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DOKSAN BİRİNCİ İNİKAT 

12 Teşrinievvel 1337 Çarşamba 

İkinci Celse 

REİS : Birinci Redsvekili Hasan Fehmi Beyefendi. 

KÂTİP 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

SEKSENYEDİNCİ İNİKAT 

5 Teşrinievvel 1337 Çarşamba 

BİRİNCİ CELSE 
Koçgiri ve Ümraniye hadiseleri üzerinde müza

kerelere devam olunarak görüşmelerin kifayeti kabul 
olundu ve celseye ara verildi. 

Reis Kâtip 

İKİNCİ CELSE 
Rumların Samsun mıntıkasında icra ettikleri şe

kavet mevzunda Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit ve 
Osman Beylerin Dahiliye Vekilinden istizah takriri 
okundu ve takrir sahiplerinin izahatı.ile mesele üze
rindeki müzakeratı müteakip görüşmelerin kifayeti 
kabul ve celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1 .— Fransızlarla yapılacak itilâf name 
REİS — Buyurun, Yusuf Kemal Beyefendi. 
YUSUF KEMAL BEY HARİCİYE VEKİLİ 

(Kastamonu) — Arkadaşlarımın itiraz ettiği hudut 
meselesi : Hudut maddesinin Payas'ın hemen cenu
bunda bitmek suretiyle müphem bırakılması caiz de
ğildir, deniliyor. Sonra türlü, türlü mahzurlara mey
dan verilmiş olur. Onun için bu nokta talik olunma
lıdır diyorlar. Diğer bir arkadaşımızda yine bu nok
tanın Payas'ın hemen cenubi noktasında bulunmasında 
mahzur vardır ve orada demir madeni ve saire vardır 
diyerek Değirmen Deresinden geçmesini muvafık gö
rüyor. Arkadaşlarımızdan Salahaddin Beyle iki arka
daşımız Meydanı Ekbaz ve Çobanbey mevkii gibi 
bunların da müphem bırakıldığını söylüyorlar, Ve 
bunlar tasrih edilse daha iyi olur diyorlar. Bilhassa 
Salahaddin Beyefendi Meydanı Ekbez'le Çobanbey ara
sında bir istasyon yapılamayacağını, hududun hiç ol
mazsa Payas'tan itibaren Fatıma'ya kadar ancak Ço
banbey arasında bir hat yapılabileceğini beyan ediyor. 

Hatırı âlinizde olsa gerektir, mukabil teklifteki 
hudi't bu nokta içindedir ve Çobanbey ile Fatıma 

Not : Reis ve kâtiplerin adları zabıtlarda 
edilememiştir, 

tespit 

arasında bir şimendifer hattı yapılmasını ve kumpan
ya taahhüt ediyor. 

Tekraren arz ettim ki,-bunlar defaatla mevzuba
his edilmiştir, Onların en ziyade, en şiddetle İsrar 
ettiği madde budur. Mamafih kendisine bu arzular 
bir defa daha söylenir. Fakat tekrar, tekrar arz ediyo
rum; Şeref Bey arkadaşımın en ziya tekrar tekrar bah
settiği huduttan bir nokta feda edemezler. Çünkü bu
raya geldiklerinden bilhassa, Reis Paşa Hazretleriyle 
hususi surette görüştüklerinde kendilerine Bekir Sa
mi Bey hududunun Meclise teklif edilemeyeceğini su
reti katiyede söylediklerinde o zaman müzakeratımız 
adeta tatile uğradı. Bu adam sordu. Aldığı cevapta 
diyor, ki hudutta katiyen tebeddülat olamaz. Bura
dan giderken şurasını da söylemiş idi ki ve bu hu
susta aramızda bir itilaf dahi olmuştu. Arada da arz-
ettik, yani Bekir Sami Bey hududunda biz muvafa
kat etmedik. Sonra Çobanbey'den öte tarafa ve Nu-
seybin'den cenuba doğru giden mıntıkayı kabul eder 
gibi görünmüştü. Şimdi ise bu defa geldiğinde eski 
Bekir Sami itilafnamesinde olan hududu istedi. 
ve onda İsrar etti. Arkadaşlarımdan birinin, zanne
derim Şeref Beyin, Câber kalesine bayrak keşide 
«edilebilir» yerine «eder» konmasını söylemişlerdi. 
Vakıa bu ehemmiyetli bir noktadır. Fakat hattın 
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kendilerine verilmesi dolayısiyle fili iktidarı ile zik
redilmesi- daha nazikânedir ve âdettir ve ötedenberi 
böyle olagelmiştir. Adet hükmündedir. Şimendifer 
maddesinde, zabıtanın şiketle bilitilaf temini ileride 
mazarrat gösterebilir. Binaenaleyh bu bilitilaf hazfe-
dilmelidir, deniyor. Diğer bir arkadaşımız bu «bili
tilaf»' sözü yerine, aynı zamanda cenuptan vukubula-
cak tecavuzata karşı hattın emniyetinin Fransa tara
fından temin edilmesi taahhüt edilmelidir, deniyor. Bu 
cihetler ile bu şimendifer maddesinde, yani zabıtanın 
müstakillen bizim taraftan temini meselesini kendi
sine söyledim ve tekrar söylerim. 

İkinci cihet bir az güçtür, zannediyorum. Zira 
hattın muhafazası ya bizim tarafımızdan olur veya
hut onlar tarafından olur. Vaktiyle Moskova muahe
desini müzakere ederken bir madde teklif edilmişti. 
Mesele istikbalde şudur : Yani o zaman bize denil
di ki Kürt çetelerinin ika edecekleri mazarratların Tür
kiye Hükümetince kabulü... Biz bunu katiyen rettek. 
Bir kere Kürt çetesi meselesine itiraz ettik ve Ana
dolu'da müstakil bir Hükümetin mevcut olduğunu 
söylemekle tamamiyle retteddik. Eğer biz şimdi hatta 
vaki olan taarruzları Fransa Hükümeti kabul etsin 
diye bir madde teklif edersek, -ki netice oraya çıkı
yor- o zaman demek icabeder ki; hattı bizim jan
darma muhafaza edemiyor, siz muhafaza ediniz. Zan
nederim bu, doğru olamaz. Sonra hattı biz, kirrtsenin 
müdahalesi olmaksızın müdafaa ederiz. Öteki taraf
tan vukubulacak tecavuzata karşı ise medeni millet
ler arasında bu gibi hususatta mes'uliyeti maneviye var
dır ve bazı zamanda mesu'uliyeti maddiye ile de 
mes'ul edilirler. Onun için zannediyorum ki bu itira
za hedef olacak, biz, nasıl vaktiyle söyledik ise, o 
da bize, muktedir olsun olmasın, filiyatı bulunsun bu
lunmasın, emniyeti tesise muktediriz. Bunu başka bir 
Devlete bahşedemeyiz, der. 

ŞEREF BEY (Edirne) — Elbette bu, onun için 
teklif olunmuştu. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Müsaade bu
yurursanız cevap vermek isterim. 

HULUSİ BEY (Afyonkarahisar) — Hattın ce
nubu Fransızlara ait olmakla o zaman oralara yakın 
oturan aşair hattı tahrip ederse kaçarsa ne yapacağız? 
Bunlar Fransız toprağındadır diye muharebe ile mi 
vakit geçireceğiz? Bunu Fransızlar da itiraf ediyor, biz 
de "itiraf ediyoruz. Bu hudut, hudut değildir. Onlar 
da bunu itiraf ediyor. Bize diyorlar ki mademki ora
nın sükkânı bize ait topraklardadır. Mesuliyeti de 
bize aittir, Oralarda biz Avrupa usulünde mesuliyet 

I deruhte ettik diyorlar ve bizim elimizde şimendifer 
temamen olmadıkça ve müşareketen bulundukça, biz 
bunların emniyetini temin edemeyiz diyorlar. Açık gö
rüşüyoruz. Şimendiferlerini siyasetlerine âlet etmek, 
bizi demir kale içine sokmaktır. Bendeniz diyorum 
ki, bunun ortadan kaldırılmak imkânı yoksa ve bu 
adamlar mutlaka blakformun kenarına yapışacaksa, 
buradaki kasabaların kâffesi üzerinde Hükümetin hâ
kimiyeti baki kalsın ve bunda katiyen ısrar etmeli
dir. Binaenaleyh çölde başımıza belâ getirecek bir 
hükümet teşkil ettiremeyiz. Onun için biz mevcut şi
mendifer hattının öte tarafını esas itibariyle hudut 
olarak kabul ederiz ve bu gayet basittir, çünkü her 

.şey ortadan kaçacaktır. 
Yusuf Kemal Beyefendiye sorarım nakliyatı aske

riye nereden başlayacak? Bizim de nakliyat hakkı
mız olmayacak mı? Sonra sıhhiye ve muayene, kontrol 
gibi idari, mali sebeplerle nakliyatı askeriye tehir edil
memelidir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bunları da 
görüşürüz ve zannederim kendisiyle aramızda itilaf 
hâsıl olur ve kendilerinin Çobanbeye kadar nakliyat 
yapmalarını Fethi Beye söylemiş.. Onun için bu ci
hetlerin temin olunacağı mümkündür. 

HULUSİ BEY (Afyonkarahisar) — Çobanbey'den 
itibaren olan şimendiferler diye tasrih edilmelidir. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Arz ettim 
efendim. Fethi Beye söylenmiş. 

FETHİ BEY (İstanbul) — Yunanlıların kaydı var
dır efendim, Bu kısım ancak Çobanbeyi ile Nuseybin 
arasındaki kısımdır ve mevzubahis olan mesele de bu
dur. Onu temin edecek şekil kararlaştırılır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Mer'a me
selesi daha ziyade tasrih edilse, yani hattın etrafında
ki emlâk ve araziden istifadelerinin kemakân deva
mı şeklinde madde tasrih edilse diyorlar. Zannede
rim ki madde lâzım gelen sarahatr havidir. Daha ne 
gibi noktaların daha ziyade tavzihi isteniliyor bilemi
yorum. 

BASRİ BEY (Karesi) — Bilâ kaydü şart... 
YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Zaten bilâ 

kaydü şart geçecektir. Bu hayvanat kapudan geçmi
yor, her taraftan geçiyor. Bunların gerek zahairinden, 

L gerek mahsulatından ve gerekse tohumlarından hiç 
bir resim alınmayacaktır. Maksadımız zannederim bu
dur. Doğrudan doğruya arazisinden, emlakinden Hü
kümet istifade edemez. Bunun Fransızcada manası 
«ikametgâhının bulunduğu memlekettir.» Rica ede
rim tercüme belki hatalı olur. Fakat bizdeki mana-
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yi hukukisiyle, «sakin bulundukları» arasında fark 
vardır. Binaenaleyh, bu, «daimi ikametgâh» demek
tir. Mutlak kemaline masruf?... 

MÜFÎT EFENDÎ (Kırşehir) — «Muvakkat ika
metgâh» adam akıllı olabilir. Zatı âlileri ise böyle 
buyuruyorsunuz. Zaten her mukavele aktinde mute
ber olur olmazsa o mukavelenin tarihi aktinden son
ra o bir tarafa vermeyecek büsbütün âzâde mi kala
cak? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Fransızca 
(dömisil) kelimesi bunların hepsini kâf ildir. 

HACI HAYALÎ EFENDİ (Urfa) — Fransızca o 
manadadır. Türkçede o mana ifade edilemiyor. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Sonra efen
dim; Salahaddin Beyefendinin ikinci arzuları ticaret 
itibariyle' Nuseybinin, siyaset ve idare itibariyle Cezirei 
îbni Ömer'in bize kalması ve hududun Nuseybin'den 
itibaren ve Demir Kapu üzerinden Cizreye gitmesini is
tiyor. Onlar deminki maruzatıma dahil olsun. Binaena
leyh söyleriz. 

Şimendifer meselesinde yine Salahaddin Bey, Po
zantı ve Tarüs hattının ve Bağdad hattı şirketinin 
haiz olduğu hukukun devrolunmâsını ve mektuptaki 
eski şartın noksan bulunduğunu ve bunların ikmal 
olunmasını, teminat akçesinden kurtulmak imkânı olup 
olmadığ ıı sual ediyorlar. Bunlardan Elaziz şimendi
fer hattı meselesinde, ümit ederim ki, bazı şeyler da
ha yapılabilir. Fakat şimdi eldeki bulunan şekil -ki ma
lumu âliniz bu defa geldi- esasen biz evvelce zaten 
musir olduğumuz gibi şimdi de kanaatimizde musırriz. 
Bu şimendifer maddesi bu şekliyle ne onların, ne bizim 
aramızda meseleyi katetmiş bir şekil değildir. Paris'ten 
bir şekil geliyor. Bu zat onu burada ikmal ediyor. 
Çünkü biz bir defa Bağdat çiftliğinin falan falan im
tiyazını demedik, imtiyazını devrediyoruz. Ne şekilde 
devrediyoruz? Meselâ : Birincisi; Hükümetin kâffei 
hukuku mahfuz kalmak, ikincisi, şirketin bizden vu-
kubulacak metalibi temin edilmek, kaydı ile. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Sene başı 
tazminatı dahil mi? Bu tazminatı kim isteyecektir, 
Almanlar mı, isteyecektir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bizim nazarı
mızda Alman yoktur. Şirket vardır. Şirkette alakadar 
olan şirketten dava edecek... Yalnız şu noktaya na
zarı dikkatinizi celbetmek isterim. Bilhassa Hafız 
Mehmet Bey biraderimizin nazarı dikkatini celbetmek 
isterim ki, devrin tanılması için şu şart intihap eder, 
bu şart intihap eder. Şu şartın tahakkuku bu şartın 
tahakkuku demektir. Şimendifer meselesi hakikaten 
büyük ehemmiyet arz eden bir'mevzudur. 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Biz yal
nız devri kabul ediyoruz; mesele budur. Sonra mek
tupta deniliyor ki, şurası mukarerdir ki, devrin... Yani 
Fransizcada bu gayet kuvvetli bir kelimedir, denili
yor. Şartın biri bizim Hükümeti Osmaniyenin bütün 
hukukunu veyahut Hükümeti Osmaniyenin mutasarrıf 
olduğu hukukunu; ikincisi de eski şirket tarafından 
bu devirden, nakilden dolayı Türkiye Hükümetinden 
vukubulacak metli bata karşı bunun temin edilmesi 
şartiyle deniliyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim bu, evvela 
Türkiye Hükümetinin hukuku idame edilecektir fık
rası, ki bu imtiyazname elimizde olmadığı için hak-
kiyle tetkik edemedik; bunun devri sabıkta verilmiş 
olan imtiyazdan istifade etmiş olduğu muhakkaktır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Yok, hayır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Binaenaleyh imtiyazın 
kapitülasyonlarla alakası olduğuna nazaran Bağdad 
şirketine verilmiş olan imtiyazda hukuku Osmaniyeye 
taalluk eder maddeler mevcut ise bu da o madde ile 
temas ediyor mu? Bağdad şirketi imtiyazının bizim 
memleketimizin aleyhine olan maddeleri temamiyle 
baki midir? Çünkü o şirket tamamiyle devam edip 
gidiyor. Halbuki bunların kafesinin mülga olduğunu 
ilan edebiliriz. Fakat o zaman bunun maddei huku-
kiyesi ne olur? Zannederim bunu edemeyiz. 

MÜFlT EFENDİ (Kırşehir) — Ben zannederimki, 
bu aharin kabul etmemesiyle olur. Ya dersiniz Osman
lı Hükümetinin vermiş olduğu bilcümle imtiyazat mül
gadır, ki o zaman Osmanlı Devletinin bu taahhüda-
tını kabul etmemiş olursunuz. O vakit karşınıza yeni 
bir şirket gelir, 'istediğiniz gibi verirsiniz. Yoksa bu, 
bütün fenalıklariyle bâkidir.-

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — O halde 
devir kelimesini kullanmak doğru değildir. Şirket 
Fransız grupuna devredecek, estafurullah... 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Demin arz 
ettim, bu işin içinden çıkmak mümkün değildir. Biz 
bunu kendileri nazarında temamiyle isbat ettik. Bun
da hakkınız vardır, mümkün olsa bunu kaldırıp onun 
yerine aramızda şöyle bir madde kabul olunmuştur 
derdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Bağ
dad hattının Pozantı, Nusaybin şubesinin işletme ve 
buna müteferri olan muamelatı ve Alman Hükümet ve 
tebaasının haiz olduğu hukukun bir Fransız grupuna 
devri hususundaki Versay muahedesindeki bütün şi
mendifer maddesi yerine koyduğumuz madde bu idi. 
Bunda diyorduk ki, Türkiye Hükümeti Versay mua
hedesinin 265 nci maddesinin bu kısma ait fıkrasını 
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kabul eder. Yahut Versay muahedesinin bu kısma mü
teallik olan hükmünü kabul eder. Bu bizim maksa
dımızı temamiyle temin edebilirdi. 

MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — Usulü 
müzakereye ait söz isterim. Efendim, Hariciye Vekili 
Bey uzun boylu münakaşat neticesinde yüreğimizi sız
latan bir çok nıkata iliştiler. Bundan evvel istediğimiz 
bir şey var ki, onu anlayalım. Bunu esbabı aske
riyemiz, esbabı siyasiyemiz, esbabı iktisadiyemiz ve 
herhangi bir vaziyetimiz kabul ediyor mu? etmiyor 
mu? Evvelemirde Hariciye Vekili Beyefendi bu husu
su bildirsinler. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim, 
mesele zaten bu sahaya geliyor. Versay muahedesi
nin bu maddesinde Alman Hükümetinin herhangi 
bir yerde, Türkiye'de, Çin'de, Afgan'da vesaire ve
saire bulunan teşebbüsatı sınaiyede olan haklarını iş
tira edecekler ve bu iştira edilecek hakların talcsimat 
komisyonuna devredileceği münderiçtir, diyor^ Biz 
de dedik ki Alman Hükümeti kendi tebeasının hakla
rını alsın. Tazminat komisyonuna devretsin. Tazminat 
komisyonundan da nereye geçecekse geçsin,; O zaman 
bundan ne kazanıyoruz, anlarız. Bizim karşımızda bir 
defa bir şirket varsa Türk şirketine karşı taahhütte bu
lunuyor. Haklarını alır ve başkasına devreder. Ya Al
man Hükümeti veya Türk şirketindeki Alman huku
kunu bir başkasına devreder ise bizim ona diyeceği
miz yoktur. Bize bunun için hiç bir şey taalluk et
mezdi. Bizim için de pek âlâ idi. Biz Versay muahede
sinin yalnız bir kısmını kabul etmiş ve Fransa da 
buna peki demekle diğer kısımlarınd&n âzâde kalın
mıştır. İşittiğime göre bundan dolayı bunu retteddi-
ler. Bunun için bu madde böyle olmakla beraber 
şimendifer meselesinin tarihçesi de budur. Binaena
leyh bu madde bu ibhamiyle beraber son mektupla 
Hükümetin hukuku mahfuz kalmakla ve şirketin me-
talibatına karşı da Hükümetin mesuliyeti üzerinden 
defedeceğiz mevzubahis olmakla bizim hukukumuz 
temin edilmiştir. Bunun daha vazıh bir surette arzu
muz dairesinde olmasına çalışacağım. (Hay, hay çalış
malı sesleri.) 

Salâhaddin Beyin bir suali daha var. O da bu hat
tan Fransızlara asker nakliyatı hakkını vermektir. Bu 
oradaki birtakım hisleri müteessir etmez mi? Kimse 
diyebilir mi ki vermeyelim. 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Hayır efendim. 
etmez denebilir, vermeyelim. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Peki sonra 
ne olacak? 

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Yanlış anla
dınız. Oradaki müslümanlar üzerine ne tesir icra eder? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ne tesir icra 
edeceğini bana sormayınız. Bu Hariciye işi değildir. 
Nefsi bir histir. Herkesin ve benimle beraber düşü
nenlerin hissedeceği bir şeydir. Ha, bunun neticei si-
yasiyesi böyledir diyerek, «vermeyiniz» dersiniz. 

Sonra bir diğer mesele mevzubahis ettiler. O da en 
son bahsettikleri meseledir. O mesele de bizim Su-
riyede kalacak evkafımız ve emvali Devlet ve Hazi-
nei Hassa ve Suriye'nin Düyunu Umumiyeye iştiraki 
vesaire gibi Suriye'nin vaziyeti hukukiyesinin tebed
dülünden dolayı ahkâm ne olmalıdır? Bunu evvelce 
düşündük. Fakat bunun için son günlere kadar gidip 
gelecekti. Bir zaman oldu, biz koparmak derecesine 
geldik. Bir zaman geldikki o koparmak istedi, Şimdiye 
kadar bu mesele kendine söylenemedi. Fakat Mecli
si âlinizin arzusunu haklı bir surette söyleriz. Çünkü 
muahedenin mahiyetini anlamak lâzımdır. Mütareke 
mi, sulh mu yapıyoruz, ne yapıyoruz? Bunu söylüyo
ruz ve ümit ederim ki, bir itiraza da uğramaz. 

BİR MEBUS BEY — Evkafa müteallik haklan 
da dahil ediniz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evkaftan, hududu bu 
tarafta kalanlar için şurutu olanlar vardır. Bir çok 
vakitlerde bunların mübadelesine kalkışılmıştır. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Efendim, 
onlar şimdi hallolunacak mesele değildir. Şimdi esası 
konur, teferruatı için de İnşallah yakında çalışacağız 
ve kısmen de sulh istihzarat komisyonu bunların te
ferruatını hazırlatır. Zannederim vaktiyle İstanbul'da 
bunların hepsi hazırlanmıştı. İtirazlarına da zannede
rim cevap vermiş oluyorum. Şimendifer meselesinde 
hakkı gaip şu suretle oluyor ve bu iki Hükümet ara
sındadır. Bilahire muamele bizim ile bir şirket ara
sında olacak ve biz bir grupa devredeceğiz. Yalnız 
bir grupa devri değil, Fransaya değildir. Bağdat hat
tını siz ileride şirketin şeysi meselesinde aramızda 
görüşeceğiz. Yeterki biz gerek Bağdat hattı şirketin 
hakkını devrinden ve gerekse devrinden halen iki ta
raflı mutazarrır olmayalım. Şimdiye kadar arkadaşla
rımız tarafından dokunulan cihetler bundan ibaret ka
lıyor, 

HAFIZ MEHMET BEY (Trabzon) — Grup na
mına Fransa menafii denmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Anadolunun canıyla, ma
lıyla, kanıyla yapılmış bir Hicaz hattı var ve bunun 
bir kısmı da Suriye'de kalacak. Bunun hakkında ne te
min edilmiştir? 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Şimendi
ferler meselesi dolayısiyle deminki saydığım şeyler, ya
ni tebaanın hukuku meselesi ve şimdiye kadar rüyet 
olunan davalar vesaire vesaire var. Bunların ihtiva 
ettiği binlerce şeyler var. Onlar burada hallolunamaz. 
Zira biz Fransa ile bir muahedenamei sulhiye yap
mıyoruz. Suriye'nin bizden tefriki ve oradan bizim 
hakkf saltanatımızın refine dair bir şey yapmış olsa 
idik malumu âliniz bunun müteaddit netayici olması 
lâzım gelirdi, 

MÜFlT EFENDİ (Kırşehir) — On birinci mad
deden bir şey anlamıyorum. Orada kalan ahalinin 
arazisinin hâsılatı öşriyesi nasıl ve ne tarafa verilecek
tir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Bizim ta
rafa verilmek lâzım gelir. Diyoruz ki emlakinden, 
hâsılatından, arazisinden istifade edecek ve bundan 
dolayı hiç bir resim vermeyecek. İkametgâhı bulunan 
mahalde verilecektir, deniyor. Bu suretle hepsinin bi
ze verilmesi lâzımdır. Nitekim bizim tarafta varsa on
lara verilecek. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — On birinci mad
dede diyor ki: (11 nci maddeyi tekrar okudu.) Şimdi 
burada Mersin ile Adana arasında bir hat vardır diye 
bunun da dahil olup olmadığı şeklinde olan bu ke
limede bir emel vardır. Bu tashih edilmelidir. 

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Efendim; bir 
iki şey tezahür etmemiş. Bizim Aziziye, Malatya ve 
havalisi ve bilhassa Sivas ahalisinin hayvanlarını ot
latmak hakkı baki olup olmadığı izah edilsin. Ma
lumu âliniz bu gibi hususat ne kadar mutlak olacak 
olursa o kadar faide görürüz. 

Sonra şimendiferin borcu meselesi de Bağdat hat
tının menafiini çekmek içindir. Bu gün bu hattan bi
ze kalan kısım nankör bir kısımdır. Hangi aşarı mü
temadiyen verecekler? Bunlar hukuki meselelerdir. 
Bağdat hattı imtiyazı devrolunuyor. Bunun da dahil 
olması lâzım gelir. Bu noktayı Hükümetten sormak is
terim; bu da benim borcumdur. Yalnız bu nokta değil 
şimendifer meselesinde dahi bir çok noktalar vardır. 

REİS — Eğer arkadaşlar birer, birer sual soracak 
olurlarsa uzun sürecek. (Gürültüler.) Otuz iki arkadaş 
var, söz almış. Sonra sualler tekrar tekrar yapılıyor, 
Bu suretle sözler geri kalıyor. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Vaziyeti as 
keriyemiz, siyasiyemiz ve maliyemiz bize böyle bir 
muahedeyi kabule mecbur ediyor mü diye soruyorlar. 
Zaten halledeceğimiz yegâne mesele budur. Çünkü ev-

J velce de arz ettiğim veçhile, ki kendi namıma ar-
I zediyorum, size takdir olunacak bir itilafname müs-
I veddesi getirmiyorum. Sadhezar teessüf ki mağlubiyeti-
I mizin neticesini ilk duyacak vesika ve Osmanlı İmpara-
I torluğunun ve kendi hatalarımızın hâsılı bütün bir ta-
1 rihin toplayıp, toplayıp yığdığı şeyleri görmeye, acı-
I larını duymaya başlıyoruz. Bizim önümüze bu muka-
I vele ile Versay muahedesi geliyor. Binaenaleyh biz 

burada Devletin, memleketin menafiini oldukça te-
I min ettik diye getirmiyoruz. Niçin getiriyoruz? İşte 
I onun için... Biz, şimdi Fransa ile sulh aktedersek men-
I faat mı olacak, mazarat mı olacak diye arkadaşlarımız-
1 dan Dr. Mazhar Beyefendi mukayese yaptılar. Ben 
I vaziyeti askeriyemiz budur, vaziyeti maliyemiz budur. 
I Binaenaleyh bu muahedeyi yapalım demiyorum. Çün-
I kü o cihete salahiyettar değilim. Salahiyettar olan ar-
I kadaşlarım var. Biz, mesaili hariciyei siyasiyemiz iti

bariyle elbette ve elbette düşmanlardan birini ve kuv-
I vetlerinden birini düşman saflarından çekmek elbette 
I bu memleket için faidelidir. Takdir edeceğimiz bu-
I dur. Yani yalnız bir düşmanı düşman saflarından çek-
I mekle memlekete edeceğimiz menfaatla buna bedel ola-
I rak, baha olarak verdiğimiz şeyi mukayese ettiğimiz

de hangisi daha büyüktür, hangisi daha küçüktür; tak-
I dir edeceğimiz şey budur. Gerek hali hazıra, gerek is-
I tikbaîe, gerek enzan ammeye karşı mesuliyeti takdir 
I ettikten sonra deruhte etmek lâzımdır. Demin arz et-
I tiğim gibi bir düşmanı düşman saflarından çekmek, 
I umuru hariciye ve mesaili hariciye noktai nazarından 

muvafıktır. Bunu söylüyorum ve mesuliyeti kabul edi
yorum. Bunu mukayese ettiğimiz vakit belki bazı hu-
susatta iyi hareket edemedik. Azamı istihsal edebilece-

I ğimiz şeyleri istihsal edemedik. Bunları tarihe karşı 
1 söylüyorum. Bugün için değil, yarın bana lağnet ede

ceklere karşı söylüyorum. Ve burada zabtolunmasıhı 
I istiyorum. Umuru hariciye noktai nazarından budur. 
I Yalnız arz ettiğim gibi ihtimal bu mukavele, bu iti-
j lafname daha mükemmel olabilirdi. Fakat arkadaşlar, 
I şimendiferi 20 kilometre ileri götürse idik, hududu da-
I ha biraz aşağı indirse idik, hatta Antakya'yı da alsa 

idik o bir taraftan yine kalplerimiz müteessir olmaya-
I cak mıdır? Bu noktada bence hodgâm olmayalım. Biraz 
I müteessir olur idik. Bunlara az müteessir olurduk, 

fakat herhalde müteessir olurduk. O halde düşüneceği-
I miz şey, biz Fransa ile uzlaşmıyalım, devam edelim. 
I Yalnız şurayı düşünelim. Uzlaşmadığımız, devam et-
I tiğimiz zamanda üç ay sonra, beş ay sonra, bir sene 
i sonra daha iyisini istihsal edecek miyiz? Bence bütün 
I vereceğimiz karar budur. Bunu takdir edelim. Avrupa 
I siyasetinden haberdar olamazsak, kendi siyasetimizle 
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dost tedarik edemezsek, dost bulamazsak olmaz. Bu 
düşmanların içerisinden asgari kendimize dost bulmaya 
çalışmalıyız. Bir an evvel arzu ettiğimiz, sulha, arzu 
ettiğimiz veçhile erişmek lâzımdır. Mecburiyetimiz ve 
vazifemiz budur. Binaenaleyh bendeniz hariciye noktai 
nazarından iki kelime ilâve edeceğim : Ben bu mesele
yi halletmekle hiçbir şeref duymayacağım ve emin 
olunuz, dünyanın buraya imza bırakacağı en bedbaht 
kimsesi ben olacağım. Bu bedbahtı ile bu Türk vata
nına bir felah getirirsem o zaman mesut olcağım. Baş
ka bir şey değildir, Yoksa gözlerimi istikbale dikerek 
bu itilafname memlekete hayrı mahzdır veyahut şerri 
mahzdır diye gelmiyorum. Elimdeki vasıtalar da sizin 
bildiğiniz gibidir. Hariciye Vekâletinin bütün dosyala
rı muhteviyatını bilirsiniz. Bilmiyoruz diyenlere karşı 
gelsinler dosyalar açıktır, her şeyi görsünler. Rica ede
rim mesuliyeti tarihe karşı, millete karşı yalnız benim 
üzerime vermeyiniz. Rica ederim arkadaşlar, mesu
liyeti hepimiz üzerimize alalım. Karar verelim, ileriye 
doğru gidelim. Evet veyahut hayır diyelim. 

HÜSEYÎN AVNİ BEY (Erzurum) — Buyurduğu
nuz gibi dünyanın cereyanlarından bihaber olan bir 
millete karşı Fransızlar nasıl sulha talip oldular? Aca
ba onlarda bir cereyan mı var? Biz onlara el verirsek 
rekabeti siyasiye var mıdır? Bu vaziyet karşısında 
ingilizler veyahut diğer Devletler ne yapacaklardır? 
İstikbalde ben bunları görmek lâzım gelir diyorum. 
Meclis teşekkül edilidenberi en samimi olarak şu cel
se aktedilmiştir. Bizim böyle dertli olarak düşünme
miz sırf dünyanın cereyanlarından bihaber oluşumuz-
dur. Dünyanın siyasetinden bihaber olduğumuz için 
bir karar vermekten âciziz. Dert, cereyanı umumidir. 
Fransızları bize atan rüzgâr nedir? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Ona ait 
mümkün olduğu kadar malumat arz edeyim. Efen
dim; Franklen Büyyon buraya geldiği vakit. Hükü
metten müracaat ettiler. Yani Franklen Büyyon bu
rada iken İngilizler Hükümetimize müracaat etti. 
Franklen Büyyon gitti, Harington çıktı. Harington git
ti, Franklen Büyyon geldi. Bundan üç gün evvel bil
vasıta bize daha ciddi bir müracaat vaki oldu. Son
ra müsaade edin, İtalya mümessilinin buraya gel
mesi için çok çalıştık. Fakat İtalya mümessili mü-
mesil olarak gelmiyor. Aldığımız resmi nota mealine 
göre memuriyeti mahsusa ile geliyor. Tekrar ediyo
rum, ben henüz öyle katiyetle söz söyleyecek bir dip
lomat değilim, Sizin teveccühünüz üzerine buraya gel
miş bir âcizic. Fakat kendi takdirime göre biri bize 
elini uzattığı zaman diğeri aman ben de uzatayım 

diyor. Biri çektiği vakit diğeri de çekiyor. Bu zamana 
kadar oynanan oyunlar bunu böyle gösteriyor. Hüse
yin Avni Bey biraderimizin sualine cevap olarak arz 
ediyorum. Fransızlarla olan itilaf bizi dostluğa sevkedi-
yor. Arz edebiliyor muyum? Yani dostumuz oluyor. 
Çünkü biz Fransızlarla itilaf aktediyoruz. Fransa ile 
itilaf şüphesiz bize daha ziyade itilaf kapusu açacak
tır. Biz eminiz ki bu suretle bize diğerleri de müracaat 
edeceklerdir. Esas itibariyle Hüseyin Avni Beyin sor
duğu suale cevap veriyorum. İşte vaziyetimiz budur. 

MUSTAFA KEMAP PAŞA (Ankara) — Hüse
yin Avni Beyin arzularını tatmin eder şekilde Ce-
lâlettin Arif Beyin bir mektubu vardır. Arzu ederse
niz bu mektubu okuyayım : (Mektup okundu.) Birisi... 
İkincisi; Briyanın düşmesi ile Puankare'nin gelmesi 
ihtimali... Bittabi Puankere'nin kim olduğunu bilir
siniz. 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Maruzatım 
arasında bir şey unuttum. Mösyö Briyanın Tan gaze
tesinde görülen ifafatı ve bizim Bekir Sami Bey ta
rafından ve Celâlettin Arif Bey tarafından gönderi
len mektup mefadına göre Briyan, hududun milliyet
ler esası üzerine çizilmesini kabul etti idi. Bu biz
de bir kanaat hâsıl etti. Binaenaleyh bu adam bura
ya geldiği vakitte bundan yine bunlardan bahsettik ve 
istedik ve aynı zamanda gazeteden Meclisi Mebusan 
zabıtnamelerini okuduk. M. Briyanın söylediği sözler 
şunlardır, dedik: M. Briyan Hudud bir komisyon ma
rifetiyle tayin edilecek, diyor. Bu adam bunu kemali 
şiddetle tekzip etti. Katiyen bunun aslı yoktur, dedi. 
Bana yazılan mektuplardan bunun temamiyle aksi 
olarak bildirildiği ve hudut, size bildirdiğim hudut 
olarak bildirmiştir ve bunun muhteviyatı size münir 
Bey tarafından yazılmıştır, dedi. Binaenaleyh bu be
yanatı katiyen ve katibeten ağır lakırdılar sarfederek 
tekzip ediyor. Biz M. Briyandan hududun milliyet 
esası üzerine yapılmasına dair söz aldık dersiniz.; Fa
kat Meclisi Mebusan zabıtlarından alınmış, gaze
telerde biz, hududu milliye üzerine hududu çizeceğiz 
diye bir şey yoktur. Onun için malumunuz olsun ve 
zapta geçsin. 

FETHİ BEY DAHİLİYE VEKİLİ (İstanbul) — 
M. Briyanın dediği hudut bu mukavelenamedeki hu
duttur. Onun anladığı hudut bu huduttan ibaret
tir. Onun dediği şudur ki, sizin Ankara'dan gönder
miş olduğunuz bazı cüzi tadilatla kabul ettim, demesi 
olacaktır dedi. Onun verdiği hudut bu huduttan iba
rettir, Çobanbeyli'den geçen demiryolu münasebetiy
le yapılan tadilattır. 
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YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — tşte efendim, 
aynen söylediğim söz şudur: (Fransızcasmı okudu.) 
Hududa dair olan kısmı budur. Bu eskiden bir kaç de
fa mevzubahis olmuştur. Ve bunun sözü geçti. Çünkü 
bizim vazifemizdir. Hatta bunun hakkında muamele 
cereyan etti. Hariciye Vekâleti bir Heyeti Vekile ve 
Paşa Hazretleri tarafından Bekir Sami Beye telgraf 
çektirdi. Ama bu Fraklen Büyyon buraya gelmez
den evvel çekilmiştir ve sizin o gelmeden evvel o 
sözlediğiniz vesaiki alarak buraya gelmeniz pek lâ
zımdır denmiş. Bu geçen ayın 17'sinde tekrar edildi.; 
Elan gelmedi. Bunu lâzım olduğu ehemmiyetle Harici

ye Vekâleti ve Hükümet nazarı itibare almıştır. Bu, 
zabıtta bulunsun. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziayıntap) — İtilaf-
namenin 14 ncü maddesinde Koyuk suyu tarafeyn 
beyninde adilane bir surette taksim edilecektir denili
yor, Zannediyorum ki bunun usulü kadime veçhile 
istiyorlar. Halbuki bunun onda yedisi Halebe, üçü 
Ayıntaba taksim olunmuş. Zannederim eskiden Niyazi 
Beyin tetkikatı üzerine bir itilaf yapmaktan tevekki 
ettik, 

REİS — Celseyi on dakika teneffüs etmek üzere 
tatil ediyorum. 

...... »e-« 

— 296 


