanlarla uyuşmuşlarsa bir 
Fransız grubu bunun yerine kaim olacak. Grubun 
hakkı tasdikini Hükümet kabul edebilir. Yoksa hak
kı devir bizde yoktur. Çünkü biz o hakkı Kumpan
yaya vermişiz. Burada demiyor ki eski şirketin metali-
bine karşı... Fransa temin edecektir, 

Şimdi şirket yarın bizden dava -eder, mahkeme
ye gider. Biz ona karşı senin hukukunu ona devret
tik dersek, ondan dava ederse tabiî bunu mahkeme 
dinlemez, evvelâ tazminatı ver ondan sonra da
va et, der. Onun için bu meseleyi dahli hukukî bir 
şekilde ve demin arz ettiğim hakkı tasdikimıizi isti
mal edersek o vakit böyle bir dâva ihdası dahi mev-
zuubahıis olamaz. O vakit Fransa değil bu teminatı 
bize verecek. Ancak grup olduğuna göre bu itilâfna
menin .... bir şirkete, bir sermayedara aiddir. Mesu
liyetlerin kâffesi o şirkete müteveccih olmalıdır. 
Fransa Hükümetine değil. Binaenaleyh bendeniiz hu
kukî gördüğüm ve hukukan gayri 'kabili tatbik gör
düğüm noktalardır. Şimendifer hattının bir tarafı 
Fransızların olduğu hailde bizim zabıtamız bunu na
sıl temin edebilir? Ihtimâiki İngilizlerin teşvikiyle ve
ya herhangi bir şekilde urban bunu bozarsa ne ya
parız? Binaenaleyh hudud zabıtamız haricinde bir 
mahaMin muhafaza,! asayişini nasıl taahhüd edebili
riz? Demekki bir vesilei • niza olacaktır. Hükümetin 
nazarı dikkatini- celbedenim. Hükümetten bir şey rica 
eylerim ki bizi Mardin, Diyarbekir viflâyatımıza gi
debilmek için bir Fransız koridorundan geçirmesin. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Efendiler; bu 
meselenin müzakeresine başlanılacağı dakikada duy
duğum ıztırap ve heyecanı hiç bir zaman duymamış
tım. Mağlûbiyet denilen şeyin acısını ilk defa tadı
yorum. Bunun için bazı menafi dahi nasıl etse, her
kesin tahtı tasdikinde bulunun bir îtilafname akdinin 
tamamiyle aleyhtarıyım. Hepimizin Mdiğimiz bir Mi-
sakı Millî vardır. Ve bu Misakı Milliyi vazı imza 
edercesine kabul ettiğimiz zaman şimdikinden daha 
kuvvetli 'idik. Yalnız Takdir bir milletin itimadına 
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mazharcmdır. ... Bir şey kaybettiğimizi itiraf edecek 
vaziyette olmadığuruz! zannediyorum. Onun içim bel
ki sırf hissiyatı vatanpervarâneye müsteniden söyle
necek bu sözleri şahsa alid kabul edebilir. Fransa, ile 
Londra'da başlamış olan Bekir Samii Bey itilaf name
si şu Mecliste mevzuubahis ediiemiyecek kadar ve 
gayzlile bu Mec'üslmizden atılmış bir itillafname oldu
ğuna nazaran, onunla münakaşa ve mukayeseye hiç 
bir kimse yartaşarruyacaiktır. 

Pek şiddetli deneMeeek kadar taraftarında bile 
bir aksülamel ruhu görmekle müf tehir im. Fakat böy
le olmakla beraber, yeni itilafnamede bu koku zail 
olmamıştır. Bekir Sami Bey itilaf namesiinin eski ba
zı mevaddının aynen yazdmas'iyte bu nazara çarp-
maiktadır. Binaenaleyh hemen Bekir Sami Bey itiîaf-
namesiine benzeyen bu iıtilafname aşağı yukarı insan
da tesir hâsıl etmekten haîi kalmıyor. 

Heyeti umumilye hakkında böyle kısaca bahseıiik-
ten sonra, en mühim aksamını teşkil eden hudud, şi
mendiferler ve ekalliyetler olduğuna nazaran hudud 
meselelerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Heyeti 
CöKıHen'izde hiç bir suretle bir kilometre veyahut on 
kilometre daha aldırmak suretiyle bu işe taraftar 
olacak arkadaşımın okluğuna 'kani değilim. Sulhper
ver bir adam olduğu iddia edilen Briyan (Briand) 
Türklerle meskûn aksaman tamamiyle Türklerde ka
lacağını söylemiş olmasına rağmen, tarafımızdan zıd
dına yapılmış mukavelename hafcikatan pek hoş gö
rülmeyecek gibi bir hata olduğu tezahür etmektedliır. 
Bekir Sami Bey tarafından akdedilmiş olan bu acı 
ıtüafname bu suretle tarafımızdan da idame edilmiş 
gibi görünüyor. Binaenaleyh gerek Misakı Millî iti
bariyle gerek Fransız sahibi salâhiyet rücülütıün be
yanatına nazaran bu kıtai araziyi tamamen terket-
mek Adana'nuı tahliyesiyle elde edilecek menafiyle 
mukayese edilmeye değer zahnındayım. Bu itibarla 
bendemiz azamî olarak mutlaka terkedilmek isteni
len Türkler memleketin katiyen verilmemesinde mu-
suTkn. Artık şimendiferin hattı hudud oîması keyfi-
yetü mevzuubahis olamaz ve olmasına değmez. Hiç 
bir zaman Türkiye Hükümeti bu şekilde Avrupa eliy
le veya hususî Framsa ile suüh ve müsalemet daire-
sırade mümkün değil yaşayamaz ve zannolunduğu gi
bi şu muvakkat itifefnamedir, yarın bunu yırtarız in-
şaflah terdifen söylenecek bir sözdür. Zainnederiim ki 
kofeyhkla yapılacak bir şey değildir. Şu zamanda en 
ıkuvvedi olduğumuza... Yirmi sene sonra bu kadar 
askeri celb ve cemetmiş okluğumuz zamanki vaziye-
ti tekrar ge^bflrnemizin; ne dereceye kadar mümkün 
olduğunu takdir etrniyecek kadar zayıf değiJiz. 

Efendiler kuvvetliyiz, Fransızlar bizim kadar, biz
den fazla demiyelim, elbette Fransızların vaziyetini 
de mütalaa etmek muvafıktıır. Biliyoruz kii Fransız
lar bu itilafname ile bizden pek çok fazSû kazanmak
tadırlar. Tarafeynce aksamından şu kadar arazi, bu 
kadar malî şeyler kazanacak. Yalnız Türklerin, Su
riye ve o havali üzerinde Türklerin nüfuzunu ikesret-
mek, kendi efkârı umumiyesine karşı artık Türklerle 
sulhu yaptım diyebilmek için kazanacağı menfaat 
bizimkimden çok yüksektir. Hiç bir zaman Fransa 
kendisinin ... efkârı umumi yesinde yaptığı tazyik ka
dar bizim tazyik dahilinde olduğumuzu düşünmüyo
ruz. Görüyoruz ki, kendisini ne yapıp yapıp Türk
lerle uğraşmamaya icbar etmiş ve muvakkat bütçe
ler ile tazyiklini temin etmiş iken... Fransızlar ipi ko
paracak hemen tutalım düşüncesiyle mütelaşiyane va
ziyetimizin, her halde, Fransızların daha bârrd gibi, 
daha anud gibi görüşmelerinde müessir olduğu mu
hakkaktır. En muktedir ricaıli askeriyemizden bazı
larımın dahi söyledikleri veçhile artık siyasiyatı aske
riyeyi bırakıp badema siyasiyatı iktisadiyenin bu 
memleketin en hayatî hir meselesi olduğu beyan oflun-
duğuna nazaran şimendiferimizin bu şekilde Fran-
saya terki iktisadî hayatımıza vurufacak darbeyi ken
di elimizle ihzar ettiğimize delili kâfidir. Şimendifer 
hattı hudud olursa bir derece bizim için mail mahi
yette olan bir şimendiferimiiz imıtiyaznamesirtin bazı 
hukukşinas arkadaslanmızın da gösterdiklerini kabul 
edersek biz ne Mersin limanından ve ne de o hava
liden zerrece istifade ekmekliğimizin imkânı yoktur. 
O imtıiyazat mucibince Mardin'e, Sivas'a, şuraya, bu
raya yapılacak bütün şimendifer imtiyazatını muhte
vi olduğundan bilâ rüsum nakledilmesi imtiyazının 
aynı havalide millî bir iktisat takip ve muhafaza 
etmek imkânı yoktur. 

Buna munzam bilâ lüzum Pozantıya kadar uzatıl
mış olan hattın üzerinde neresinden neresine kadar 
asker sevkedifleeeği tasrih edilmemiiş olduğuna naza
ran katmerli bir bela oümuştur. Tabiî buna müteferri 
bulunan hususat vardır - ki tarifei mütefavide husus
ları - bunların bizim lehimizde olduğunu iddia eden
ler var ise de bendeniz o hususları tabiî terkediyo-
rum. Yalnız şimendiferlerin bu şekilde devrolunma-
sınm hsr halde aleyhîndeyim. Hukuk noktai naza
rından tabiî halledeceklerdir. Bağdat hattının sekizin
ci maddesinde Ankara'dan Haydarpaşa'ya ve Bağ
dat - Basra hattının Hükümeti Osmaniyenin rıza ve 
muvafakati olmadan şirketin hiç bir kimseye devre-
diîemiyeceğini müteahhid eline almış olduğuna göre, 
Versay (Versaiües) muahedesi mucibince şimendCferi-
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miz Almanlardan Fransızlara devredilmiş değildir. 
Bu şey münfesih olmuştur. Bu münfesih okluğuna 
nazaran Fransızlar ile yeni 'baştan müzakere açmak 
ve bir Fransız grubuna devretmek belki daha mu
vafık olur. Almanlar Hükümeti Osmaniyenin salâ-
hiydEM almadan hukükan başkasına devretmek salâ
hiyetini haiz değildirler. Binaenaleyh efendiler, ba
husus mukabil teklif meselesinde berayi malumat 
arzolunuyor diye müzakere ve münakaşa kabul edil
memiş ve fakat tevdiinden mütevellid zarar ve hu-
dud meselesinin bîr hafta, on gün evveline gelinceye 
kadar bizim lehimize şimendiferimiz hudud mesele
sinde »bize mütemayil idiler ve bizim ordularımızın... 
taraftan iken... elbette bunda âmil oduğu bizim bun
da onların fikrine daha ziyade yanaşarak itilafperver 
görünmek suretiyle memlekete mazarrat ika etmiş ol
duğumuzu düşünerek artık hiç değiştirilmesi, tebdil 
olunması lâzım değildir.. Binaenaleyh mutlaka bir 
itilaf 'lâzımdır. Avrupalılara bizi sulha isal edecektir 
ve Mersin'i açarak nefes aldıracaktır ki kabili mü
nakaşa olan bazı meselede ve itilaf name üzerinde 
ufak tefek bu tarzda söz söylemek vazifei asliyemiz
le mesuliyetimiz itibariyle kabili tevfik değildir. Ben 
zannediyorum ki, her mebus bizim Fransızlarla iti
laf akdetmek istediğimize muvafakat edemez. Onun 
için alelıtlak bu şekli kabul edemiyoruz. Ahalinin 
ekalliyet hukukuna... ise gülünecek kadardır. Çünkü 
bir buçuk sene evvel Fransızlar bundan daha çok 
fazlasını ona vadetmişlerdi. Biz Türkler Türk olmak 
itibariyle Misakı Millî ile ahdimizden dönen şimdiye 
kadar bize fiilen yardım etmek itibariyle bir iyilik 
yapmak mecburyetinde olduğumuz ve müstakbel si
yasetimizin kesilmemesi için böyle değil valinin tara
fımızdan tayin ve tasdik olunmak ciheti temin etmiş 
olmalıdır. Sarahata bile lüzum yoktur. Ahali bunu 
teklif etmiş ve bahusus Fransa bir buçuk sene evvel 
vadetmiş ve Türkiye Hükümetinden hiç birisi ayırıl-
mıyacağmı söylediler. Binaenaleyh onlara olan alâ
kamızı tasrih etmiş oluyorsak hiç gösterrnesek daha 
iyi olur. Zannederim ki, Hükümet buna taraftar de
ğildir, Bu itibarla ekalliyetlerin hukukuna orayı ter-
keltmek mecburiyetinde kaldığı zaman ancak bir Ce
beli Lübnana vali onlar tarafından inha ve tasdik 
olunur gibi şekli hukukîye istinad ettirerek bir şekli 
mum/taziye vermek daha muvafıktır, Bütün bunlara 
karşı gösterilecek menafi, siz böyle diyorsunuz fakat 
Fransızlarla sulh akdetmek lâzımdır. 

Söyliyeceğîm bir kaç söz daha var. Ondan sonra 
hitam vereceğim. Şüphesiz ki hepimiz itiraf ediyoruz 
ki harbi bMrmek, sulhu getirmek mutlaka Yunanı 

tardetmek demektir. Ne Suriyeyi, ne Elcezireyi hal
letmekle sulh bitmiş değildir ve bu millet bu Devletin 
beka ve hayatını temin edebilecek değildir.... Yunan
lıların cephesidir. Binaenaleyh orası için en çok me
nafi temin etmek hususu, Adanayı almakla hiç kim
se iddia edemez ki, fazla asker elde edeceğiz. Daha 
üç beş gibi buna munzam olabilir. 

Para meselesine gelince; harap olmuş bir memle 
ketten size hiç bir şey gelmez. Gümrüklerden çıka 

, racağımız şeylerden rüsum olamaz ve Devlet kasa
sına para girmez. Ahalinin rençberlik yapacak kadar 
hayvanı olmadığından gider gitmez hayvan ve saire 
istiyeceğinden hiç bir menfaati iktisadiye gozetemi-
yeceğiz. Buna mukabil menafii maddi yesini gösteri
yorum Yapacağımız istifade efendiler bu menafii 
menafii maddiyeyi temin etmezsiniz. Fransız size 
yardım edecektir, denebilir. Bendeniz bunu müsbet 
bir şekilde görmedikten sonra, şimdiye kadar dostça 
geçinen İtalyanlardan şuradan, buradan geldi, gele
cek diye hergün söz işitiyoruz. Müspet olarak hiç bir 
şey yoktur. Yalnız Rusya'dan gelen muavenet ve yar
dımdır. Söze müsttenid vaidlerin müessir olacağına, 
kanaat bahş olacağına ümidvar olmadığından için 
kanaat getiremiyorum.... Onu da mühim bir şey va-
detmiyor. Bu alelade sulhu umumiye yanaşacağımıza 
dair Kilikya itilafı meselesidir. Bizi Sevr ahidname-
sinden kurtaracak hiç bir kaydı muhtevi değildir. 
Şükranla yadetmek istediğimiz nüfuz mıntakaları 
kaldırılmış değildir. Bunu da temin edemez. Sîze İtal
yan nüfuzuna kadar olan şeylere... şimendiferi dahi 
Konya'ya kadar alınız deyince almıyor. Elan düşü
nüyor. Pozantıya kadar al dediğiniz zaman almıyacak-
tır. İtilâfa sadıktır. İngiliz mıntakai nüfuzuna (taalluk 
eden kısmı almıyor efendiler. Aynı zamanda yalnız 
Fransa itilafnamesi değil İngilizlerin de dava vekâ
letini yapmaktadır. Hudut çizgisinde Cezairei İbni 
Omere çıkışında da bu ciheti bariz bir şekilde göster
mektedir. Bununla Fransızlar tngilize, onlarla yap
tık, sizi de davet ediyoruz demiyor. Binaenaleyh ben
deniz buna da taraftan değilim. Bu ve heyeti umu-
miyesi itibariyle her halde yalnız başına hareket et
miyor ve binaenaleyh bendeniz aleyhtarıyım. (Doğ
ru sesleri) 

ŞEYH SERVET EFENDİ (Bursa) — Efendiler 
bizim milletin mukadderatını idare etmek maksadiy-
le buraya toplanmaktaki hikmeti vücudumuz esas iti
bariyle bir şeydir, diğerleri teferruattan ibarettir. O 
da bu kürsüde birer birer ahdü m'isak ettiğimiz istik
lâli tamımızın teminine kadar mücahedede devam et-
mekliğimizdir. Veyahut da bütün bütün yok olmak-
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lığımız - olmayacağız ya - bundan ibarettir. Bunu 
biz hissi millîmizle de, imanı dinimizle de hayatımı
zın fevkinde kabul ettik diye iddia ediyoruz. îmanı 
dinimizin de icabıdır. Katiyen bu mealdedir. Her 
mevcudiyetin muhafaza edilebilmesi o mevcudiyetin 
hasım olanlarına hasım olabilmeleri 'ihtimaline karşı 
duarbilmeleriyle kabildir. Aklen de, tecrübeten de, 
kiintön de böyledür... Muvaffak olaamyan Müslüman
lık ilmaln efaıtişttlrr. Hududlarımızı kapaltaibiecek suret
te tteçhiM duyuş esbabı hususiyle şu asırda ancak es-
ba'bı Jkttlisadiıyeimlizji'n tam islöklâSyle kaibil olalbür. 
Esblalbı îkltlilsad^etaiz de şüphe yoktur kli, muhaseba
tı coğraifiya Mbariyle bazı hududlarla münasöbaitîtar 
vte alâkadar olaıbİJlir. Binaenaleyh şimdiye kadar se-
neterdeöberii, asırlardanıberi gördüğümüz tecrübeler 
'bu istfiklâFi tam lafzınım mlefhuimuına ufacık ter tarz
da kîaiyıd ettirmiş, o kayıd tevessü eiümiiş ve îtflâm düş
manlarını tezyid ettmliş, bizi nülhaıyet îslâm AÜemliaaü 
kenkfiferönm müstemlekesi afaMBecekieri kam'aaltirii 
veıinü#r. Her fırsattan Mfaide ederek bu gaıyelerini 
idîilhsafle çalışmışlardır ve bundan böyle datti şüphe
miz coşacakları bedMdir. Düşman hiç bir vakit dost
luk etmez, daürria düşmanldtr ve dost olmak ihflinıal 
de yokrtiur. Siz onlara taJbi olmadıkça, onların dön ve 
mlidlet mtezhebine girmedikçe Müslüman olmayanlar 
dıast olmaz. Alyertti keriıme de buna şaibiddir. Bimaen-
afleyh önümüze konulan itilafname, dava&ınia çıktığı
mız istiikiâfli taim mefhûmunu az çok klaiydteitırrtekltedir. 
Dernek ki eski davamızdan, ahdü mlilstafk ettiğimiz da
vamızdan biraz fedakârlık ediyoruz dermektir. Hailbu-
Ikft bizim bu ahdimizden bizi nükût ettiren nelerdir? 
Açdc bir surette bunu bilmtödiğitTÜzden dolayı cesa
retsiz, surette söz söyiüyoruz. Sonra bu itiMnameyi 
önümüzle koydular. Büz de icraî rriaıhîiyeltıte offlduğu için 
müşavere edelim, icraî mesuliyete aynı zamanda sizi 
de işfliralk öttürelim dediler. Pek âlâ şlimdiye kadar 
böyle bur vazfiıyöt kaırşısınldaı kalmamıştdk. Bunun me-
smliıyeHli gayet ağmdtr ve binnetioe ya lanetlere, ya 
ratamütilere mazfaar olunacak bir meseJedar. Aynı za-
rriamda teşekkür edebiz kbndik-rtrje ki karanMc üze-
ılinlde... Fakat şunu dÜleriz ki, bir defa kıyamı mev
cudumuz, kıyamı din ve hayatımız isüküâli tam mef -
ihurrfryte atacak dâim olalbileceği muhakkak iken, bizi 
ibu maktakfdan teffcödftemiyecıek, ufacık tadil edıle-
miyeoek ve bur kayıd atoma admamıyacalk... biraz vaz 
geçiren adam akıttı aotamathkflan sonda bunun hak
kında malumat beyan eitrrtefcffiğimizi, ieh veya aJey-
fânklo mütaiaa serd ve beyan etmöküğliiriizt... Eğer 
ıbâriz, zahir bir şey, azim bir iztearı mutlak yoksa 
eski alhdü ntösakımazda durmalklığıimız ve mücafaede-

rriıize, maksadımızı tenün edinceye kadar dtevaim ede-
bilmekliğim'iz muVafMır. Şüphe yok ki bazı nloklsan-
fertmız daha mevcuddur. Sulha bir an evvel avdet 
etsek başka manüler dahilde de tashih edîtebfclmek, 
haricen de muvaffak ola'blmek ve .safir ihtümaîit ah
dü müsaikı miiffilden dönmemeklk esası varsa dönme-
ımefcltk lehündöyÜm. Velev bir... mücerret ise bumu ka
bul etmemek taraftairuyiim. Çünkü küçücük b!ir kayıd 
geniş, gfcrtiş... MaazaMah bizim midvcud&yelii hakffiki-
•rriiz de ileride kurbalnMc vermiş oteuz. Çünkü bu 
ana kadar... «Men cerrebüimücerrep, haffletü bfiıooida-
mie» tecrübeden spnra... yiine eskir... gfcrmemek işiti
yoruz; Eğer mümkün değilse, eğer kabili yok ise, ız-
ıtıraı mutlak varsa Heyetli Vekütemiz bunu bize adam 
akıllı izah ötsünler. Ö vakit bizzarur kabul edeıliız. Ka
bil olduğu takdirde kalbini etmemek taraiftarıyım. 

YUSUF KEMAL BEY (Haricîye Vekii) (Kaıata-
monu) — Anljıyorum ki, arkadaşlar dünkü cefeenliin 
dihayeliînde banla ettükleıti müsaadeyi yavaş yavaş 
gerî alıyorlar. Çünkü biz evveîa MtedBisSn iırşadatanı 
Idinıliyelim, badehu maruzaitnmızı arzedelim demSş idîk. 
Gerdk Mazhar Bey, gertek Efendi hazretiert Höyeti 
Vdkliî'eden izahat iştiyorîar. Ma'demki öylledlir, Heyeti' 
Vekile namına bendenliz hazırım. ŞimÖliye kadar vu
ku bulan sualerİn hepsiine, dli'Him döndüğü kadlar, ce
vap vereyim. (Pek doğru sösleri) 

HASAN BASRÎ BEY (Karesi) — Kemal Mtaıafi 
life, söz sô ffielmfellbri lâzumdır. Haddiye VekSlKnln bu
rada söz söylemesi doğru değÜdk. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Biztaı is-
ranimız da budur. Bask'a bir şey değildir. 

BÎR MEBUS — îsrar etmesi lâzımdır, (öürüıltü-
İer) 

RıBlS — Karar yokâır. Bir arzudan iıbarettiir. Ha-
r!idîye VeMli ceVap venmieyi arzu etti, ben de söz 
verdim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bfeödlim 
•zanınedüıyorutti, mtevzuubahso'lan mesele üç nokttai na
zardan arzediHmek ve tetk'ik ed&Jmek lâzım geliyor. 

Birinci nokta; bu meselenin tarihçesi; ikÜnci nok
ta, bugün yapılan müsveddenin, yani müsvedde diyo
rum, çünkü henüz imza edümemiştir. îmza edilmek 
için hazırlanan ve bazı nıokltalarını belidi tekrar göz
den getirmek kaıbii olıaft bir MDafmame akdîıne bu-
'gürikü vaziyeti siiyasiiyemlizih, vaziyeti maliyemizin, 
vaziyeti daM'%iemliz»n, vaziyeti haridyemüzin bizi böy
le bir itikfname akdine mecbur tutup tutmadığı me-
«deriildir, 

Tarihçe hakkında uzun uzadıya söylemiîyeceğSIm, 
malumunuzdur. Yamız MecÜs'i AÖnfcte her mofeltası 
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maskım ollmlaMJiir. Yalnız MecM Afinize her noktası 
ıriaihim oîan biiMıare hüç ve hiç "kjairainlifc bir noktası 
ööaİmSairriak i^in geçenide bir M şey oldu; arzettfim, 
bugün müfassiaJan arzatirrtdk isitedüm. 

Malumu âKnliz evvelâ Bekir Satmli Dey biır MM-
nıalrrte aöddeStli, sionra buradan mukabil bir tekil ya
pıldı, sonra Fradklen Büyyon buraya geldi, konuşul
du, Sonra Frairikfen Büyyon ğilttıi, Kütüklüye gelidS. 
Sonra kbrtdii Hüfcüıme%le vulkubuton muhaberatı ve 
HüBöümetıirokı adiata son kararı diyerek bize bir proje, 
ıbir rnıüsvbddle fcekM ettS. Bumdan sonra bu yarii ağus 
.floşun 12 veya 15 tenlerine doğru aramızda bir mu
tebere c'eryian öttü. Bü<z!e dödi ki K-iltiülkliüiden; size 
teklif etftfikMimGzli kabul eftiriiz ntf, etmiyor mıusu-
maız? Biz KütÜlklÜ'den vukubulatn teklife zaiöen cevap 
verimtişlilk ve burada da arzetirriifPim. Demüştilm ki bir
takım mdktialÜar muhtacı taivzihiir. Su mesefess çıkiar-
dmjiz, gümrük m'esidbs'i çıkardınız. Bunlar muhtacı 
ıtaVîliMr. Anlkara'ya geîip gefemtiıyeceginliza soruyor-
muşsunuz. Gefaseniiz bu oihetlterti konuşuruz dedik. 
Önkîan sonra tefcrajf bitae tenbuıt'dan bilvasıta, o bi-
zliım ağustos içinde esaslarda mâîtitefsikıiz, teferruıatı 
toonuşfenlalk üzere mösyö Frainkiem Büyyona mezuni
yet veTir, göriderirsenıiız iyi ohır ğM bfir telgraf verir
seniz... Bize ne demek istediklerini pekâlâ anladık, 
zafımızdan istifade etmek istiyorlardı. Biz dedik ki 
esasta müttefikiz, muhtacı tavzih olan n'ikatı görüş
mek üzere Mösyö Franklen'i gönderirseniz... Ve ni
hayette kadar meseleyi tetkik etmek için... Çünkü 
Franklen Buyyon buraya geldiği vakit, canım bize 
esasta miiötefiiık değil miyiz. Esas ne? Sizinle anlaş
mak esasmda müttefikiz, dedik. Çünkü esaslarda müt
tefik değüdük , 'Esaslarda müttefik idük Bu noktayı 
Meclisi Âlimize arz etmek istiyorum. Bilahare bel
ki sui tefsirlere maruz kalır. Franklen Büyyon bura
ya geldiği zaman bu noktadan başlandı. Bir de de

di M, adeta hiç konuşacağımız bir şey yoktur. •Kütük
lüden gönderiilen şeyi kabul ettfik demedik. Esasta 
müttefikiz dedik. Buradan başlattı ve müzakerenin 
tarzı cereyanı, itiraf edey5m, pek hoş olmadı. Tabiî 
o noktadan başladı, biz bu noktaya tamamSyle bir 
öoktaya itiraz edersek... Alımr bir tarzda pek tatlı 
olarak cereyaın eder hür tarzda müzakere icra edeme-
<lik. Onun içiin bugün meydana çrican şekiller epey
ce kavgalar neticesinde meydana çıktı. Çünkü kaJtî 
katî diyor idi. Hep... 

Tabiî arkadaşların maddelere vukubulah itirazatı, 
yaoi bu tasım tarihi bittikten sonra arkadaşların mad
delere vukufoulaın itirazlarını heyeti umumiye hakkın

daki sözlere terdih etmek iktiza eder. Onun için mü
saade buyurursanız o cihetleri arz edeyim ve evvela 
en ağır suallerden müsaade ederseniz başlayayım. 
Zannediyorum ve cümlenizin malumu öldü ve cümle
niz dinledinüz. Sualler halinde en ağır sual Sırrı Bey 
biraderimizin suali, en ağır tenkit hafinde Doktor 
Mazhar Beyin tenkidi oldu. 

Sırrı Beyefendinin suallerine cevap vereceğim ve 
hatta diyebilirim ki bazılarına cevap veremiyeceğüm. 
Onlara fiiliyat hukukan cevap verecektir. 

Birinci sual, Suriye hududunu Fransızlarla yap
mak ve Suriye'yi Fransızlara terketmek veyahut Fran
sızlara ilhak mahiyetinde midir? Değildir diyebilir 
misiniz arkadaşlar?.. Müsaade edimiz, ha... Çünkü 
Sevr Ahitnamesi okunmuş görüümüşitür. Behemehal 
bir kutai arazi bir devletin hakkı hakimiyet ve salta
natından çıkmak için orası mutlaka sarahaten o dev
let tarafından, ben bunun hakkı saltanatrndan vaz
geçtim, demek lâzım. Bu, bizim tarihimizde maatte
essüf, maaiteessür pek çok misalleri var. Cezayir'den 
tutunuz, Mısır'dan tutunuz, Kıbrıs, Bosna - Hersek. 
Biz bunların hiç bir vakitte sahipleri değil idik. Fakat 
hakikatte hakkı hükümrariiyi haiz idik ve bu hakkı 
hükümran'iyi haiz şimdiye kadar devam eden... Sevr 
Ahidnamesini bize teklif edenler onların her biri için 
bize hakkı saltanatımızdan feragat sözünü istiyorlar. 
Binaenaleyh böyle fuzulî bir işe girişmek, hakkı sal
tanattan sarahatan feragati söylemeksizin bu oranın 
hakkı saltanatını tazammun etmez. Hakkı saltanatı 
terk muamelesini tazammun etmedikçe bdr noktai na
zardan evet diye veya hayır diye katî, bugünkü Mec
lisi rnuhteremenizi bundan sonraki emsaüi âtileri te
min edecek. Emsal... Ve tarihli... Ben söyliyemiyece-
ğlim. Bunlara vukuat cevap verecektiir. Biz böyle bir 
fiile girmeye mecburuz. Çünkü Pozantı'ya kadar olan 
yerlerimiz düşman ayağı altındadır. Sebebi de zaru
reti fiiliyedir. Binaenaleyh Suriye'nin hakkı saltana
tımı elbette ve elbette başka umumî bir sumte tekrar 
mevzuubahis olmak üzere biz ondan feragat edecek
sek, orada zikredilen şekilde olacaksa, orada tayin 
etmek lâzımdır. Sonra buyuruyorlar ki Fransızlar 
mütareke şeraiti olan VilSon esaslarına riayet edecek
ler mi, etmeyecekler mi? O sualin cevabını ben kolay 
buldum. Söylseler de, yazsalar da bence büyük bir 
ifade etmiyeceği... Dünyaca büyük bir ifalde etaıiye-
ceğt cümlesi tarafından söylenip inkâr edilmekle sabit 
olur. «Men cerrebülmücerrep ha^tbibinnedaınleş» Dün
yada ne Vüson prensipi, ne hak preos5pi var. Dünya
da ancak kuvvet prensipi vardır. Onun için biz ken
dimizi prensiplerle iğfal etrniryetim. Yalnız şunu bile-
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Km, biz hakperest olalım, hakka doğru gidelim. Yal-
nız bilelim ki, Türkün süngüsü hedefçe her yerdie ile
ride oldukça biz her zaman ileri gideriz. Süngü ile 
kazanılanın şimdiye kadar kaybedildiği vaki ise ve bu 
Hükümete ait ise cümlemiz mesulüz, maziye, tarihe 
alit ise mesul olanlar düşünsünler. Bize milletin ta
mamiyle muvafık ve milletin tamamiyle arzusuna 
muvafık ve emsali atiyeye karşı çocuklarımıza, to
runlarımıza karşı iftihar ile gösterilecek bir vesika ge
tirdik diyemeyiz. Kalbimizden kan akarak, her gün 
bin türlü azap görüyorsanız s'iz de öylesiniz. Fakat 
ben ne duyuyorsam ve ben ne kadar mesul isem siz 
de o kadar mesuîsünüz. Bu şüphesizdir, mesuliyeti 
'beraber "deruhte ediyoruz. Reddedeceksek beraber 
reddedelim, kabul edeceksek beraber kabul edelim. 
Başka türlü değildir. 

Suriye'nin Şimalinde Nilkattan beni Türkmenistan 
naraiyle yadolunan... Ayrı bir Hükümet şekline ifra
ğı düşünülmüş. Bu suale gerek Şeref Beyefendi, ge
rek salâ'hattin Bey ve gerek Mazhar Bey ve diğer 
hatipler zannedersem cümlesi temas ettiler. Yani An
takya ve havalesi veyahut oradaki Türk kıtası mese
lesi. Şimdi mufassalan arz edeceğim. Çünkü burada 
umumî sualler var. Umumî sualleri bitirelim sonra 
geliriz münferit suallere. 

Mukadderatının kendilerine terkedildiğine dair 
bir kayıt olmaması kastî midir, yoksa bir eseri zühul 
müdür? Ne kastidir, ne de eseri zühuldür. Yani müm--
kün olsaydı buraya konulacaktı. Çünkü buraya ko
nulmasında kastı mahsûs vardı, nitekim Antakya ve 
havalisi Türkleri içlin istenildi ve sarahatan gösterildi 
Fakat maatteessüf karşımızdaki bu İsrara karşı; bu 
talebe karşı şiddetle İsrar etti. 

MUSTAFA BEY (Ertuğrul) — Başına... Fransız
larla Misakı Milliden fedakârlık ederek itilâfname ak
di, âtiyen.... 

YUSUF KEMÂL BEY (Devamla) — Şimdi arz 
edeceğlim. Servet Efendii Hazretlerinin izah buyurduk
ları istiklâli tam noktasına, yani gerek müessesat me
selesinde ve gerek ekalliyetler meselesinde Fransa 
murahhası teklif ettiği nikatta, benim zannıma göre, 
yeniden bizim istiklâlimizi takyit edeceği bir şekli is
tiyordu, fakat İsrar olundu. Biz kabul etmedik ve bu
günkü müessesat meseleslinde müessesatın burada be-
kaJsını kabul ediyoruz. Malumu âliriiz dünyada mut
lak ıMÜklâl yoktur. Her devletin istiklâli kendi ken
dine kendi tarafından takyit edilir. Oradaki muahe-
dat, malumu âliniz, tarafeynli yekdiğerine veyahut bir 
çok tarafı yekdiğerine raptffle, vesikalar yahut umde

ler yani yüklenilmiş birtakım şeylerdir. Onlar devlet
lerin istiklâllerini takyit eder vesaiktir. Yalnız farkı 
nedir? Bir nevi kaydı vardır. Onlar oraya İsteyerek 
değil zorla konulmuştur. Binaenaleyh istiklâli mut
lak yoktur. Devletlerin beyninde ahitname akdetme
leri onları birbirine az çok takyit eder. Bizim, mü
essesatın burada kalmasına rızamız, istiklâlimizi bir 
nevi ile takyit etti. Ancak dikkat buyurallursa en 
büyük ananevi müessesatın memleketimizde eski 
usulde kalması, yani Fransa murahhasları bize gayet 
kısa metin teklif ediyorlardt. Bekir Sami Bey ittilaf-
namesinde olan metin gayet kısa; Fransız müessesatı 
hayriye ve sı'hhi yenin ipkası diyor. Fakat biz onu ip
ka diyebiliyor uz. Bilmiyorum bizim lügat kitabımız
da ipka kelimesini layıkı veçhile tetkik edemedfcî. Fa
kat bunun mukabili olan Fransızca (Mimtteniir) keli
mesinin manayı lügavî ve istilabisini tetkik edebildik. 
Onda variyeti sabikasiyle, ahvali sabikasüyle muha
faza manasına. Onun için bu da böyle ise tamamiyle 
tercüme edilmiş demektir. Fakat müessesatın mem
leketimizde mevcudiyeti de iki kat kapitülasyon mah
sulüdür. Yani müessesatın memleketim'izde vaktiyle 
tesisi, daha doğrusu kapitülâsyonlar o zamanlar Dev
letimiz tarafından, Padişahımız tarafından lütfen ve
rilmiş imtiyazlardı ve ihsanlardı. Yalnız vahidüttaraf 
idi. O zaman verilmiş idi. O verilen, bugünkü hu
kuku âdiyeye göre... Bunlar kapitülâsyonlarla müm
taz b'ir halde idi, yani bir devlet dahilinde o devletin 
arzusu olmaksızın diğer devletler tarafından açılmış 
mektepler vardır. Fakat, bizdeki müessesatın mazar
ratı burada değil, bu suretle padişahlarımızın yine kendi
lerine mahsus ihsanlariyle, kendilerine mahsus kanunlar 
ve kavaidiyle idamei mevcudiyet etmeleri, ifayı vazi
fe etmeleridir, muzir olan budur. Yani mektebi Ma
arif Nezaretimiz teftiş edemez, bilmem doktoruna, 
tabibine g'idip bizim Sıhhiye Nezaretimiz sual sora
maz. Çünkü kapitülâsyonlar vardır. Bizi ezen budur, 
bizim hakkı istiklâlimize dokunan budur. Burayı sa
rahaten arz edeyim. Bu hususta aramızda pek çok 
mücadele oldu. Şimdiki arkadaşımızın söylediği sözü 
tekrar ediyorum: Ordumuzun kahramanhğiyle git
miyor dedi. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Kim 
söyledi efendim? 

YUSUF KEMAL BEY (Devaca) — Söyledi. 
Arkadaşlarımızdan bazıları, Ordumuzun kahramanlı-
ğiyle mütenasip gitmiyor dediler de onu söylüyoruz. 
Bu Meclis de o Orduya istina'd ediyor. Ordu da Mec
lisin bu dediğini yerirte getirmek için harbeddyor, 
kahramanlık yapıyor. Bu müessesat meselesinde, 
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çünkü müessesat meselesine taallûk ederdi ve heyeti 
murahhasa için ve bizim için bir muvaffakiyet ol
mak üzere arz etoryorum. Çünkü o muvaffakiyet bü
tün itilâfnameyi milletin menafiine azamî surette mu
vafık bir hale getirmek üzeredir. Fakat bu mesele
ler, bu kadar konuşulduktan ve « amiyane olursa da -
iki taraf baklayı tamamiyle çıkardıktan sonra... Kabul 
ettikleri ve bize bir mektupla bildirecekleri zaman 
ihiz diyoruz ki, ne müessesat idame ettireceğiz, ne 
ıdamei mevcudiiyetlerine müsaade edeceğiz. Şu şart
la ki, o müessesat bizim Devletimizin menfaatine mu-
haSiif propaganda yapmıyacak, bulunamıyacak diyo-
rtız. Binaenaleyh öyle zannediyorum ki, ilk defa ol
mak üzere kapitülâsyonların ilk temel taşını parçalı
yoruz. Fransızlarla müessesat meselesinde... Bundan 
sonra o da bu mektupta ona sarahaten cevap vermek 
mecburiyetindedir. Türk kanunlarına muhalif olursa, 
biz diyeceğiz kanunlarımıza muhaliftir, kapatırız. 
Çünkü taahhüdünü ifa edememiştir. Şimdi suale av
det ediyorum. 

İki mesele vardı. Bizim istiklâlimizi takyit edecek 
afaziye müteallik... Menafii ikltfeadiyeye müteallik, bil
miyorum, araziye müteallik hudut meselesidir. Bu
nunla zannederim ki, hiç bir kimse kalkıp müdafaa 
edemeyecektir. Hudut meselesinde ısrar, Meclisi Âli
nize söyliiyeceğim budur. Her şey yapılmıştır efen-
dîîer. Geçenki mükâtemede ne kadar kavgalar öldü. 
Bu defa gelince hudut, hudut. Fakat rica ederim, hu
dudun şimendifer olması istiklâlimizi takyit etmez. 
Vaziyetimiz her noktadan takyit ediyor. Yalnız eğer 
istiklâlimizi muhafaza ediyorsa. İstiklâle dokundur
madan ise menfaat menafii maddîyei arziyeye kalır
sa o bir taraftan kazanmaklığımız muhtemel olan 
menafii düşünerek mukayese yapalım. Menafi arzi-
ye ve maddüyeyi nazarı itibara alalım. Hangisi kartı 
ise ona gidelim. Efendim kelimelere daima dikkat edi
niz rica ederim. İstiklâl noktasında öyîe zannediyo
rum ki, bu itilâf namede bîr şey yoktur. Fakat Misa
kı Millimizin sarahati veçhile bulunsun, Türkiye'de 
bütün Tüfk yerleri bizde olmalı idi. M yüz elli bin 
Türk dedikleri gibi belki Anadolu'da teşekkül eden 
devletler gibi bizim dairemize girmiyor. Binaenaleyh 
M&akı MHünia esasları. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Bir sual so
racağım. (Sual sormıyalfm, devam sesleri.) 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
Misakı Milinin esasları noktai nazarından, yani hu
dudu millimiz dahdihüde istiklâl ve hürriyeti tamımız 
nokjtai nazanndan mesele tetkik edihrse Misakı Mil-

limıze muhalif hareket etmiyoruz. Fakat arazi noktai 
nazarından tamamiyle emelimizi istihsal edemiyoruz. 
Niçin veriyoruz? Eğer mukavele akdetmek, imza et
mek lâzım ise, bu zarurete binaen veriyoruz. Yoksa 
Fransızların hatırı için, şu veya bu ihtiyaca binaen 
vermiyoruz. Hiç bir valait de Büyük Millet Meclisi 
ve onun Hükümeti kolunu kesip de acıyarak kangren 
olmaması... Antakya Türfctür ve daima Türk kalacak
tır ve benim kalbim daima onunla beraber kalacak
tır. Bütün Türklüğün menfaati namına buna katlan
mak (ıztırarmdayız. (Yalnız Türk değil sadaSı.) (1) 
Hayır Tüfk dediğim galat değildir. Eğer Meclisi Â'li 
kabul ederse Osmanlı kelimesini kullanalım. 

Sonra efendiler; altına sual: Üsera içinde gitmek 
istem iyenler varsa onlar da rızaları hilâfına iadcolu-
nacaklar mıdır? Bunlardan zannedersem mültecileri 
biz vermeyiz. Devletimizin, milletimizin şiarına mu
haliftir, mülteciler verilmez. Üseranın içerisinde git-
mîyeceğim, ben burada kalacağım diyenler verilmez, 
üsera iadesi demek cebren buradan üsera çıkarmak 
demek değildir. Onun için temin edebilirim. 

Yedinci sual olarak : Harbi Umuminin ve eîyevm 
asker ve mülkî idaremiz altında bulunan yerlerin 
tahliyesine ne gibi esbabı mucibe ile muvafakat edil
miştir, ne için hudut kabul olunmuştur, sualine rücu 
edelim... Teminata raci Fransızlardan ne nispette pa
ra alınacaktır? Fransız askerimin naklinden para alı
nıp alınmayacağı. Çünkü burada mevzuubahis olan, 
hukuku âmmeye talîuk eden şey, Şimendifer Şirke^ 
tinin hukukuna tecavüz edilmesi değildir. Biz asker 
geçer mi, geçmez mi meSefesi, yani biz kendi kütaıi 
arazimiz üzeriride ecnebi askerinin geçip geçmemesi
ne müsaade eder miyiz, etmez miyiz? Mesetenıin esa
sı budur. Yoksa kaidei umumiyeye göns Fransız as
kerleri de dahil değil, kim geçerse onlar dia para ver
mesi lâzım gelir. Yalnız olsa olsa bizim askerleri
miz geçtiği zaman kumpanyaca müsaade yapılmıyor 
mu? (fctöiklâl sesleri) Müsaade buyurun arz edeyim. 
Her devlet düğer bir millete kendi mülkünden asker 
imrar etmek hakkını verebilir. Bir menfaate mebni ise 
bizden hariç kalacak olan kıtai araziye karşı asker 
geçirebirmesk şatUüyte... 

Şimdi efendim zannediyorum, meselenin esasına 
geleceğim. Onlara siz kendi dairenizin dahilinde Ce
nupta kalan noktada mutasarrıfsınız, orada tasarruf 
edeceksiniz. Bir devîet keyfemayeşa hareket edebfil-
mek için oraya bir kuvvet göndermektedir. Bmaena-

(7) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek
lendi. M. Ünver 
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leyh meseleyi 'ben bu noktadan tetkik etmiyorum. 
Bizim Müslümanlara karşı gönderilecek, hemdiinleri-
mize karşı gönderilecek, dünkü kardeşlerimize karşı 
gönderilecek, o rioktaü nazardan tetkik edelim. Çün
kü yalnız o değil, terlettiğimiz arazide kalanlar da 
dünkü kardeşleriırfizdıir. Onun için bunu umumiyet 
içlinde düşünelim. Yalnız denilebilir ki kendilerine 
başka bir hait yapın da gönderin. Bu da denebilir. 
Sonra... Havzai maJderüiyesi kaç kilometre, mesahai 
satbryesinde de mekşuf maden olduğuna dair İktisat 
Vekili Bey arkadaşımızı cevap... Müsaade ederseniz 
ben vereyim. Fransız müessesatı sıhhiyesinin mahalli 
hükümetlerince teftiş/ine müsaade edilecek midir? 
Bütün davamız, bütün 'iddiamız bu idi. Edilecektir. 
Arz ettiğim gibi onlar bizim kanunlarımıza muhalif 
bir harekette bulunmıyacaktır. Bulunduğu vakit iş
te bizim de bir hakkımız olur sormaya, teftiş etmeye 
ve saire yapmaya.. Oezirei İbni Ömer'e kadar Fransız
ların sokulmasına müsaade edildiği takdirde. Fakat 
kaıhul, ademi kabul, yani Musul üzerimdeki haleinıiye-
timizln müessir olacağı gerek siyasî, gerek askerî 
noktai nazardan yine meselenin umumiyetine, yani 
'hududu kabul etmeye aittir. Ayrı sual değil, yine ay
nı sual: Çünkü Cezire'ye kadar sokulmayıp da Mu
sul'u bize temin edecek bura değil... Daha aşağıda. 
Biz bu yolda bırakacak olursak Musul'u bize temin 
edecek şey başkadır. Rica ederim, Musul'a her va
kit biz hakimiyet edeceğiz. Askerî ciheti ben bilmem, 
aklım ermez. Siyasî cihetini düşünüyorum. Cezirei 
tbrai Ömer'e kadar hududu kabul ettik diyerek hiç bir 
vakit bir Musul'da.... 

Sonra on ikinci sual : Birinci mektubun birinci 
fıkrası bizim tarafımızdan yazılması lâzım gelirken 
Fransız murahhasları tarafından yazılmış; aksi olmuş
tur. Sırrı Bey biraderimiz bitiyorlar ki, biz bu mek
tubu verdiğimize o da aldığına dair bize mektup ya
zacaktır. Diplomasi usul budur. Binaenaleyh o bize 
verdiği mektupta bunu tamamiyle kabul ettiğini... Asıl 
mektubun ruhu, esası bizim tarafımızdan söylenmesi 
lâzım geldliği için tarafımızdan böyle yazılmıştır. Türk 
kanunlarına tevfikan., edecek. Fransız Hükümetince 
fıkrasına lüzum yok. Bence bu fıkrayı koymaktan, 
koymamak daha evlâdır. Çünkü Türk şirketleri ola
caktır. Onun sermayesi ne olursa olsun şahsı manevi
s i mademki bizim tabümizdir, bizim,1 kanunlarımıza 
tabidir. Adlî, malî kapitülasyonların bulunması lehi
mize mi, aleyhimıizte mi? Osmanlı bankaları eski ka
nunlara tevfikan kurulmuştur. Yoksa şimdiki şirket
ler Kanomu neşredildikten sonra teşekkül etmiş değil-
dfir. Hepsinin kuruluş tarih ve sureti teessüslerini şe

killerini nazarı itibara alalım. Adlî ve malî kapitülas
yonların meskût bırakılmaları lehimizdedir, aleyhimi
ze değildir. Eğer hududu kabul ettikse, kemali ce
saret ve şecaatle arkadaşlar kapitülasyonların lağvını 
kabul ettirdik der, idim. Böyle bir gaye değil belki 
iltifata mazhar kılan diğer... Yalnız karsmızdakS mu
rahhas şahsen kapitülasyonların ilgası zamanı gelmiş
tir, mutlaka kapitülasyonlar bir cümlede ortadan kal
dırılacak şey değildir. Biz ona diyoruz, bu memleket 
kapitülasyonları ilgaya karar verrntiştir. 

BİR MEBUS — Bir sual müsaade buyurun. 
REİS — Sorulan suallerin cevabı bitsin, ondan 

sonra söyleyiniz. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Kapkülas-

yon'ların ilgasından sarahaten bahsetmek mümkün de
ğildir ve zaten yeri de değildir. Bu zaten diğer dev
letlerle görüşüldükten sonra hasıl olacaktır. Yalnız 
müsaade buyurunuz, gümrükler meseîesdnde kentinle-
iti evvelce bu Suriye Türkiye menafii arasında ora
lara mahsus bir gümrük vazum ve bu usul teessüs 
edinceye kadar iki tarafın hiç bir tarife ihdas etme
mesini teklif ettikleri halde biz o teklifleri reddet-' 
€k ve aksini kabul, ettik. Yani şu sancaktar arasın; 
da bir usulü mahsusa! rüsumiye tesis olunacaktır diye 
bıraktık. Bunun temini zamanına kadar ikıi tarafın 
da serbestiyeti teemmün etmekle, yani bizim gümrük 
almakta serbesti yetimizi zımnen kabul ettirmekle yi
ne kapitülasyonlardan dolambaçlı bir surette istifade 
ediyoruz. Onun için kapitülasyonlar meselesinde bin 
bu var, bir de demin arz ettiğim gibi. Bunların ikfei 
de lehimizedir, aleyhimize değildir ve başka türfü 
mevzuubahis olunmamıştır. Asıl kapitülasyonların fl-
g>ası bahsi sulhu umumiye bırakılmıştır. Yunanulann 
İzmir'e çıkmaları ve onları Anadolu'ya sevkeden mil
letler meyanında Fransa da bulunduğuna nazaran 
Fransa'nın Yunan Hükümetliyle arasında münaiseba-
tın ne şekil alacağını tabiî biz sormayız. 

HASAN HAYRI BEY (Dersim) — Sevr Muaee-
denamesini imzalamış... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Suali âtimi
zi anlıyamadım. Yunanlılarla Fransa husumete gele
cek, ona ilânı harp edecek... Tabiî böyle bir şey iste
yemeyiz. Yalnız şimdiye kadar görülen asarına naza
ran Fransa Yunanlılara karşı, bilhassa Konstantin 
geddikten sonra daima onlara hasım ve bizim lebimize 
hareket ettir Doğru, yalan bize mahsus olmak üzere, 
bumda bunu mahrem olmak üzere Meclise arz ede
yim. Bu son konferans esnasında, Parislte inikat eden 
konferansta malumu âlimiz İngilizler Boğazların mu
hafazasını Yunanlılara terketmek istiyorlardı. Bun-
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dan maksatları, yani il'k teklifi ederken Boğazların 
muhafazası külliyetH askerle olur, biz dte orada çok 
asker besliyemiyoruz, menfaatimize muhalif oluyor, 
biz bu külfetten kurtulalım, biz-bunları Yunanlılara 
bırakalım diyerek bir teklif etmişler: İMya, Fransa 
reddetmişler, mâhirâne bir surette redldötmişler. De
mişler bu meseleyi ehli hibreye havale edelim. Bu 
meseleyi askerlere havale etmişler. Askerler Boğazla
rın muhafazası külliyetli askere lüzum olmadığını, az 
asikerle bu işin mümkün olacağını söylemişler. O sı-* 
rad»a işittiğimize göre Mösyö Briyan; eğer Yunanlılar 
İstanbul'a ve Boğazlara girecek olursa Suriye'de bu
lunan askerler dahi Türkiye ordusuna iltihak edip 
onlarla beraber Yunanlılara karşı müdafaa edecekler
dir. Bu sözler müzakere icra etmekte olduğumuz bir 
zatın bize söylemiş olduğu sözleridir. Yalnız bu suale 
cevap, vermök için Yunanlılara ilânı harp edin, Yu
nanlılara ilânı husumet edimiz gibi bir şey Fransa'dan 
istenemezdi. Yalnız Fransızların şimdiye kadar Yu
nanlılara karşı ittihaz ettiği hattı hareket bu gibi şey
lere münhasırdır. Onlara da söyliyerek Meclise arz 
ediyoruz ki, aksi takdirde hilafı sabit olursa büyük 
bir mesuliyet terettüp etmez. 

Şimdi efendim dünkü ve bu günkü hatip arka
daşlarımın söyledikleri sözler, izhar ettikleri temen-
niyat içerisinde bu itilafname metnine dair arkadaş
larımızdan biri affı umumi sözünün mutlak olması
na nazaran hukuku şahsiyede, hukuku husussiyede 
nasıl olacağını, binaenaleyh hukuku şahsiyenin bun
dan istisna edilmesini teklif ettiler. Ondan garaz umu
ma şamil olmak üzeredir. Yoksa bizde olduğu gibi 
onların hukukunda da Devletin, hukuku şahsiyeyi af
fetmek salâhiyeti yoktur. Var mıdır? Kanunu esasi
mizde, kanunu medenimizde, ahkâmı umumiyemizde, 
Devletin hukuku şahsiyeyi affa salâhiyeti var mı? Mu
ahedeye girmesinde de bu salahiyet ihdas edilmiş ol
maz. Çünkü itilafname Kanunu Esasiye muvafık ola
rak akdedilmelidir. Kanunu esasiye muhalif olan iti
lafname . muteber değildir. Onun için tam kelimesi 
umum mesaile şamil olacak veçhile değil... Mamafi 
Meclise. Çünkü çok ehemmiyetli bir mesele değildir. 

Ekalliyetler hukukuna dair maddeye diğer mem
leketlerdeki islamların hukukunu, meselâ Garbî Trak
ya'da bulunan milyonlarca Türkün hukukunun mu
hafazası hususlarının ithali mevzubahis oldu. Bu ekal
liyetler meselesi aramızda pek büyük ihtilaf oldu. Pek 
büyük meseleler ve kendisine verdiğimiz şekillerin bi
rinde bu, sarahaten zikredilmiştir. Balkan devletle
rindeki müslümanların hukuku rhütekabilen temin edil
mek şartiyle diye konulmuştur. Murahhas kendisinin 

Balkanlar ile arası olmadığı ve kendisi üzerine düşen 
bir vazife olmadığı ve herbiriyle akdolunacak mua-
hedata konulması lâzım geldiğini, kendisi buna mu
kabil olmak üzere Antalya ve havalisinin umumunu 
zikretti. Biz de düşünecek olursak hakikaten bu böy
ledir. Onun içindir ki Fransa bunu teyid eder sözünü 
reddettik. Yani biz dedik ki, bu ekalliyetler meselesi 
bizim misakı millimizde dediğimiz. 

Sonra arkadaşlarımızdan bazıları bu ekalliyetler 
fıkrasının umumi olduğunu, bu tahsis edilse daha iyi 
olacağını söylediler. Bu sabah bendeniz dairemin 
hukuk müşaviriyle beraber görüştüm. Bu sırada ya
pılan, yani en hakiki olan Avusturyalılara kabul edi
len «Sen Jermen» muahede. Sırasında yapılan ekalli
yetler hukukuna dair olan şeylerin heman cümlesi
nin bir mealde olduğunu söyledi. 

Hatip arkadaşlarımızdan birisi Sevr muahedesin-
deki madde ve biz bu hükümleri reddetmek için 
kavga ediyoruz. Tabii kabul etmiş değiliz. Aşağılı, 
yukarılı Sen Jermen muahedesi şudur. 

(Saint Germain muahedenamesi okundu.) 
Yani Sen Jerman muahedesinde ekalliyetlere te

min olunan hukuk budur. 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — Mukavele ta
biri var. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Onu tah
sis buyurdunuz, arz ediyorum. Yani Sen Jerman mua
hedesiyle Polonyalılar arasındaki mukavele aşağılı yu
karılı hepsi budur. 

Arkadaşlardan birisi bizde ekalliyetler yok dedi. 
Halbuki bizde ve dünyada ekalliyetlere... Yani evvelâ 
düveli ecnebiye bizim memlekette ekalliyeter ihdas 
ettiler. Biz en kuvvetli zamanımızda Patrike imtiyaz 
verdik, ekalliyet ihdas ettik. Şimdi malumu âliniz ce
maatın haiz olduğu hukuk ile kendilerine mahsus 
muhtelit meclisleri, gayri muhtelit meclisleri ve mah
kemeleriyle Sen Jermen muahedesinin şu hükmü mu
kayese olunursa hangisi ağırdır, hangisi hafiftir? Bu
rada bahsolunan mesele budur. Sonra bir diğer mese
le var. Malumu âliniz bir cüzün bize bipküllün kabul 
etmesi. Ötekini kabul etmeyeceksiniz diyemezler. Biz
ce bunun kuvvei teyidiyesi Cemiyeti Akvamdır. Ce
miyeti Akvam baki kalacak ise elbette ve elbette. Ya
ni ekalliyetlerin hukuku budur ve bunun tasrihi cihe
tini de bir defa. kendisine söylerim. Fakat bu mad
deler bitmiştir. Kendisiyle çok kavga edildikten son
ra kabul edildi ve bu şekli aldı. iphamdan başka bir 
mahzuru olmayan bir şeyi tekrar etmekten zanneder 
isem... 

• 
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SÜLEYMAN SIRRI (Yozgat) — Bu itilafnamenin 
akdinden sonra Fransa Hükümeti Sevr muahedesini 
yok farzedecekse hiç bir akıl ve mantık yoktur. Hem 
Sevr muahedesini bize imza ettirsin. Bu Se\r mua
hedesinin makamına kaimdir. Mösyö Briyan Sevr 
muahedesinin sükutiyle müftehirdir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Benim ar
zumun hilafında pek ziyade müdafaa ettirmeyin. Ya
ni bir taraftan bu olacak, bir taraftan bize Sevr mua
hedesi... Olmaz tabii.; 

Sekizinci maddedeki sekenesinin muhtelif bulun
duğu yerler diyorlar. Mademki Meclisi Âliniz tekrar 
İsrar ediyor. Lisanı münasiple sureti münasebede anla
tırız. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Burada gayet mühim bir 
nokta vardır. Fransa Hükümeti bir idarei mahsusa 
teşkil edecek deniliyor. -Diğer yerlerde hududun öbür 
tarafında kalan kısım mühim olarak zikrediliyor. Fa
kat Antakyalılara, ekseriyeti harp olan kısımda arap-
ların alacağı vaziyete tabi. Maddenin alt kısmı bunu 
teyit ediyor. Yani Fransa Hükümetine doğrudan doğ
ruya terkediyoruz. Onun tesis edeceği idare memle

ketin taksiminde vesairede inkişaf hakkı verecek, bu 
gayet muzirdir. 

YUSUF KEMAY BEY (Devamla) — Arkadaşlar, 
ekseriyetin bu fikirde olduğunu hepimiz bildiğimiz 
için bunu söyleyeceğim. Böyle malum bir halden meç
hul bir hale koymak istiyorlar. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Tesis olunacak demeli. 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Evet, evet. 

Şimdi efendim uzun uzadıya başınızı ağrıtmak iste
miyorum. Burada diyorlar ki yalnız Türk memurları 
idaresine verilecektir. Veya tasrih edilsin. İsterseniz 
uzun uzadıya arz edeyim. Kendisine gösterdik. Ora
da her şey var idi. İşte arkadaşlar bizim teklif ettiği
miz aşağı yukarı bunlardır. Tensip buyurulursa ta
mamını bir defa daha okuyayım. 

(Muahedename teklifi okundu.) 
Bunları aşağı yukarı teklif ettik, çok İsrar ettik. 

Kabul edileceğini zannediyorum. Diğer arkadaşların 
tavsiyesi de bu idi. 

REİS — Okunan teklifi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edildi. 

Beş dakika teneffüs- etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

>>r/<i 
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